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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXXXIII.
tör vény

a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
módosításáról*

1.  § A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
(a továb biak ban: Bt.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek h)–i) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ j)–k) pont tal egé szül ki:

[E tör vény ha tá lya alá tar to zik:]
„h) a geo ter mi kus ener gia hasz no sí tá sa, valamint a fel -

szín alat ti víz ter me lé sé vel együtt nem járó ku ta tá sa és ki -
nye ré se;

i) az ál lam más tör vény ha tá lya alá nem tar to zó föld ta ni 
fel ada tai;

j) a bá nyá sza ti te vé keny ség so rán ke let ke zõ hul la dék
ke ze lé se;

k) az a)–j) pon tok ban fel so rolt te vé keny sé gek gya kor -
lá sá hoz szük sé ges lé te sít mé nyek és be ren de zé sek.”

2.  § A Bt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal 
egé szül ki:

[A bá nya fel ügye let en ge dé lye zi:]
„h) a bá nyá sza ti te vé keny ség so rán ke let ke zõ hul la dék

ke ze lé sét.”

3.  § A Bt. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ha tó sá gi en ge dély alap ján gya ko rolt bá nyá sza ti
jog ké re lem re, a bá nya fel ügye let hoz zá já ru lá sá val át ru -
ház ha tó. A hoz zá já ru lás irán ti ké rel met az át ve võ nyújt ja
be.”

4.  § A Bt. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A kon cesszi ós pá lyá za ti ki írás ban a mi nisz ter azo -
kat a zárt te rü le te ket hir de ti meg – a kü lön jog sza bály sze -
rin ti ér zé keny sé gi és ter hel he tõ sé gi vizs gá la tok figye -
lembe véte lével –, ame lye ken az ás vá nyi nyers anyag bá -
nyá sza ta ked ve zõ nek ígér ke zik.”

5.  § A Bt. 20.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A bá nya já ra dék mér té ke a ha tó sá gi en ge dély alap -
ján ki ter melt ás vá nyi nyers anyag mennyi sé ge után ke let -
ke zõ ér ték nek:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 5-i ülés nap ján fo gad ta el.

a) a ter me lé si mû sza ki üze mi terv alap ján 2008. ja nu ár
1. elõtt üzem sze rû en ter me lés be ál lí tott szén hid ro gén me -
zõ kön ki ter melt kõ olaj és föld gáz ese té ben – a b), d) és
e) pont ban fog lalt ki vé tel lel – 30%-a;

b) az 1998. ja nu ár 1. elõtt ter me lés be ál lí tott szén hid ro -
gén me zõ kön ki ter melt föld gáz ese té ben

ba) J %-a, ahol
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J: a bá nya já ra dék szá za lé kos mér té ke,
P: az 1996. no vem ber ben kö tött hosszú távú im port

szer zõ dés alap ján a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003.
évi XLII. tör vény sze rin ti köz üze mi nagy ke res ke -
dõ, illetve jog utód ja ál tal vá sá rolt föld gáz szám lá -
val iga zolt, tárgy évet meg elõ zõ éves át la gá ra,

A: a ha zai ki ter me lé sû föld gáz el is mert ér té ke
2003-ban,

k: kor rek ci ós té nye zõ; mely nek ér té ke 2003-ban 1, és
az ezt kö ve tõ évek ben éven ként az ipar i – élel mi -
szer ipar nél kü li – bel föl di ér té ke sí tés ár in de xé vel
nö vek szik,

bb) 30%-a, amennyi ben a bá nya já ra dék ba) pont sze -
rint szá mí tott mér té ke a 30%-ot nem éri el;

c) a ter me lé si mû sza ki üze mi terv alap ján 2008. ja nu ár
1. után üzem sze rû en ter me lés be ál lí tott szén hid ro gén me -
zõ kön ki ter melt kõ olaj és föld gáz ese té ben a d) és e) pont -
ban fog lalt ki vé tel lel

ca) 12%-a, ha a szén hid ro gén me zõ bõl a ki ter melt föld -
gáz mennyi sé ge éven te a 300 mil lió m3-t, kõ olaj ese té ben
az 50 kt-t nem ha la d meg,

cb) 20%-a, ha a szén hid ro gén me zõ bõl éves szin ten a
ki ter melt föld gáz mennyi sé ge a 300 mil lió m3-nél na -
gyobb, de 500 mil lió m3-t nem ha la d meg, kõ olaj ese té ben
50 kt-nál na gyobb, de 200 kt-t nem ha la d meg,

cc) 30%-a, ha a szén hid ro gén me zõ bõl éves szin ten a
ki ter melt föld gáz mennyi sé ge 500 mil lió m3-t meg ha lad,
kõ olaj ese té ben 200 kt-t meg ha lad;

d) a 2007. jú li us 1-jét meg elõ zõ en mû kö dés be ál lí tott
föld alat ti gáz tá ro lás kény sze rû pár na gáz le cse ré lé sé bõl
szár ma zó föld gáz, a nem ha gyo má nyos ere de tû és kü lön le -
ges el já rás sal ki ter mel he tõ szén hid ro gén, valamint a
szén-di oxid gáz ese té ben 12%-a;

e) a ma gas inert gáz tar tal mú föld gáz ese té ben 8%-a;
f) az ener gia hor do zók ki vé te lé vel a kül fej tés sel ter melt

nem fé mes ás vá nyi nyers anya gok ese té ben 5%-a;
g) szi lárd ás vá nyi ener gia hor do zók mély mû ve lé ses bá -

nyá sza ta ese tén 0%-a;
h) egyéb szi lárd ás vá nyi nyers anya gok ese té ben 2%-a.
Ha a Brent kõ olaj tõzs dei jegy zés árá nak havi át la ga a

80 USD/bbl árat el éri vagy meg ha lad ja, az a)–c) pon tok
sze rin ti bá nya já ra dék mér té ke 3-3 szá za lék pont tal emel -
ke dik. Ha a Brent kõ olaj tõzs dei jegy zés árá nak havi át la ga
a 90 USD/bbl árat el éri vagy meg ha lad ja, az a)–c) pon tok
sze rin ti bá nya já ra dék mér té ke to váb bi 3-3 szá za lék pont tal
emel ke dik. A mi nisz ter – az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – ás vány va gyon-gaz dál ko dá si vagy
egyéb köz ér dek bõl a bá nya já ra dék mér té két csökkent -
heti.”
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6.  § A Bt. 21.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A ha tó sá gi en ge dély alap ján tör té nõ bá nyá sza ti te -
vé keny ség vég zé sé re a Bt. 13.  §-ának elõ írásait kell meg -
fele lõen al kal maz ni.”

7.  § A Bt. a kö vet ke zõ új 22/B.  §-sal egé szül ki:
„22/B.  § (1) A geo ter mi kus ener gia ku ta tá sá nak en ge dé -

lye zé sé re és a ku ta tás ha tó sá gi fel ügye le té re a föld ta ni ku -
ta tás en ge dé lye zé sé nek és ha tó sá gi fel ügye le té nek sza bá -
lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Geo ter mi kus ener gi át ki nyer ni a föld ké reg e cél ra el -
ha tá rolt ré szé bõl (geo ter mi kus vé dõ idom) sza bad.

(3) A geo ter mi kus vé dõ ido mot a bá nya fel ügye let je lö li ki.
(4) A geo ter mi kus vé dõ ido mon be lül a jo go sult írás be li

hoz zá já ru ló nyi lat ko za ta nél kül geo ter mi kus ener gia ki -
nye ré sét szol gá ló lé te sít mény más ré szé re nem en ge dé -
lyez he tõ.

(5) A geo ter mi kus vé dõ idom ról a bá nya fel ügye let nyil -
ván tar tást ve zet.”

8.  § A Bt. 26.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A bá nya tel ket ké re lem re, kül fej té ses mû ve lés re vo -
nat ko zó bá nya te lek ese té ben az in gat lan tu laj do no sok nak a 
bá nya te lek kel le fed ni ter ve zett in gat la nok vár ha tó igény -
be vé te li ütem ter vé vel és az in gat la nok hasz ná la ti, hasz no -
sí tá si, illetve ren del ke zé si jo gá val kap cso la tos ész re vé te lei 
figye lembe véte lével a bá nya fel ügye let ha tá ro zat ban ál la -
pít ja meg.”

9.  § A Bt. 26/A.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg e § a kö vet ke zõ (7) és
(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A bá nya fel ügye let a bá nya vál lal ko zó bá nyá sza ti
jo gát tör li, ha

a) a ki ter me lés, illetve az üzem sze rû tá ro lás meg kez dé -
sé re meg ál la pí tott ha tár idõt en ge dély hi á nyá ban el mu -
laszt ja,

b) a meg ha tá ro zott té rí tés fi ze té si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get,

c) jog utód nél kül meg szû nik.
(7) A bá nya te lek ben fenn ál ló bá nyá sza ti jog új jo go sí -

tott ját – pá lyáz ta tást köve tõen – a bá nya fel ügye let ha tá ro -
zat ban je lö li ki.

(8) A pá lyá za tot a bá nya fel ügye let a hon lap ján és a hi -
va ta los lap já ban – szén hid ro gé nek ese té ben az Euró pai
Unió hi va ta los lap já ban is – meg hir de ti.”

10.  § A Bt. 26/B.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A bá nya fel ügye let a bá nya tel ket ké re lem re mó do -
sít hat ja. Ha a mó do sí tás az in gat lan-nyil ván tar tás ba be -
jegy zett bá nya tel ket érint, a mó do sí tás ról ren del ke zõ jog -
erõs ha tá ro zat tal meg ke re si az in gat lan ügyi ha tó sá got a
bá nya te lek ben be kö vet ke zett mó do su lás in gat lan-nyil ván -
tar tá si be jegy zé se vé gett. A bá nya te lek mó do sí tá sá ra a bá -

nya te lek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg -
fele lõen al kal maz ni.

(5) A bá nya vál lal ko zó ké rel mé re vagy hi va tal ból a bá -
nya tel ket a bá nya fel ügye let ha tá ro zat tal a nyil ván tar tás ból 
tör li és er rõl az érin tet te ket ér te sí ti, valamint a jog erõs ha -
tá ro zat tal meg ke re si az in gat lan ügyi ha tó sá got a bá nya te -
lek in gat lan-nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lé se vé gett. A bá -
nya te lek volt jo go sult já nak kö te le zett sé gei a bá nya ká rok
meg té rí té se, a táj ren de zés és a biz ton ság, valamint a kör -
nye zet- és ter mé szet vé de lem te kin te té ben a bá nya te lek
tör lé sét köve tõen is fenn áll nak.”

11.  § A Bt. 35.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A sú lyos bal ese tet és sú lyos üzem za vart a bá nya -
vál lal ko zó kö te les azon nal a bá nya fel ügye let nek,
amennyi ben víz be tö rés vagy hul la dék ke ze lés so rán kö vet -
ke zik be, a kör nye zet vé del mi, to váb bá víz ügyi ha tó ság nak 
is be je len te ni. A be je len tés és vizs gá lat rend jét a bá nya biz -
ton sá gi sza bály zat ban kell meg ha tá roz ni. A sú lyos üzem -
za var kö rét a mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.”

12.  § A Bt. 36.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg e § a kö vet ke zõ (5) és
(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ke let ke zett, hasz -
ná la ton kí vü li bá nyá sza ti célú mély fú rá sok kal kap cso la tos 
táj ren de zé si fel ada tok el vég zé sé re az kö te les, aki 2004.
de cem ber 31-én e bá nyá sza ti célú mély fú rá sok tu laj do no -
sa, vagy aki e ha tár idõ után a mély fú rás tu laj don jo gát meg -
sze rez te.

(5) A tu laj do nos kö te les a (4) be kez dés sze rin ti fel ada -
tok el vég zé sé re vo nat ko zó – a táj ren de zés vég re haj tá sá nak 
üte me zé sét is ma gá ban fog la ló – táj ren de zé si ter vet ké szí -
te ni, és a bá nya fel ügye let hez jó vá ha gyás ra be nyúj ta ni.

(6) Nem kell el vé gez ni azok nak a bá nyá sza ti célú mély -
fú rá sok nak a táj ren de zé sét, ame lyek hasz no sí tás ra ke rül -
nek. A hasz no sí tás ra vo nat ko zó fe lül vizs gá lat el fo ga dá sá -
ról a bá nya fel ügye let ha tá ro zat ban dönt.”

13.  § (1) A Bt. 41.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Sza bály ta la nul foly tat ja a bá nyá sza ti te vé keny sé get 
a bá nya vál lal ko zó, ha azt

a) mû sza ki üze mi terv, illetve ku ta tá si terv nél kül vagy
at tól el té rõ en,

b) e tör vény III. Ré szé ben elõ írt sza bá lyok meg sze gé -
sé vel,

c) a bá nya já ra dék meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó, jog sza -
bály ban elõ írt be je len té si, ön be val lá si vagy be fi ze té si kö -
te le zett sé gét hi bá san, ké se del me sen vagy azt el mu laszt va,

d) a bá nyá sza ti te vé keny ség so rán ke let ke zõ hul la dék
ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té sé vel,

e) a geo ter mi kus ener gia ku ta tá sá ra, ki nye ré sé re, hasz -
no sí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok tól el té rõ en
gya ko rol ja.”
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(2) A Bt. 41.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A bá nya vál lal ko zó bá nyá sza ti te vé keny ség bõl ere -
dõ kö te le zett sé gei tel je sí té sé nek pénz ügyi fe de ze té re a mi -
nisz ter a kon cesszi ós szer zõ dés ben, a bá nya fel ügye let az
en ge dély ben a bá nya vál lal ko zó aján la ta figye lembe véte -
lével biz to sí tá si szer zõ dés meg kö té sét vagy biz to sí ték adá -
sát írja elõ. E pénz ügyi fe de zet nek ki kell ter jed nie a bá -
nya ká rok meg té rí té sé re, valamint a táj ren de zé si kö te le -
zett ség tel je sí té sé re – ide ért ve a hul la dék ke ze lõ lé te sít mé -
nyek kör nye ze ti ká ra it és re ha bi li tá ci ós mun ká la ta it – is.
Ha a bá nya vál lal ko zó a meg adott ha tár idõ re e kö te le zett -
sé gé nek nem tesz ele get, a bá nya fel ügye let – a kö te le zett -
ség tel je sí té sé ig – a bá nyá sza ti te vé keny ség meg kez dé sét
vagy foly ta tá sát fel füg geszt he ti.”

14.  § A Bt. 42.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A föld alat ti bá nya tér sé gek és egyéb bá nyá sza ti lé -
te sít mé nyek más célú hasz no sí tá sá ra ké szí tett mû sza ki ter -
vet a bá nya fel ügye let en ge dé lye zi, és annak vég re haj tá sát
ellen õr zi.”

15.  § (1) A Bt. 43.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A bá nya fel ügye let a ha tó sá gi fel ügye le te ke re té ben
– az e tör vény ben és a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott – mû sza ki-biz ton sá gi, mun ka vé del mi, épí tés ügyi ha -
tó sá gi, épí tés fel ügye le ti, ás vány va gyon-gaz dál ko dá si,
piac felügyeleti és föld ta ni ha tás kö rö ket gya ko rol. A bá -
nya fel ügye let tûz vé del mi ha tó sá gi jog kö re a bá nyák föld
alat ti, valamint ezzel egy te kin tet alá esõ kül szí ni ré szé re
ter jed ki.”

(2) A Bt. 43.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A bá nya fel ügye let mû kö dé sét sa ját be vé te le i bõl és
köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ból fe de zi. A bá nya fel -
ügye let ré szé re fel ügye le ti te vé keny sé gé ért a bá nya te lek
jo go sult ja, kü lön jog sza bály sze rint föld gáz tá ro lói, -szál lí -
tói és -elosz tói, PB-gáz for gal ma zói en ge dé lyes fel ügye le -
ti dí jat kö te les fi zet ni. A fel ügye le ti díj éves mér té ke a bá -
nya te lek bõl a tárgy évet meg elõ zõ év ben ki ter melt ás vá nyi
nyers anyag bá nya já ra dék-kö te les rész e ér té ké nek 0,4%-a,
egye bek ben az en ge dé lyes te vé keny ség tárgy évet meg elõ -
zõ évi ár be vé te lé nek 0,4%-a. A bá nya fel ügye let eljárá -
saiért igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni. A fel ügye -
le ti díj – leg fel jebb a tárgy év re meg ál la pí tott fi ze té si kö te -
le zett ség mér té ké ig – csök ken a fi ze tés re kö te le zett ál tal a
bá nya fel ügye let el já rá sa i ért a tárgy év ben meg fi ze tett igaz -
ga tá si-szol gál ta tá si dí jak össze gé vel.”

16.  § A Bt. 43/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A bá nya ha tó sá gi el já rá sok ban, ha az el já rás több
mint 20 in gat lan tu laj do nost és az in gat lan-nyil ván tar tás ba
be jegy zett jog sze rû hasz ná lót érint, a bá nya fel ügye let ha -
tó sá gi köz ve tí tõt ve het igény be.”

17.  § A Bt. 44.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ o)–r) pont tal egé szül ki:

[A bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zik – fi gye lem mel
a 43.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra –:]

„n) a bá nyá sza ti te vé keny ség so rán ke let ke zõ hul la dék
ke ze lé se, az eh hez szük sé ges lé te sít mé nyek és be ren de zé -
sek épí té se, hasz ná lat ba vé te le és üze mel te té se, valamint
be zá rá sa és utó gon do zá sa,

o) az a)–n) pon tok ban fel so rolt te vé keny sé gek hez és
lé te sít mé nyek hez al kal ma zott nyo más tar tó be ren de zé sek
és rend sze rek épí té se, hasz ná lat ba vé te le, üze mel te té se és
el bon tá sa,

p) a föld ta ni kö zeg és az ás vá nyi nyers anya gok meg ku -
ta tott sá gi szint jé nek nö ve lé sé hez és az ada tok nyil ván tar -
tá sá hoz fû zõ dõ ál lam i ér dek ér vé nye sí té se,

q) a föld ta ni kö zeg ál tal oko zott ve szé lyek és ká ros fo -
lya ma tok el le ni vé de lem szem pont ja i nak ér vé nye sí té se,

r) a föld ta ni kö zeg hasz no sí tá si le he tõ sé ge i nek szám -
ba vé te le, ér té ke lé se és a hasz no sí tás föld ta ni fel té te le i nek
meg ha tá ro zá sa.”

18.  § (1) A Bt. 49.  §-ának 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„4. „Bá nyá szat (bá nyá sza ti te vé keny ség)”: ás vá nyi
nyers anya gok ku ta tá sa, fel tá rá sa és ki ter me lé se, az e te vé -
keny sé gek so rán ke let ke zõ hul la dé kok ke ze lé se, valamint
az ás vány va gyon-gaz dál ko dás. Bá nyá sza ti te vé keny ség -
nek mi nõ sül:

a) a ki ter melt ás vá nyi nyers anyag hely ben vég zett elõ -
ké szí té se, osz tá lyo zá sa, a szén hid ro gén-bá nyá szat ban el -
sõd le ges fel dol go zá sa,

b) a ha szon anya gok hely ben vég zett kész le te zé se,
c) a bá nya szü ne tel te té se, be zá rá sa, a szénhidrogén -

mezõ fel ha gyá sa,
d) a bá nyá sza ti te vé keny ség be fe je zé sét kö ve tõ táj ren -

de zés,
e) a szén hid ro gén tá ro lá sá ra al kal mas föld ta ni szer ke -

ze tek ku ta tá sa, tá ro lás ra tör té nõ ki ala kí tá sa és hasznosí -
tása,

f) a fel szín alat ti víz ku ta tá sá val és ki ter me lé sé vel nem
járó geo ter mi kus ener gia ku ta tá sa, ki nye ré se és hasz no sí -
tá sa, to váb bá

g) az a)–f) pon tok ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek
so rán ke let ke zett hul la dék ke ze lé se is.”

(2) A Bt. 49.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„6. „Elõ ké szí té s” a ki ter me lést köz vet le nül kö ve tõ te vé -
keny ség – ide ért ve az eh hez tar to zó zagy tá ro zó lé te sí té sét,
hasz ná la tát és meg szün te té sét –, amely ma gá ban fog lal ja
az ás vá nyi nyers anya gok üze mi gyûj té sét, szál lí tá sát, fi zi -
kai el vá lasz tá sát, fel ap ró zá sát, osz tá lyo zá sát, ki ol dá sát és
me cha ni kai fi zi kai, bi o ló gi ai, ter mi kus vagy ké mi ai mód -
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sze rek kel tör té nõ dú sí tá sát, a kõ olaj, föld gáz tisz tí tá sát,
szét vá lasz tá sát, de nem ide ért ve az ol vasz tást, a ter mi kus
gyár tá si fo lya ma to kat és a ko há sza ti el já rá so kat.”

(3) A Bt. 49.  §-ának 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„11. „Geo ter mi kus ener gia”: a föld ké reg bel sõ hõ ener -
gi á ja.”

(4) A Bt. 49.  §-ának 21. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„21. „Med dõ há nyó”: az ás vá nyi nyers anyag ki ter me lé -
se so rán vagy az zal együtt ki ter melt és at tól le vá lasz tott
szi lárd med dõ anya gok fel hal mo zott tö me ge.”

(5) A Bt. 49.  §-ának 26. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„26. „Szol gál ta tás ra kö te les föld ta ni adat”: azok a föld -
ta ni ada tok, ame lye ket föld ta ni vagy ás vá nyi nyers anyag -
ku ta tás, ki ter me lés so rán a bá nya vál lal ko zó köz vet le nül
vagy a föld ta ni alap ada tok fel dol go zá sá val köz ve tett mó -
don meg is mer.”

(6) A Bt. 49.  §-ának 32. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„32. „Med dõ anyag”: egy adott ásványinyersanyag-
 kitermelõhely vo nat ko zá sá ban az olyan ás vá nyi anyag,

– amely a ha szon anyag al kot ta te lep (kõ zet test) fö löt t,
alatt, mel lett vagy azon be lül, de el kü lö nült kõ zet test ben
for dul elõ, és

– amely nek bi zo nyos mér té kû ki ter me lé sét a ha szon -
anyag le mû ve lé se szük sé ges sé te szi, és

– amely nek med dõ vé mi nõ sí té sét a bá nya fel ügye let
en ge dé lyez te.”

(7) A Bt. 49.  §-a a kö vet ke zõ 37–40. pon tok kal egé szül
ki:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„37. „Ma gas inert gáz tar tal mú föld gáz”: az olyan föld -
gáz, amely ben a nem ég he tõ gá zok (jog ha tá sú mé rés sel
meg ha tá ro zott) ará nya el éri vagy meg ha lad ja a 30(tér fo -
gat)%-ot.

38. „Nem ha gyo má nyos ere de tû és kü lön le ges el já rás sal 
ki ter mel he tõ szén hid ro gén”: az olyan szén hid ro gén, ame -
lyet a szén hid ro gén-kép zõ dés fel té te le it biz to sí tó üle dé kes 
anya kõ zet pó ru sa i ban lét re jött szén hid ro gén fel hal mo zó -
dás ból, rend kí vül gyen ge át eresz tõ ké pes sé gû tá ro ló ré te -
gek bõl, va la mely egye di el já rás sal, több nyi re ré teg ser ken -
té si vagy a szi lárd ás vány-bá nyá szat ban al kal ma zott bá -
nyá sza ti tech no ló gia al kal ma zá sá val le het csak ki ter mel ni.

39. „Egyéb gá zok és ter mé kei ve ze té ke”: tar to zé ka i val
és al ko tó ré sze i vel együtt az a szál lí tó-, el osz tó csõ ve ze ték, 

amely a föld gá zon kí vü li egyéb gázt, flu i du mot vagy ezek
ter mé ke it a ter me lés (elõ ké szí té s, gyár tás, tá ro lás) ki adó
pont já tól (elõ ké szí tõ üzem, fel dol go zó üzem), in dí tó ál lo -
má sá tól, illetve az or szág ha tár át lé pé sé tõl a fel hasz ná lás
(la kó te le pü lés, ipar i lé te sít mény), fel dol go zás át adó ál lo -
má sá ig, illetve az or szág ha tá rig szál lít ja.

A ve ze té kek al ko tó ré szei:
– in dí tó- és át adó ál lo más,
– a ve ze ték üze mel te té sét szol gá ló tech no ló gi ai lé te sít -

mé nyek (nyo más fo ko zó, töl tõ, le fej tõ, le fú va tó, szaka -
szoló, tisz tí tó ál lo má sok) és a nyom vo nal jel zé sé re szol -
gáló be ren de zés,

– a ve ze ték üze mel te té sét, irá nyí tá sát, el len õr zé sét
szol gá ló lé te sít mé nyek és be ren de zé sek (táv fel ügye le ti,
hír köz lé si, kor ró zió vé de lem) a tá va dat át vi telt biz to sí tó
szol gál ta tás hoz zá fé ré si pont já ig.

40. „Szén hid ro gén mezõ”: egy vagy több, szak ma i lag
iga zol ha tó mó don ugyan azon föld ta ni szer ke zet hez vagy
szer ke ze ti leg össze füg gõ, kö zös hid ro di na mi kai rend sze -
rû, jól le ha tá rol ha tó ré teg ta ni kép zõd mény hez tar to zó
szén hid ro gén te lep bõl álló szén hid ro gén elõ for du lás.”

19.  § A Bt. 50.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A tör vény 9.  §-ában meg je lölt te rü le tek mi nõ sí té sé -
rõl, a mi nõ sí té sek öt éven ként tör té nõ fe lül vizs gá la tá ról és
a kon cesszi ó ra je löl he tõ zárt te rü le tek köz zé té te lé rõl a bá -
nya fel ügye let gon dos ko dik.”

20.  § (1) A Bt. 50/A.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és e be kez dés a kö vet -
ke zõ p)–s) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„l) az ás vá nyi nyers anya gok és a geo ter mi kus ener gia

faj la gos ér té ké nek, valamint az ér ték szá mí tás mód já nak
meg ha tá ro zá sá ra”

„p) a szol gál ta tás ra kö te les föld ta ni ada tok kö ré re és az
adat szol gál ta tás rend jé re,

q) a 26/A.  § (7) be kez dé se sze rin ti pá lyá zat tar tal mi kö -
ve tel mé nye i re,

r) a geo ter mi kus vé dõ idom meg ha tá ro zá sá ra és ki je lö -
lé sé re,

s) a kon cesszi ós pá lyá zat ra ki je lölt elõ for du lá si te rü le -
ten el vég zen dõ kom plex ér zé keny sé gi és ter hel he tõ sé gi
vizs gá lat tar tal má ra és el ké szí té sé re, to váb bá az ezzel
össze füg gõ szak ha tó sá gi köz re mû kö dés re”
[vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ren de let ben tör té nõ meg -
ál la pí tá sá ra.]

(2) A Bt. 50/A.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és e be kez dés a kö vet ke zõ
j) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter]
„i) az Euró pai Unió irány el ve i ben elõ írt, az ás vá nyi

nyers anyag ku ta tás ról, fel tá rás ról és ter me lés rõl  szóló,
valamint az ás vány va gyon-gaz dál ko dás sal, to váb bá a bá -
nyá sza ti te vé keny ség so rán ke let ke zõ hul la dék kal kap cso -
la tos je len tés el ké szí té sé nek, az Euró pai Bi zott ság hoz tör -
té nõ to váb bí tás és a köz zé té tel rend jé nek,
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j) a föld ta ni szak ér tõi en ge dé lyek ki adá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok nak”
[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

21.  § A Bt. 51.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„51.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1994. má jus 30-i
94/22/EK irány elve a szén hid ro gé nek ku ta tá sá ra, fel tá rá -
sá ra és ki ter me lé sé re vo nat ko zó en ge dé lyek meg adá sá nak
és fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003. jú ni us 26-i
2003/55/EK irány elve a föld gáz bel sõ pi a cá ra vo nat ko zó
kö zös sza bá lyok ról és a 98/30/EK irány elv ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl;

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006. már ci us 15-i 
2006/21/EK irány elve az ás vá nyi nyers anyag-ki ter me lõ
ipar ban ke let ke zõ hul la dék ke ze lé sé rõl és a 2004/35/EK
irány elv mó do sí tá sá ról (3. cikk 3. és 8. pont ja, 14. és
19. cikk), a tör vény 1.  §, 2.  §, 16.  §, valamint 19.  §-a.”

22.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 46. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény 23.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a a ki hir de té sét kö ve tõ 90. na pon lép
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg a Bt. 9.  § (2) be kez dé se ha tá -
lyát vesz ti.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Bt. 16.  §-át kö ve tõ cím, a Bt. 20.  §-a (2) be kez dé se
c) pont já nak „ener ge ti kai hasz no sí tás cél já ból” szö veg ré -
sze, a Bt. 20.  §-a (14) be kez dé sé nek „az ál lam i föld ta ni fel -
ada to kat el lá tó szerv szak vé le mé nyé nek figye lembe véte -
lével” szö veg ré sze, 43.  §-a (7) be kez dé sé nek „ille tõ leg el -
lát ja a 20/A.  §-ban meg ha tá ro zott ál lam i fel ada to kat” szö -
veg ré sze,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 17/B.  §-ának (9) be kez dé se, valamint a
17/C.  §-a (2) be kez dé sé nek „az ál lam i föld ta ni fel ada to kat
el lá tó köz igaz ga tá si szerv szak vé le mé nyé ben fog lal tak ra
te kin tet tel, to váb bá” szö veg ré sze.

(5) E tör vény 6.  §-ában fog lal ta kat e tör vény ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ egy év el tel té vel kell al kal maz ni.

(6) A Bt. 36.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti táj ren de zé si
terv ki dol go zá sát és jó vá ha gyás ra tör té nõ be ter jesz té sét,
valamint a (6) be kez dés ben sze rep lõ fe lül vizs gá la tot e ren -
del ke zés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ egy éven be lül el kell vé -
gez ni.

23.  § A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -

vény (a továb biak ban: VET) 12.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ter me lõ ké rel mé re a Hi va tal iga zol ja a meg úju ló
ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val elõ ál -
lí tott vil la mos ener gia és hasz nos hõ mennyi sé gét,
valamint a kap csol tan ter melt ener gia elõ ál lí tá sá hoz fel -
hasz nált el sõd le ges ener gia for rást.”

b) a VET 170.  §-a (1) be kez dé sé nek 29. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„29. a meg úju ló ener gia for rás ból, valamint a hul la dék -

ból nyert ener gi á val, to váb bá a kap csol tan, illetve a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb mó don ter melt vil la mos
ener gia fel hasz ná lá sát elõ se gí tõ kö te le zõ át vé te li rend szer
rész le tes sza bá lya it – kü lö nö sen az át vé te li kö te le zett ség
alá esõ vil la mos ener gia át vé te li árát – a kö te le zõ át vé te li
rend szer ke re té ben vég re haj tan dó el szá mo lá sok rész le tes
sza bá lya it, az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener -
gia be fo ga dá sá nak és kö te le zõ át vé te lé nek rész le tes sza bá -
lya it, valamint az egyes ter me lé si el já rá sok, kü lö nö sen a
kap csol tan vagy bio masszá val ter melt vil la mos ener gia
kö te le zõ át vé te lé hez szük sé ges mi ni má lis ha tás fo kot, to -
váb bá a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia ese tén a vil la -
mos ener gia hasz no sí tá sá nak mód ját,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
316/2007. (XI. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések

közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények 
megépítésérõl  szóló Egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zött a két or szág kö zös ál lam ha tá rán, Rá rós pusz -
ta és Rá roš te le pü lé sek kö zöt ti köz úti Ipoly-híd és a kap -
cso ló dó lé te sít mé nyek meg épí té sé rõl  szóló Egyez mény
(a továb biak ban: Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me -
ré sé re.

2.  §

A Kor mány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.
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3.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések

közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények 
megépítésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) össz -
hang ban a jó szom szé di kap cso la tok ról és a ba rá ti együtt -
mû kö dés rõl  szóló, Pá rizs ban, 1995. már ci us 19-én alá írt
Szer zõ dés sel és te kin tet tel az inf ra struk tú ra-kap cso la tok -
nak a két or szág kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés fej lõ dé -
sé re gya ko rolt ha tá sá ra,
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. Cikk

(1) A Rá rós pusz ta és Rá roš te le pü lé sek kö zöt ti, az
V. 35. szá mú és az V. 36. ha tár je lek tér sé gé ben a köz úti
kap cso lat hely re ál lí tá sa ér de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek meg -
ál la pod nak egy, az Ipoly 161+900 fkm szel vé nyé ben el -
helyezkedõ 75,4 m hosszú sá gú kö zös Ipoly-híd (a továb -
biak ban: a híd) meg épí té sé rõl. A híd meg épí té sé nek költ -
sé ge it kö zö sen, egyen lõ arány ban vi se lik.

(2) A híd a po zso nyi Szlo vák Mû sza ki Egye tem Épí tõ -
mér nö ki Kara Fém- és Fa szer ke ze tek Tan szé ke és a
 Reformút Kft. ál tal el ké szí tett terv alap ve tõ mû sza ki pa ra -
mé te rei alap ján épül meg. Mind két Szer zõ dõ Fél bir to ká -
ban van az ál ta lá nos terv egy-egy raj zi pél dá nya, amely je -
len Egyez mény el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek sa ját ol da lu kon biz to sít ják a híd -
hoz ve ze tõ be kö tõ út elõ ké szí té sét és meg épí té sét, amely
össze kö ti a hi dat sa ját ál la má nak út há ló za tá val, a híd nak a
(2) be kez dés ben fog lalt elõ ze tesen meg ál la po dott szé les -
sé gi mé re te i nek, illetve a je len Egyez mény 2. Cik ké ben
vá zolt for ga lom jel le gé nek meg fele lõen.

2. Cikk

A köz úti kap cso lat a nem zet kö zi köz úti sze mély for ga -
lom (gya lo gos, ke rék pár, mo tor ke rék pár, személygép -
kocsi és au tó busz) cél já ra lé te sül, valamint a ma xi mum
12 t össz tö me gû te her gép jár mû vek for gal mát szol gál ja.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek erõ fe szí té se ket tesz nek a híd és a híd -
hoz ve ze tõ be kö tõ utak meg épí té sé hez szük sé ges pénz ügyi 

tá mo ga tás nak az Euró pai Uni ó tól tör té nõ meg szer zé se ér -
de ké ben.

4. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a híd és a híd hoz ve ze -
tõ be kö tõ utak be ru há zá sa i nak elõ ké szü le te it és kö te le zik
ma gu kat, hogy az en ge dé lye zé si és jó vá ha gyá si el já rá sok
a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak vo nat ko zó bel sõ jog sza bá -
lya i val össz hang ban  valósulnak meg.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zik ma gu kat, hogy mind -
egyi kük kü lön-kü lön be szer zi a híd és a híd hoz ve ze tõ be -
kö tõ utak meg épí té sé hez szük sé ges ér vé nyes épí té si és
egyéb en ge dé lye ket ál la muk ille té kes ha tó sá ga i tól a Szer -
zõ dõ Fél ál la má nak jog sza bá lyai alap ján.

(3) A híd meg épí té sé re vo nat ko zó köz be szer zé si el já rás
ki írá sá nak fel té te le a (2) be kez dés ben em lí tett va la mennyi
en ge dély meg lé te.

(4) A híd meg épí té sé re vo nat ko zó köz be szer zé si el já -
rást a Szer zõ dõ Fe lek ne vé ben a szlo vák fél írja ki, a szlo -
vák fél nek a köz be szer zés re vo nat ko zó elõ írásai sze rint.

(5) A ki vi te le zé si mun ká la tok a mind két Szer zõ dõ Fél
ál la má ban ha tá lyos jog sza bá lyok kal és mû sza ki elõ -
írásokkal össz hang ban  valósulnak meg. A mû sza ki elõ -
írások kö zöt ti el té ré sek ese tén min den eset ben a szi go rúbb
sza bá lyo zás az irány adó.

(6) Az ál lam ha tár vo na lát vagy a ha tár je le ket érin tõ va -
la mennyi mun ka ki vi te le zé sé hez az Ál lam ha tár Fel mé ré -
sé nek és Meg je lö lé sé nek Ma gyar–Szlo vák Kö zös Bi zott -
sá ga elõ ze tes jó vá ha gyá sa szük sé ges.

(7) Te kin tet tel arra, hogy a híd fel épí té se az Ipoly ha tár -
fo lyó nagy ví zi med rét érin ti, meg valósításához a Ma -
gyar–Szlo vák Ha tár ví zi Bi zott ság elõ ze tes jó vá ha gyá sa
szük sé ges.

5. Cikk

A híd meg nyi tá sá nak idõ pont ját a Szer zõ dõ Fe lek dip -
lo má ci ai úton egyez te tik.

6. Cikk

(1) A híd üze mel te té sé rõl, kar ban tar tá sá ról, idõ sza kos
vizs gá la tá ról és re konst ruk ci ós mun ká i nak rend jé rõl,
valamint a mun kák el vég zé sé nek me ne té rõl a Szer zõ dõ
Fe lek kü lön meg ál la po dást köt nek.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sá nak költ sé ge a Szer zõ dõ Fe le ket kö zö sen, egyen lõ
arány ban ter he li.
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7. Cikk

A híd a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak osz tat lan kö zös tu -
laj do ná ba ke rül.

8. Cikk

(1) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél ala pos in dok
nél kül el áll at tól, hogy meg épít se a hi dat vagy a sa ját ol da -
lán a híd hoz ve ze tõ be kö tõ utat, kö te les meg té rí te ni a má -
sik Szer zõ dõ Fél min den olyan ká rát és költ sé gét, amely
bi zo nyí tot tan a híd és a sa ját ol da lán a híd hoz ve ze tõ be kö -
tõ út épí té sé vel össze füg gés ben fel me rült.

(2) A híd ban vis ma i or  miatt ke let ke zett kárt a Szer zõ dõ
Fe lek kö zö sen, egyen lõ arány ban vi se lik.

9. Cikk

(1) A híd épí té sé nek elõ ké szí té sé vel, ter ve zé sé vel és ki -
vi te le zé sé vel meg bí zott sze mé lyek a be ru há zás idõ sza ká -
ban sza ba don mo zog hat nak az ál lam ha tár kö ze lé ben az
épí té si öve zet ben. Amennyi ben a be ru há zó szer ve ze tek a
híd épí té se so rán har ma dik ál lam ból szár ma zó sze mé lye -
ket al kal maz nak, mun ka vi szo nyuk nak meg kell fe lel nie az 
adott or szág te rü le tén ér vé nyes, a kül föl di ek mun ka vál la -
lá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló bel sõ jog sza bá lyok nak.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek a
Szer zõ dõ Fe lek ál tal fel ha tal ma zott ellen õr zõ szer vek fel -
szó lí tá sá ra ér vé nyes, sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal kö -
te le sek iga zol ni ma gu kat.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek név -
jegy zé két a Szer zõ dõ Fe lek ál tal meg bí zott be ru há zó szer -
ve ze tek a mun kák meg kez dé sét meg elõ zõ en leg alább
15 nap pal meg kül dik mind két Szer zõ dõ Fél ille té kes ha -
tár õri ze ti szer ve i nek.

10. Cikk

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a je len Egyez mény
vég re haj tá sá val a Ma gyar Köz tár sa ság Gaz da sá gi és Köz -
le ke dé si Mi nisz té ri u mát bíz za meg, a Szlo vák Köz tár sa ság 
Kor mány a je len Egyez mény vég re haj tá sá val a Szlo vák
Köz tár sa ság Köz le ke dé si, Pos ta ügyi és Táv köz lé si
 Minisztériumát bíz za meg.

11. Cikk

(1) Je len Egyez mény ér tel me zé sé vel és vég re haj tá sá val
össze füg gõ vi ták ren de zé se a Szer zõ dõ Fe lek je len Egyez -
mény 10. Cik ké ben meg je lölt szer ve i nek a fel ada ta. Meg -

egye zés hi á nyá ban a vi tás kér dé se ket a Szer zõ dõ Fe lek elé
kell ter jesz te ni.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg je lölt mó don a
vi tát nem si ke rül ren dez ni, azt az egyik Szer zõ dõ Fél ké ré -
se alap ján dön tõ bí ró ság elé ter jesz tik.

(3) Szer zõ dõ Fe lek a dön tõ bí ró sá got ad hoc mó don hoz -
zák lét re úgy, hogy bár me lyik Szer zõ dõ Fél tõl ere dõ
igény be je len tést kö ve tõ két hó na pon be lül sa ját ál lam pol -
gá ra ik kö zül egy-egy dön tõ bí rót je löl nek ki. A dön tõ bí ró -
ság el nö ke egy har ma dik ál lam pol gár a lesz, aki nek sze -
mé lyé rõl a két dön tõ bí ró ál la po dik meg.

(4) A (3) be kez dés ben meg je lölt dön tõ bí ró ság elõt ti el -
já rás ban a nem zet kö zi jog sza bá lyai az irány adó ak. A dön -
tõ bí ró ság elõt ti el já rás so rán az UNCITRAL választott -
bírósági sza bá lyai az irány adó ak.

(5) A dön tõ bí ró ság sza va zat több ség gel dönt; dön té se
mind két Szer zõ dõ Fél re néz ve kö te le zõ. A Szer zõ dõ Fe lek 
vi se lik a sa ját dön tõ bí rá juk te vé keny sé gé vel össze füg gõ
költ sé ge ket. A dön tõ bí ró ság el já rá sá val össze füg gõ to váb -
bi költ sé ge ket a Szer zõ dõ Fe lek kö zö sen, egyen lõ arány -
ban vi se lik.

(6) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél azon szán dé ká -
nak, hogy dön tõ bí ró ság hoz kí ván for dul ni, be je len té sé tõl
szá mí tott hat hó na pon be lül a dön tõ bí rók nem tud nak meg -
egyez ni a dön tõ bí ró ság el nö ké nek sze mé lyé rõl, s nem is
ál la pod nak meg más ként, az érin tett Szer zõ dõ Fél a Há gai
Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság fõ tit ká rá hoz for dul, hogy ne -
vez ze ki a dön tõ bí ró ság el nö két. Ab ban az eset ben, ha az
Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság fõ tit ká ra az egyik Szer zõ dõ Fél
ál lam pol gá ra len ne, az Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság op ci ós
sza bá lyai sze rint kell el jár ni.

12. Cikk

(1) Szer zõ dõ Fe lek je len Egyez ményt ha tá ro zat lan idõ re 
kö tik.

(2) Je len Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá -
lyai ál tal elõ írt mó don jóvá kell hagy ni. A jó vá ha gyás ról a
Szer zõ dõ Fe lek egy mást dip lo má ci ai úton ér te sí tik.

(3) Je len Egyez mény a jó vá ha gyá sá ról  szóló, ké sõb bi
dip lo má ci ai jegy zék kéz hez vé tel étõl szá mí tott 30. na pon
lép ha tály ba.

(4) Je len Egyez mény mó do sí tá sá ra vagy ki egé szí té sé re
a Szer zõ dõ Fe lek meg ál la po dá sát köve tõen ke rül sor. A jó -
vá ha gyott mó do sí tás a je len Egyez ménnyel meg egye zõ
mó don lép ha tály ba.

(5) Je len Egyez ményt bár me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má -
ci ai úton írás ban fel mond hat ja. Eb ben az eset ben az eset le -
ges ká rok és fel me rü lõ költ sé gek ügyé ben a je len Egyez -
mény 8. Cik ke az irány adó. Fel mon dás ese tén a je len
Egyez mény a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés nek a má sik
Szer zõ dõ Fél ál tal tör tént át vé te le nap já tól szá mí tott hat
hó nap után ha tá lyát vesz ti.
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Ké szült Pár kány ban, a 2007. év no vem ber hó 16. nap -
ján, két ere de ti pél dány ban, ma gyar és szlo vák nyel ven, és
mind két nyel vû vál to zat egy for mán hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Szlo vák Köz tár sa ság
Kor mány a ne vé ben Kor mány a ne vé ben”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a az Egyez mény 12. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, illetve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
317/2007. (XI. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a két ország közös

államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések
közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények 

megépítésérõl  szóló Egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zött a két or szág kö zös ál lam ha tá rán, Szé csény
és Petõ (Pet ’ov) te le pü lé sek kö zöt ti köz úti Ipoly-híd és a
kap cso ló dó lé te sít mé nyek meg épí té sé rõl  szóló Egyez -
mény (a továb biak ban: Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak
el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések

közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények 
megépítésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor mány a (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) össz -
hang ban a jó szom szé di kap cso la tok ról és a ba rá ti együtt -
mû kö dés rõl  szóló, Pá rizs ban, 1995. már ci us 19-én alá írt
Szer zõ dés sel és te kin tet tel az inf ra struk tú ra-kap cso la tok -
nak a két or szág kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés fej lõ dé -
sé re gya ko rolt ha tá sá ra,
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. Cikk

(1) A Szé csény és Petõ (Pet ’ov) te le pü lé sek kö zöt ti,
V. 23. és V. 24. ha tár je lek tér sé gé ben a köz úti kap cso lat
hely re ál lí tá sa ér de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak
egy, az Ipoly 141+800 fkm szel vé nyé ben el he lyez ke dõ
75,1 m hosszú sá gú kö zös Ipoly-híd (a továb biak ban: a híd) 
meg épí té sé rõl. A híd meg épí té sé nek költ sé ge it kö zö sen,
egyen lõ arány ban vi se lik.

(2) A híd a Po zso nyi Szlo vák Mû sza ki Egye tem Épí tõ -
mér nö ki Kara Fém- és Fa szer ke ze tek Tan szé ke és a
 Reformút Kft. ál tal el ké szí tett terv alap ve tõ mû sza ki pa ra -
mé te rei alap ján épül meg. Mind két Szer zõ dõ Fél bir to ká -
ban van az ál ta lá nos terv egy-egy raj zi pél dá nya, amely je -
len Egyez mény el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek sa ját ol da lu kon biz to sít ják a híd -
hoz ve ze tõ be kö tõ út elõ ké szí té sét és meg épí té sét, amely
össze kö ti a hi dat sa ját ál la má nak út há ló za tá val, a híd nak a
(2) be kez dés ben fog lalt elõ ze tesen meg ál la po dott szé les -
sé gi mé re te i nek, illetve a je len Egyez mény 2. Cik ké ben
vá zolt for ga lom jel le gé nek meg fele lõen.

2. Cikk

A köz úti kap cso lat a nem zet kö zi köz úti sze mély for ga -
lom (gya lo gos, ke rék pár, mo tor ke rék pár, sze mély gép ko -
csi és au tó busz) cél já ra lé te sül, valamint a ma xi mum 12 t
össz tö me gû te her gép jár mû vek for gal mát szol gál ja.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek erõ fe szí té se ket tesz nek a híd és a híd -
hoz ve ze tõ be kö tõ utak meg épí té sé hez szük sé ges pénz ügyi 
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tá mo ga tás nak az Euró pai Uni ó tól tör té nõ meg szer zé se ér -
de ké ben.

4. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a híd és a híd hoz ve ze -
tõ be kö tõ utak be ru há zá sa i nak elõ ké szü le te it és kö te le zik
ma gu kat, hogy az en ge dé lye zé si és jó vá ha gyá si el já rá sok
a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak vo nat ko zó bel sõ jog sza bá -
lya i val össz hang ban va ló sul nak meg.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zik ma gu kat, hogy mind -
egyi kük kü lön-kü lön be szer zi a híd és a híd hoz ve ze tõ be -
kö tõ utak meg épí té sé hez szük sé ges ér vé nyes épí té si és
egyéb en ge dé lye ket ál la muk ille té kes ha tó sá ga i tól a Szer -
zõ dõ Fél ál la má nak jog sza bá lyai alap ján.

(3) A híd meg épí té sé re vo nat ko zó köz be szer zé si el já rás
ki írá sá nak fel té te le a (2) be kez dés ben em lí tett va la mennyi
en ge dély meg lé te.

(4) A híd meg épí té sé re vo nat ko zó köz be szer zé si el já -
rást a Szer zõ dõ Fe lek ne vé ben a ma gyar fél írja ki, a ma -
gyar fél nek a köz be szer zés re vo nat ko zó elõ írásai sze rint.

(5) A ki vi te le zé si mun ká la tok a mind két Szer zõ dõ Fél
ál la má ban ha tá lyos jog sza bá lyok kal és mû sza ki elõ -
írásokkal össz hang ban va ló sul nak meg. A mû sza ki elõ -
írások kö zöt ti el té ré sek ese tén min den eset ben a szi go rúbb
sza bá lyo zás az irány adó.

(6) Az ál lam ha tár vo na lát vagy a ha tár je le ket érin tõ va -
la mennyi mun ka ki vi te le zé sé hez az Ál lam ha tár Fel mé ré -
sé nek és Meg je lö lé sé nek Ma gyar–Szlo vák Kö zös Bi zott -
sá ga elõ ze tes jó vá ha gyá sa szük sé ges.

(7) Te kin tet tel arra, hogy a híd fel épí té se az Ipoly ha tár -
fo lyó nagy ví zi med rét érin ti, meg va ló sí tá sá hoz a Ma -
gyar– Szlovák Ha tár ví zi Bi zott ság elõ ze tes jó vá ha gyá sa
szük séges.

5. Cikk

A híd meg nyi tá sá nak idõ pont ját a Szer zõ dõ Fe lek dip -
lo má ci ai úton egyez te tik.

6. Cikk

(1) A híd üze mel te té sé rõl, kar ban tar tá sá ról, idõ sza kos
vizs gá la tá ról és re konst ruk ci ós mun ká i nak rend jé rõl,
valamint a mun kák el vég zé sé nek me ne té rõl a Szer zõ dõ
Fe lek kü lön meg ál la po dást köt nek.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sá nak költ sé ge a Szer zõ dõ Fe le ket kö zö sen, egyen lõ
arány ban ter he li.

7. Cikk

A híd a Szer zõ dõ Fe lek ál la ma i nak osz tat lan kö zös tu -
laj do ná ba ke rül.

8. Cikk

(1) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél ala pos in dok
nél kül el áll at tól, hogy meg épít se a hi dat vagy a sa ját ol da -
lán a híd hoz ve ze tõ be kö tõ utat, kö te les meg té rí te ni a má -
sik Szer zõ dõ Fél min den olyan ká rát és költ sé gét, amely
bi zo nyí tot tan a híd és a sa ját ol da lán a híd hoz ve ze tõ be kö -
tõ út épí té sé vel össze füg gés ben fel me rült.

(2) A híd ban vis ma i or  miatt ke let ke zett kárt a Szer zõ dõ
Fe lek kö zö sen, egyen lõ arány ban vi se lik.

9. Cikk

(1) A híd épí té sé nek elõ ké szí té sé vel, ter ve zé sé vel és ki -
vi te le zé sé vel meg bí zott sze mé lyek a be ru há zás idõ sza ká -
ban sza ba don mo zog hat nak az ál lam ha tár kö ze lé ben az
épí té si öve zet ben. Amennyi ben a be ru há zó szer ve ze tek a
híd épí té se so rán har ma dik ál lam ból szár ma zó sze mé lye -
ket al kal maz nak, mun ka vi szo nyuk nak meg kell fe lel nie az 
adott or szág te rü le tén ér vé nyes, a kül föl di ek mun ka vál la -
lá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló bel sõ jog sza bá lyok nak.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek a
Szer zõ dõ Fe lek ál tal fel ha tal ma zott ellen õr zõ szer vek fel -
szó lí tá sá ra ér vé nyes, sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal kö -
te le sek iga zol ni ma gu kat.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek név -
jegy zé két a Szer zõ dõ Fe lek ál tal meg bí zott be ru há zó szer -
ve ze tek a mun kák meg kez dé sét meg elõ zõ en leg alább
15 nap pal meg kül dik mind két Szer zõ dõ Fél ille té kes ha -
tár õri ze ti szer ve i nek.

10. Cikk

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a je len Egyez mény
vég re haj tá sá val a Ma gyar Köz tár sa ság Gaz da sá gi és Köz -
le ke dé si Mi nisz té ri u mát bíz za meg, a Szlo vák Köz tár sa ság 
Kor mány a je len Egyez mény vég re haj tá sá val a Szlo vák
Köz tár sa ság Köz le ke dé si, Pos ta ügyi és Táv köz lé si
 Minisztériumát bíz za meg.

11. Cikk

(1) Je len Egyez mény ér tel me zé sé vel és vég re haj tá sá val
össze füg gõ vi ták ren de zé se a Szer zõ dõ Fe lek je len Egyez -
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mény 10. Cik ké ben meg je lölt szer ve i nek a fel ada ta. Meg -
egye zés hi á nyá ban a vi tás kér dé se ket a Szer zõ dõ Fe lek elé
kell ter jesz te ni.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg je lölt mó don a
vi tát nem si ke rül ren dez ni, azt az egyik Szer zõ dõ Fél ké ré -
se alap ján dön tõ bí ró ság elé ter jesz tik.

(3) Szer zõ dõ Fe lek a dön tõ bí ró sá got ad hoc mó don hoz -
zák lét re úgy, hogy bár me lyik Szer zõ dõ Fél tõl ere dõ
igény be je len tést kö ve tõ két hó na pon be lül sa ját ál lam pol -
gá ra ik kö zül egy-egy dön tõ bí rót je löl nek ki. A dön tõ bí ró -
ság el nö ke egy har ma dik ál lam pol gár a lesz, aki nek sze -
mé lyé rõl a két dön tõ bí ró ál la po dik meg.

(4) A (3) be kez dés ben meg je lölt dön tõ bí ró ság elõt ti el -
já rás ban a nem zet kö zi jog sza bá lyai az irány adó ak. A dön -
tõ bí ró ság elõt ti el já rás so rán az UNCITRAL választott -
bírósági sza bá lyai az irány adó ak.

(5) A dön tõ bí ró ság sza va zat több ség gel dönt; dön té se
mind két Szer zõ dõ Fél re néz ve kö te le zõ. A Szer zõ dõ Fe lek 
vi se lik a sa ját dön tõ bí rá juk te vé keny sé gé vel össze füg gõ
költ sé ge ket. A dön tõ bí ró ság el já rá sá val össze füg gõ to váb -
bi költ sé ge ket a Szer zõ dõ Fe lek kö zö sen, egyen lõ arány -
ban vi se lik.

(6) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél azon szán dé ká -
nak, hogy dön tõ bí ró ság hoz kí ván for dul ni, be je len té sé tõl
szá mí tott hat hó na pon be lül a dön tõ bí rók nem tud nak meg -
egyez ni a dön tõ bí ró ság el nö ké nek sze mé lyé rõl, s nem is
ál la pod nak meg más ként, az érin tett Szer zõ dõ Fél a Há gai
Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság fõ tit ká rá hoz for dul, hogy ne -
vez ze ki a dön tõ bí ró ság el nö két. Ab ban az eset ben, ha az
Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság fõ tit ká ra az egyik Szer zõ dõ Fél
ál lam pol gá ra len ne, az Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság op ci ós
sza bá lyai sze rint kell el jár ni.

12. Cikk

(1) Szer zõ dõ Fe lek je len Egyez ményt ha tá ro zat lan idõ re 
kö tik.

(2) Je len Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá -
lyai ál tal elõ írt mó don jóvá kell hagy ni. A jó vá ha gyás ról a
Szer zõ dõ Fe lek egy mást dip lo má ci ai úton ér te sí tik.

(3) Je len Egyez mény a jó vá ha gyá sá ról  szóló, ké sõb bi
dip lo má ci ai jegy zék kéz hez vé te le után 30 (har minc) nap -
pal lép ha tály ba.

(4) Je len Egyez mény mó do sí tá sá ra vagy ki egé szí té sé re
a Szer zõ dõ Fe lek meg ál la po dá sát köve tõen ke rül sor. A jó -
vá ha gyott mó do sí tás a je len Egyez ménnyel meg egye zõ
mó don lép ha tály ba.

(5) Je len Egyez ményt bár me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má -
ci ai úton írás ban fel mond hat ja. Eb ben az eset ben az eset le -
ges ká rok és fel me rü lõ költ sé gek ügyé ben a je len Egyez -
mény 8. Cik ke az irány adó. Fel mon dás ese tén a je len

Egyez mény a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés nek a má sik
Szer zõ dõ Fél ál tal tör tént át vé te le nap já tól szá mí tott hat
hó nap után ha tá lyát vesz ti.

Ké szült Pár kány ban, a 2007. év no vem ber hó 16. nap -
ján,  két ere de ti pél dány ban, ma gyar és szlo vák nyel ven, és 
mind két nyel vû vál to zat egy for mán hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Szlo vák Köz tár sa ság
Kor mány a ne vé ben Kor mány a ne vé ben”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a az Egyez mény 12. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, illetve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
318/2007. (XI. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák
Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság

Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti
Együttmûködési Központ mûködtetésérõl  szóló

Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a, az Oszt rák Köz tár sa ság Kor -
mány a és a Szlo vén Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti, Dol ga 
Va son Ren dé sze ti Együtt mû kö dé si Köz pont mû köd te té sé -
rõl  szóló Meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla po dás)
kötelezõ hatályának elismerésére.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.
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3.  §

A Meg álla po dás hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö -
vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya, az Osztrák

Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság
Kormánya közötti, Dolga Vason Rendészeti
Együttmûködési Központ mûködtetésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (a továb biak ban: ma -
gyar Szer zõ dõ Fél), az Oszt rák Köz tár sa ság Kor mány a
(a továb biak ban: oszt rák Szer zõ dõ Fél) és a Szlo vén Köz -
tár sa ság Kor mány a (a továb biak ban: szlo vén Szer zõ dõ
Fél),

a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek,
az zal a cél lal, hogy elõ se gít sék és to vább fej lesszék a

rend õri együtt mû kö dést a szom szé dos or szá gok kö zött,
fi gye lem mel a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti, ha tá lyos két ol -

da lú rend õri együtt mû kö dé si szer zõ dé sek re, és a sze mé -
lyek ál lam ha tá ron tör té nõ vissza fo ga dá sá ról  szóló szer zõ -
dé sek re,

te kin tet tel az Euró pai Unió tag ál la mai ál tal al kal ma zott, 
rend õri együtt mû kö dé si alap el vek re,

fi gye lem mel a Szer zõ dõ Fe lek jog sza bá lya i ra,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

A Központ létesítése

(1) A szlo vén Szer zõ dõ Fél a Szlo vén Köz tár sa ság ban,
Lend va (Len da va) ön kor mány zat te rü le tén, a Ma gyar
Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zöt ti ál lam ha tár
tér sé gé ben Ren dé sze ti Együtt mû kö dé si Köz pon tot
(a továb biak ban: Köz pont) lé te sít. A Köz pont a Dol ga
Vas-i Határrend õrségi Ki ren delt ség épü le té ben ke rül el he -
lye zés re.

(2) A je len Meg álla po dás al kal ma zá sá ban, a Köz pont
mû kö dé si te rü le te ki ter jed:

a) a kö zös ál lam ha tár tól a Dol ga Vas-i Határrend õrségi 
Ki ren delt sé gig ve ze tõ útra, a szol gá lat ba já rás cél já ból;

b) a Dol ga Vas-i Határrend õrségi Ki ren delt sé gen ki je -
lölt szol gá la ti he lyi ség re, és az ah hoz tar to zó ki egé szí tõ
he lyi ség re;

c) a ki je lölt szol gá la ti par ko ló ra.

(3) A Köz pont ban a Ma gyar Köz tár sa ság, az Oszt rák
Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság ille té kes ha tó sá ga i -
nak tiszt vi se lõi tel je sí te nek szol gá la tot.

(4) A Köz pon tot a Szer zõ dõ Fe lek nyel ve in írt táb lá val,
a Szer zõ dõ Fe lek zász ló i val és cí me re i vel kell meg je löl ni.

(5) A Köz pont nyit va tar tá si ide jét a 3. cikk ben meg ha tá -
ro zott ille té kes ha tó sá gok egy han gú an állapítják meg.

2. cikk

Feladatok

A Köz pont fel ada ta a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti együtt mû -
kö dés elõ se gí té se és fej lesz té se, kü lö nö sen:

a) a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti, ha tá lyos két ol da lú rend õri
együtt mû kö dé si szer zõ dé sek és a sze mé lyek ál lam ha tá ron
tör té nõ vissza fo ga dá sá ról  szóló szer zõ dé sek alap ján a ha -
tá ron át nyú ló rend õrségi együtt mû kö dés elõ se gí té sé vel;

b) a köz rend és a köz biz ton ság fenn tar tá sá nak,
valamint a ha tá ron át nyú ló bû nö zés és il le gá lis mig rá ció
meg elõ zé sé nek tá mo ga tá sá val;

c) a töb bi, az EU tag ál la mai kö zött lé te sí tett ren dé sze ti
együtt mû kö dé si köz pon tok kal  való együtt mû kö dés ál tal.

3. cikk

Illetékes hatóságok

A je len Meg álla po dás vég re haj tá sá ra ille té kes ha tó sá gok:
a) a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl: Rend õr ség, Ha tár õr -

ség, Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal;
b) az Oszt rák Köz tár sa ság ré szé rõl: Belügyminiszté -

rium, Köz biz ton sá gi Fõ igaz ga tó ság;
c) a Szlo vén Köz tár sa ság ré szé rõl: Belügyminiszté -

rium, Rend õr ség, Egye sí tett Rend õr sé gi Igaz ga tó ság,
Határrend õrségi Rész leg.

4. cikk

Együttmûködési területek

(1) A ma gyar és az oszt rák Szer zõ dõ Fél ál tal ki kül dött
tiszt vi se lõk ön ál ló rend õri in téz ke dés meg té te lé re nem jo -
go sul tak, csak in for má ci ót szol gál tat nak, és fel ada tu kat ki -
zá ró lag a ki kül dõ Szer zõ dõ Fél ál tal adott uta sí tá sok alap -
ján vég zik.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek nek a Köz pont ban szol gá la tot tel -
je sí tõ tiszt vi se lõi el sõ sor ban tá mo ga tás és ta nács adá sa út -
ján mû köd nek együtt:

a) a ha tá ron át nyú ló ren dé sze ti te rü le ten a ha tá ron át -
nyú ló együtt mû kö dés és in for má ció cse re elõ se gí té sé vel és 
meg erõ sí té sé vel;

b) az il le gá lis mig rá ció és az azt kí sé rõ bûn cse lek mé -
nyek el le ni kö zös fel lé pés sel;

c) a kö zös ál lam ha tá ron, illetve a Szer zõ dõ Fe lek
együtt mû kö dé sét érin tõ sa ját ha tár te rü le te ken a ha tár el len -
õr zé sek és más mû ve le tek kö zös fel ada ta i nak ko or di ná lá -
sá val;

d) a ha tá ron át nyú ló bû nö zés meg elõ zé sé vel és vissza -
szo rí tá sá val kap cso la tos in for má ció cse ré vel;
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e) meg ke re sés alap ján, a vissza fo ga dá si meg ál la po dá -
sok vég re haj tá sa so rán fel me rü lõ kér dé sek meg ol dá sá ban
tör té nõ se gít ség nyúj tás sal;

f) a töb bi, az EU tag ál la mai kö zött lé te sí tett ren dé sze ti
együtt mû kö dé si köz pon tok kal  való együtt mû kö dés sel
kap cso la tos információcserével;

g) a ki kül dõ Szer zõ dõ Fél ál tal meg ha tá ro zott egyéb in -
for má ció cse ré vel és más fel ada tok vég re haj tá sá val.

5. cikk

Jogi státusz

(1) A Köz pont ban szol gá la tot tel je sí tõ tiszt vi se lõk te vé -
keny sé gük el lá tá sa so rán sa ját ha tás kö rü kön be lül el jár va
együtt mû köd nek.

(2) A tiszt vi se lõk jo go sul tak a má sik Szer zõ dõ Fél ille -
té kes ha tó sá ga ál tal to váb bí tott meg ke re sé sek köz vet len
meg vá la szo lá sá ra, a nem ze ti jog sza bá lya ik kal össz hang -
ban, nem érint ve a nem ze ti köz pon ti ha tó sá gok kö zöt ti in -
for má ció cse rét.

(3) A tiszt vi se lõk a szol gá la tot kö zös he lyi ség ben tel je -
sí tik, és a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül vá la szol nak a má -
sik Szer zõ dõ Fél tiszt vi se lõ i nek meg ke re sé se i re.

(4) A 3. cikk ben meg ha tá ro zott ille té kes ha tó sá gok ki -
cse ré lik a Köz pont ba ki kül dött tiszt vi se lõk név so rát, és tá -
jé koz tat ják egy mást min den be kö vet ke zõ vál to zás ról.

6. cikk

Munkanyelv

A tiszt vi se lõk ma gyar, né met, szlo vén vagy an gol nyel -
ven kom mu ni kál nak egy más sal. A meg ke re sé se ket és vá -
la sza i kat jo go sul tak a sa ját nyel vü kön to váb bí ta ni.

7. cikk

Költségek

(1) A szlo vén Szer zõ dõ Fél té rí tés men te sen a töb bi
Szer zõ dõ Fél ren del ke zé sé re bo csát ja a Köz pont ban tör té -
nõ szol gá lat tel je sí tés hez szük sé ges he lyi sé get, és a táv -
köz lé si hasz ná la ti dí jak ki vé te lé vel vi se li a mû kö dé si költ -
sé ge ket.

(2) A ki zá ró la go san az egyik Szer zõ dõ Fél ál tal hasz nál -
ni kí vánt he lyi ség kü lön meg álla po dás alap ján bo csát ha tó
az adott Szer zõ dõ Fél ren del ke zé sé re.

(3) A szlo vén Szer zõ dõ Fél le he tõ vé te szi a töb bi Szer -
zõ dõ Fél ál tal biz to sí tott táv köz lé si be ren de zé sek és adat -
fel dol go zó esz kö zök üzem be he lye zé sét és mû köd te té sét,

valamint a szük sé ges – a he lyi há ló za tok kal tör té nõ –
össze köt te té sek ki épí té sét.

(4) A je len Meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott te vé keny -
sé gek el lá tá sa cél já ból, a szlo vén Szer zõ dõ Fél fel jo go sít ja 
a töb bi Szer zõ dõ Fél táv köz lé si és adat fel dol go zó szak em -
be re it az esz kö zök üzem be he lye zé se, valamint a há ló za ti
kap cso la tok lé te sí té se és kar ban tar tá sa cél já ból az ál la má -
nak te rü le té re tör té nõ be lé pés re.

(5) A töb bi Szer zõ dõ Fél ál tal a Köz pont ba vitt és üzem -
be he lye zett esz kö zök és más in gó sá gok a sa ját tu laj do -
nuk ban ma rad nak. A szol gá lat tel je sí tés hez szük sé ges fel -
sze re lé sek és esz kö zök be ho za ta lá ra vám és más költ ség
nem ke rül ki ve tés re.

8. cikk

A Központ mûködése

(1) A 3. cikk ben meg ha tá ro zott va la mennyi ha tó ság ki -
je löl egy tiszt vi se lõt, aki a Köz pont szer ve zé si kér dé se i ért, 
te vé keny sé gé ért és mû kö dé sé ért fe le lõs. A mun ka elem zé -
se, a prob lé mák, hi á nyos sá gok és sza bály ta lan sá gok fel -
szá mo lá sa, valamint a to váb bi mun ka ter ve zé se cél já ból a
tiszt vi se lõk ha von ta ta lál ko zót tar ta nak. Min den ta lál ko -
zó ról jegy zõ könyv ké szül.

(2) A Köz pont mû kö dé sé nek meg kez dé se elõtt a
3. cikk ben meg ha tá ro zott ha tó sá gok mû kö dé si sza bály za -
tot fo gad nak el, és meg te szik a Köz pont mû kö dé sé nek biz -
to sí tá sá hoz szük sé ges egyéb in téz ke dé se ket.

(3) A mû kö dé si sza bály zat jó vá ha gyá sa után az va la -
mennyi Szer zõ dõ Fél re néz ve kötelezõ.

(4) A 3. cikk ben meg ha tá ro zott ha tó sá gok kép vi se lõi
éven te leg alább egy szer ta lál ko zót tar ta nak az együtt mû -
kö dés át te kin té se és a Köz pont mû kö dé sé nek ér té ke lé se
cél já ból.

9. cikk

Más szerzõdésekhez  való viszony

A je len Meg álla po dás ren del ke zé sei nem érin tik a Szer -
zõ dõ Fe lek nek egyéb két- vagy több ol da lú szer zõ dé sek -
ben vál lalt kö te le zett sé ge it.

10. cikk

A viták rendezése

A je len Meg álla po dás ér tel me zé sé bõl vagy al kal ma zá -
sá ból ere dõ vi tá kat a je len Meg álla po dás vég re haj tá sá ért
fe le lõs mi nisz té riu mok kö zöt ti tár gya lá sok út ján kell ren -
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dez ni. Amennyi ben azok nem tud nak dön te ni a vi tás kér -
dés ben, a vi tát dip lo má ci ai úton kell ren dez ni.

11. cikk

Letéteményes

A je len Meg álla po dás le té te mé nye se a Szlo vén Köz tár -
sa ság Kormánya.

12. cikk

Csatlakozás

(1) A je len Meg álla po dás csat la ko zás ra nyit va áll a
Szlo vén Köz tár sa ság gal szom szé dos or szá gok elõtt.
A csat la ko zás ról a Szer zõ dõ Fe lek egy han gú an dön te nek.
A csat la ko zás sal az adott na pig a je len Meg álla po dás
8. cik ke alap ján meg al ko tott mû kö dé si sza bály zat a csat la -
ko zó ál lam szá má ra is kö te le zõ vé vá lik.

(2) A csat la ko zá si ok mányt a le té te mé nyes nél kell le tét -
be he lyez ni, aki a csat la ko zá si ok mány le tét be he lye zé sé -
rõl ér te sí ti a töb bi Szer zõ dõ Fe let. A csat la ko zó ál lam vo -
nat ko zá sá ban a je len Meg álla po dás a csat la ko zá si ok mány 
le tét be helyezésének napját követõ 90. napon lép hatályba.

13. cikk

Záró rendelkezések

(1) A je len Meg álla po dás a szük sé ges bel sõ jogi el já rá -
sok le foly ta tá sá ról  szóló utol só hi va ta los ér te sí tés, illetve
az utol só jó vá ha gyó vagy meg erõ sí tõ ok mány le tét be he -
lye zé sé nek nap ján lép ha tály ba. A le té te mé nyes a ha tály -
ba lé pés nap já ról va la mennyi Szer zõ dõ Fe let ér te sí ti.

(2) A je len Meg álla po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. A je -
len Meg ál la po dást bár mely Szer zõ dõ Fél fel mond hat ja a
le té te mé nyes nek cím zett írás be li ér te sí tés sel, aki er rõl ha -
la dék ta la nul ér te sí ti a töb bi Szer zõ dõ Fe let. A fel mon dás a
fel mon dó Szer zõ dõ Fél vo nat ko zá sá ban azt a na pot kö ve tõ 
ha to dik hó nap el tel té vel vá lik ha tá lyos sá, ame lyen a le té -
te mé nyes a fel mon dás ról ér te sí tet te a töb bi Szer zõ dõ Fe let.

Ké szült Brüsszelben, 2007. év no vem ber hó nap 8. nap -
ján, négy ere de ti pél dány ban, ma gyar, né met, szlo vén és
an gol nyel ven, va la mennyi szö veg egy aránt hi te les. Min -
den Szer zõ dõ Fél ré szé re át adás ra ke rül egy ere de ti pél -
dány. Egy ere de ti pél dány a le té te mé nyes nél ke rül el he lye -
zés re. A je len Meg álla po dás ér tel me zé sé vel kap cso la tos
el té ré sek ese tén az an gol nyel vû szö veg az irány adó.

(Aláírások)”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép hatályba.

(2) E ren de let 2. és 3.  §-a a Meg álla po dás 13. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép hatályba.

(3) A Meg álla po dás, illetve a je len ren de let 2. és 3.  §-ai
ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját, annak is mert té vá lá sát
köve tõen, a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a Ma gyar Köz -
löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egyedi határozatával
állapítja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter gondoskodik.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
94/2007. (XI. 23.) GKM

rendelete

a frekvenciasávok felhasználási
szabályainak megállapításáról  szóló

35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet, valamint a polgári
frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól
 szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
182.  § (3) be kez dés a), c), d), f), g) és i) pont ja i ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § i) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A Korm. ren de let alap ján ki je löl he tõ frek ven ci át
hasz ná ló és a nem zet kö zi for ga lom ban részt vevõ föld fel -
szí ni és mû hol das légi, ten ge ri (be le ért ve: bel ví zi) moz gó -
szol gá la tok, ille tõ leg rá di ó na vi gá ció szol gá la tok rá dió al -
kal ma zá sa i ra, valamint az ult ra szé les sávú (a továb biak -
ban: UWB) tech no ló gi át al kal ma zó be ren de zé sek re
– frek ven cia sáv tól füg get le nül – a 7.  §-ban meg ha tá ro zott
fel té te lek ér vé nye sek.”
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2.  §

Az R. 5.  § (4) be kez dés fel ve ze tõ szö veg e he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az 1. és 2. mel lék let ben hi vat ko zott ERC- és ECC-
 határozatokon kí vül – a 2010-2025 MHz sáv val össze füg -
gõ ha tá ro za ti pon tok vo nat ko zó ré sze i ben nem tel je sü lõ
ERC/DEC/(99)25 Ha tá ro zat ki vé te lé vel – a frek ven cia sá -
vok fel hasz ná lá si sza bá lyai te kin te té ben az aláb bi ak is tel -
je sül nek:”

3.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az UWB tech no ló gi át al kal ma zó be ren de zé sek

frek ven cia hasz ná la ti kö ve tel mé nye it a 2. mel lék let VI. fe -
je ze te tar tal maz za.”

4.  §

Az R. 8.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) át la gos EIRP: a jel cso mag át vi tel so rán mért leg na -

gyobb EIRP, amennyi ben lé te zik adó tel je sít mény-sza bá -
lyo zás;

b) át la gos EIRP-sû rû ség: az át la gos tel je sít mény
1 MHz fel bon tá si sáv szé les ség gel, négy ze tes kö zép ér ték
(RMS) ér zé ke lõ vel mér ve, és 1 ms-on vagy ki sebb idõ tar -
ta mon át la gol va;

c) bel té ri hasz ná lat: az épü le ten be lü li hasz ná lat, ide
so rol va az épü let hez ha son la tos he lye ken, pél dá ul lé gi jár -
mû vön tör té nõ hasz ná la tot, ahol jel lem zõ en az ár nyé ko lás
biz to sít ja a szük sé ges csil la pí tást, amely elõ se gí ti a más
szol gá la tok kal tör té nõ meg osz tást;

d) blokk gaz dál ko dás: a frek ven cia blokk fel hasz ná lá sá -
nak frek ven cia ki je lö lés ben meg adott fel té te lek kö zött sza -
ba don tör té nõ ter ve zé se;

e) csúcs EIRP-sû rû ség: a leg ma ga sabb át la gos ki su gár -
zott tel je sít mény frek ven ci á ja kö rü li 50 MHz-es sáv szé les -
sé gen be lül elõ for du ló leg ma ga sabb adás szint; ha az ér té -
ket x MHz sáv szé les sé gen mé rik, ak kor ezt a szin tet
20lg(50/x) dB té nye zõ vel kell csök ken te ni;

f) D-, K- és G-rend sze rek: a te le ví zió-rend sze rek osz tá -
lyo zá sa, figye lembe véve a te le ví zió-rend sze rek hez tar to -
zó jel lem zõ ket, ame lye ket az ITU-R BT.470-6 Aján lás tar -
tal maz;

g) dup lex frek ven cia: frek ven cia pár, amely nek ren del -
te tés sze rin ti hasz ná la ta alap ján adá si és vé te li üzem mód
le het sé ges egy ide jû leg;

h) ef fek tív ki su gár zott tel je sít mény (a továb biak ban:
ERP) (egy adott irány ban): az an ten ná ra jut ta tott tel je sít -
mény és az an ten na fél hul lá mú di pól ra vo nat koz ta tott
adott irá nyú nye re sé gé nek szor za ta;

i) fel hasz ná lói ál lo más: a rá dió táv köz lõ há ló zat olyan
ál lo má sa, amely elekt ro ni kus hír köz lõ vég be ren de zés sel
üze mel;

j) frek ven cia ki osz tá si terv: a rá dió al kal ma zás ra vo nat -
ko zó frek ven cia sáv-hasz ná la ti, illetve csa tor na el ren de zé si 
terv, ame lyet nem zet kö zi vo nat ko zás ban az arra ille té kes
ér te kez let, nem ze ti vo nat ko zás ban a ma gyar frek ven cia -
gaz dál ko dó ha tó sá gok fo gad nak el;

k) gép jár mû: a vas úti jár mû vek, me zõ gaz da sá gi és er -
dé sze ti von ta tók és min den moz gó mun ka gép ki vé te lé vel
az összes, a köz úti for ga lom ban való rész vé tel re szánt,
kész vagy nem tel je sen el ké szült, leg alább négy ke rék kel
ren del ke zõ és 25 km/h-t meg ha la dó leg na gyobb ter ve zé si
se bes sé gû, be épí tett erõ gép pel haj tott jár mû, valamint pót -
ko csi ja;

l) gyûj tõ ál lo más: az ál lan dó he lyû szol gá lat olyan köz -
pon ti ál lo má sa, amely csak vé tel re szol gál;

m) ha tó sá gi frek ven cia jegy zék: a frek ven cia ki osz tá si
terv alap ján ké szült frek ven cia ki je lö lé si terv (jegy zék),
ame lyet a hír köz lé si ha tó ság más ha tó sá gok kal való szük -
ség sze rin ti egyez te tés után köz zé tesz;

n) ki töl té si té nye zõ: annak a bár mely egy órás idõ tar ta -
mon be lü li idõ nek a szá za lék ban ki fe je zett ará nya, amely
alatt a rá dió be ren de zés tény le ge sen adás üzem mód ban
van;

o) kor lá to zot tan hasz nál ha tó frek ven cia sáv: olyan
frek ven cia sáv, amely ben

oa) a rá dió rend sze rek, illetve rá dió be ren de zé sek meg -
ha tá ro zott idõ pon tig üze mel het nek,

ob) új frek ven cia ki je lö lés nem ad ha tó ki az adott rá dió -
al kal ma zás ré szé re, vagy

oc) újabb rá dió be ren de zé sek kel lé te sí tett rá dió ál lo má -
sok ré szé re nem je löl he tõ ki frek ven cia;

p) kö zös hasz ná la tú frek ven cia: a frek ven cia ki je lö lés
vagy rá dió en ge dély alap ján ket tõ vagy több jo go sult,
illetve en ge dé lyes ál tal azo nos te rü le ten, tet szõ le ges (meg -
osz tás nél kü li) idõ ben igény be ve he tõ frek ven cia, amely -
nek fel hasz ná lói kö zött a za var vé del met a hír köz lé si ha tó -
ság nem biz to sít ja;

q) ma xi má lis EIRP-sû rû ség: a meg ha tá ro zott tar to -
mány bár mely frek ven ci á ján tet szõ le ges irány ban mért
leg ma ga sabb jel erõs ség;

r) meg osz tott hasz ná la tú frek ven cia: a frek ven cia ki je -
lö lés vagy rá dió en ge dély alap ján ket tõ vagy több jo go sult,
illetve en ge dé lyes ál tal azo nos te rü le ten, de kü lön bö zõ
idõ ben, a hír köz lé si ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott za var vé -
de lem mel igény be ve he tõ frek ven cia;

s) szimp lex frek ven cia: frek ven cia, amely nek ren del te -
tés sze rin ti hasz ná la ta alap ján egy ide jû leg csak egy irá nyú
össze köt te tés va ló sul hat meg (adá si vagy vé te li üzem -
mód);

t) vas úti jár mû: a vas úti köz le ke dés sta tisz ti ká já ról
 szóló, az 1192/2003/EK bi zott sá gi ren de let tel mó do sí tott,
2002. de cem ber 16-i 91/2003/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let 3. cik ke (1) be kez dé sé nek 4. pont ja sze rin ti
jár mû.”
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5.  §

Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ 26-29. pont tal egé szül ki:
[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való

meg fe le lést szol gál ja:]
„26. a Bi zott ság 2006/771/EK ha tá ro za ta (2006. no -

vem ber 9.) a kis ha tó tá vol sá gú esz kö zök ál tal hasz nált
rádió spektrum har mo ni zá ci ó já ról;

27. a Bi zott ság 2006/804/EK ha tá ro za ta (2006. no vem -
ber 23.) a rá dió spekt rum de ci mé te res (UHF) frek ven cia -
sáv ban mû kö dõ rá dió frek ven ci ás azo no sí tó (RFID) esz kö -
zök szá má ra tör té nõ har mo ni zá ci ó já ról;

28. a Bi zott ság 2007/90/EK ha tá ro za ta (2007. feb -
ruár 12.) a rá dió spekt rum 5 GHz-es frek ven cia sáv já nak a
ve ze ték nél kü li hoz zá fé ré si rend sze rek, be le ért ve a rá di ós
he lyi há ló za to kat is (WAS/RLAN), meg va ló sí tá sá ra tör té -
nõ har mo ni zált fel hasz ná lá sá ról  szóló 2005/513/EK ha tá -
ro zat mó do sí tá sá ról;

29. a Bi zott ság 2007/131/EK ha tá ro za ta (2007. feb -
ruár 21.) az ult ra szé les sávú tech no ló gi át hasz ná ló be ren -
de zé sek szá má ra a rá dió frek ven ci ák Kö zös sé gen be lü li,
har mo ni zált mó don tör té nõ hasz ná la tá nak engedélyezé -
sérõl.”

6.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(2) Az R. 2. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(3) Az R. 3. mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(4) Az R. 4. mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(5) Az R. 1. füg ge lé ke e ren de let 5. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(6) Az R. 2. füg ge lé ke e ren de let 6. mel lék le te sze rint
mó do sul.

7.  §

A pol gá ri frek ven cia gaz dál ko dás egyes ha tó sá gi el já rá -
sa i ról  szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM ren de let (a továb biak -
ban: Ren de let) 5.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mû sor szó rást ki zá ró lag ana lóg mû sor ter jesz té si
mû sza ki el já rás sal vég zõ mû sor szó ró adó frek ven cia ki je -
lö lé se tar tal maz za:”

8.  §

A Ren de let 16.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel, ha az en -
ge dé lyes a rá dió en ge dély ér vé nyes sé gé nek le jár ta elõtt
60 nap pal kéri a rá dió en ge dély meg hosszab bí tá sát és a rá -
dió en ge dély vissza vo ná sá nak fel té te lei nem áll nak fenn,
ak kor az en ge dély ér vé nyes sé gét leg fel jebb 5 év vel meg
kell hosszab bí ta ni.

(3) A pá lyá za ton vagy ár ve ré sen el nyert jo go sult ság
alap ján ki adott rá dió en ge dély a jo go sult ság meg hosszab -
bí tá sá nak meg fele lõen hosszab bít ha tó meg.”

9.  §

(1) Ez a ren de let 2007. no vem ber 24-én lép ha tály ba, és
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Hatá lyát veszti

a) az R. 1. mel lék le té ben a 68–73 MHz sáv ra vonat -
kozó sor,

b) az R. 1. füg ge lé ké ben a „DVB-T” rö vi dí tés, to váb bá

c) az R. 2. füg ge lék 3. pont 3.2. alpont já ban az
ERC/DEC/(01)17 Ha tá ro zat ra, valamint 6. pont
6.2. alpont já ban az MSZ 17202, MSZ ETS 300 750 és az
MSZ EN 301 091 szab vány ra vonatkozó sor.

(3) Az R. 2.  § (1) be kez dés 6. pont já ban a „frek ven cia -
gaz dál ko dó szer vek” szö veg rész he lyé be a „frek ven cia -
gaz dál ko dó hatóságok” szöveg lép.

10.  §

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

a) a Bi zott ság 2006/771/EK ha tá ro za ta (2006. no vem -
ber 9.) a kis ha tó tá vol sá gú esz kö zök ál tal hasz nált rá dió -
spekt rum har mo ni zá ci ó já ról;

b) a Bi zott ság 2006/804/EK ha tá ro za ta (2006. no vem -
ber 23.) a rá dió spekt rum de ci mé te res (UHF) frek ven cia -
sáv ban mû kö dõ rá dió frek ven ci ás azo no sí tó (RFID) esz kö -
zök szá má ra tör té nõ har mo ni zá ci ó já ról;

c) a Bi zott ság 2007/90/EK ha tá ro za ta (2007. feb ru ár
12.) a rá dió spekt rum 5 GHz-es frek ven cia sáv já nak a ve ze -
ték nél kü li hoz zá fé ré si rend sze rek, be le ért ve a rá di ós he lyi 
há ló za to kat is (WAS/RLAN), meg va ló sí tá sá ra tör té nõ
har mo ni zált fel hasz ná lá sá ról  szóló 2005/513/EK ha tá ro -
zat mó do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 2007/131/EK ha tá ro za ta (2007. feb -
ruár 21.) az ult ra szé les sávú tech no ló gi át hasz ná ló be ren -
de zé sek szá má ra a rá dió frek ven ci ák Kö zös sé gen be lü li,
har mo ni zált mó don tör té nõ hasz ná la tá nak engedélyezé -
sérõl.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelethez

Az R. 1. mellékletében a 20,05–148,5 kHz, 435–495 kHz, 6765–7000 kHz, 13 410–13 570 kHz, 26 510–27 500 kHz, 40,02–40,98 MHz, 48,5–68 MHz,
174–230 MHz, 402–406 MHz, 432–438 MHz, 445–447 MHz, 470–870 MHz, 1375–1400 MHz, 1427–1452 MHz, 2400–2483,5 MHz, 3410–3600 MHz,
5150–5350 MHz, 5725–5925 MHz és a 76–77,5 GHz sávokra vonatkozó táblázatrészek helyébe a következõ táblázatrészek lépnek:

[Rádióalkalmazási Táblázat]

„
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

20,05–70 kHz    

ÁLLANDÓHELY      
H6 K Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.  2. melléklet II. fejezet 1. pont 
H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 

MSZ EN 300 330-2 
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 

meghatározottakkal. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 
kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2  

70–72 kHz    

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ      
H3 K Rádió-irányjeladók (föld-leveg ).   
H9  Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.   
H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 

MSZ EN 300 330-2 
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 

meghatározottakkal. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 
kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2   

72–84 kHz    

ÁLLANDÓHELY      
H6 K Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.  2. melléklet II. fejezet 1. pont 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ      
H3  Rádió-irányjeladók (föld-leveg ).   
H9  Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.   
H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 

MSZ EN 300 330-2 
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 

meghatározottakkal. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 
kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2  
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2007/160.szám

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

84–86 kHz    

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ      
H3 K Rádió-irányjeladók (föld-leveg ).   
H9  Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.   
H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 

MSZ EN 300 330-2 
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 

meghatározottakkal. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 
kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2  

86–90 kHz    

ÁLLANDÓHELY      
H6 K Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.  2. melléklet II. fejezet 1. pont 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ      
H9  Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.   
H3  Rádió-irányjeladók (föld-leveg ).   
H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 

MSZ EN 300 330-2 
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 

meghatározottakkal. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2  
H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 

kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

90–110 kHz    

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ      
H4 K Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-leveg )

hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C 
rendszer). 

H3  Rádió-irányjeladók (föld-leveg ).   
Állandóhely      

H6  Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.  2. melléklet II. fejezet 1. pont 
H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 

MSZ EN 300 330-2 
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 

meghatározottakkal. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2   
H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 

kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

110–112 kHz    

ÁLLANDÓHELY      
H6 K Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.  2. melléklet II. fejezet 1. pont 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ      
H3  Rádió-irányjeladók (föld-leveg ).   
H4  Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-leveg )

hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C 
rendszer). 
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 
MSZ EN 300 330-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 
kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2  

112–115 kHz    

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ      
H3 K Rádió-irányjeladók (föld-leveg ).   
H4  Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-leveg )

hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C 
rendszer). 

H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 
MSZ EN 300 330-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 
kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2  

115–117,6 kHz    

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ      
H3 K Rádió-irányjeladók (föld-leveg ).   
H4  Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-leveg )

hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C 
rendszer). 

Állandóhely      
H6  Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.  2. melléklet II. fejezet 1. pont 
H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 

MSZ EN 300 330-2  
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 

meghatározottakkal. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 
kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2   

117,6–126 kHz    

ÁLLANDÓHELY      
H6 K Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.  2. melléklet II. fejezet 1. pont 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ     
H3  Rádió-irányjeladók (föld-leveg ).   
H4  Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-leveg )

hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C 
rendszer). 

H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 
MSZ EN 300 330-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 
kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2   

126–129 kHz    

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ      
H3 K Rádió-irányjeladók (föld-leveg ).   
H4  Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-leveg )

hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C 
rendszer). 

H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 
MSZ EN 300 330-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 
kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2   

129–130 kHz    

ÁLLANDÓHELY      
H6 K Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.  2. melléklet II. fejezet 1. pont 

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ      
H3  Rádió-irányjeladók (föld-leveg ).   
H4  Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-leveg )

hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C 
rendszer). 

H2  Induktív alkalmazások (SRD). 2006/771/EK 
MSZ EN 300 330-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 
kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2   

130–148,5 kHz    

ÁLLANDÓHELY      
H6 K Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.  2. melléklet II. fejezet 1. pont 

Amat r     
H11  Amat rrádiózás a 135,7–137,8 kHz sávban. ERC/REC 62-01; ECC/REC/(02)01 

MSZ EN 301 783-2  
2. melléklet IV. fejezet 

H2  Induktív alkalmazások (SRD) a 130–135 kHz sávban. 2006/771/EK 
MSZ EN 300 330-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H2  Induktív alkalmazások (SRD) a 135–148,5 kHz sávban. ERC/REC 70-03 9. melléklete 
MSZ EN 300 330-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H5  Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon 
kis teljesítmény  aktív orvosi implantátum rendszerek 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

H7  Induktív kis hatókörzet  személyhívók a 130–146 kHz 
sávban. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2  
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

435–495 kHz    

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ      
H4 K Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-leveg )). ICAO Annex 10: 

I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont 
I. kötet C melléklet 6. pont 
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont 
V. kötet B melléklet 

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is 
használható)  

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint. 

H4  Bevezet  irányadó (egyirányú (föld-leveg )). ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész 
(COM-4 táblázat) 

TENGERI MOZGÓ     
H16  GMDSS keretén belül, parti állomástól hajók felé navigációs 

és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürg s
tájékoztatások (MSI) keskenysávú távgépírón, NAVTEX 
a 490 kHz frekvencián. 

RR 31., 32., 33., 52. Cikkek; RR 15. Függelék 
MSZ EN 300 065-2 

H1  Lavina vészjeladó és vészjelvev  alkalmazások (SRD) a 
457 kHz frekvencián. 

2001/148/EK 
ECC/DEC/(04)01 
ERC/REC 70-03 2. melléklete 
MSZ EN 300 718-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 
A lavina vészjeladó berendezést úgy kell megtervezni, hogy az 

képes legyen együttm ködni az új, valamint a korábban 
telepített olyan vészjeladó berendezéssel, amelynek 
megfelel ségét az MSZ ETS 300 718:1999 harmonizált 
szabványt alkalmazva az 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet 
szerint igazolták. 

A lavina vészjeladót úgy kell megvalósítani, hogy képes legyen 
a) a lavinaomláskor fellép  mechanikai igénybevételt 

megbízhatóan elviselni, 
b) a lavinaomlást követ en a hó alatt eltemetve megbízhatóan 

és megfelel en hosszú id tartamig folyamatosan m ködni. 
H2  Induktív alkalmazások (SRD). ERC/REC 70-03 9. melléklete 

MSZ EN 300 330-2 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H5  Állati implantátum eszközök (SRD). ERC/REC 70-03 12. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

6765–7000 kHz    

ÁLLANDÓHELY      
H26 K Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.  2. melléklet II. fejezet 1. pont 

TENGERI MOZGÓ     
H27 Ü Dunai hajózás RH rádiókommunikáció. Duna Bizottság CD/SES 60/11 Ajánlása  
H2 K Induktív alkalmazások (SRD) a 6765–6795 kHz sávban. 2006/771/EK 

ERC/DEC/(01)14  
ERC/REC 70-03 9. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 6765–6795 kHz sávban. 

ERC/DEC/(01)01  
ERC/REC 70-03 1. melléklete 
MSZ EN 300 330-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Hangfrekvenciás és beszédátvitel nem megengedett. 
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

13 410–13 570 kHz    

ÁLLANDÓHELY      
H26 Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.  2. melléklet II. fejezet 1. pont 
H2

K
Induktív alkalmazások (SRD) a 13 553–13 567 kHz sávban. 2006/771/EK 

ERC/DEC/(01)14 
ERC/REC 70-03 9. mellékletének f sora 
MSZ EN 300 330-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H2  Induktív alkalmazások (SRD) a 13 553–13 567 kHz sávban. ERC/REC 70-03 9. mellékletének f1 sora  
MSZ EN 300 330-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Csak RFID és EAS alkalmazásokra. 

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 13 553–13 567 kHz sávban. 

ERC/DEC/(01)01  
ERC/REC 70-03 1. melléklete 
MSZ EN 300 330-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  
Hangfrekvenciás és beszédátvitel nem megengedett. 

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

26 510–27 500 kHz    

ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 

    

H44 K F3E és G3E adásmódú CEPT PR 27 típusú alkalmazások a 
26 960–27 410 kHz sávban (kivéve a 26 995 kHz, 
27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz és a 27 195 kHz 
frekvenciákat). 

ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)16 
MSZ EN 300 135-2 

Csatornaosztás: 10 kHz. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H2  Induktív alkalmazások (SRD) a 26 957–27 283 kHz sávban. ERC/DEC/(01)16  
ERC/REC 70-03 9. melléklete  
MSZ EN 300 330-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H33  Európai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) Eurobalise 
alkalmazásai (SRD) a 27 095 kHz frekvencián. 

ERC/REC 70-03 4. melléklete 
MSZ EN 300 330-2  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Maximális mágneses térer sség 42 dB A/m.

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 26 957–27 283 kHz sávban. 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)02  
ERC/REC 70-03 1. melléklete 
MSZ EN 300 220-3 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H38  Távirányító, távmér , távjelz  és vagyonvédelmi eszközök 
(SRD) a 26 545 kHz, 26 595 kHz, 26 645 kHz, 
26 695 kHz, 26 745 kHz, 27 445 kHz, 27 495 kHz 
frekvenciákon. 

MSZ EN 300 220-3 2. melléklet III. fejezet 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H38  Távirányító, távmér , távjelz , személy- és vagyonvédelmi 
célú kisteljesítmény  alkalmazások (SRD) a 26 995 kHz, 
27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz, 27 195 kHz 
frekvenciákon. 

H45  Játékvezérl k (SRD) a 26 995 kHz, 27 045 kHz, 
27 095 kHz, 27 145 kHz, 27 195 kHz frekvenciákon. 

H45  Modellirányítók (SRD) a 26 995 kHz, 27 045 kHz, 
27 095 kHz, 27 145 kHz, 27 195 kHz frekvenciákon. 

ERC/DEC/(01)10  
ERC/REC 70-03 8. melléklete  
MSZ EN 300 220-3 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

40,02–40,98 MHz    

Földi mozgó     
H50 K Kis hatókörzet  személyhívók a 40,665 MHz, 40,675 MHz, 

40,685 MHz, 40,695 MHz frekvenciákon. 
ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2  

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 40,66–40,70 MHz sávban. 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)03  
ERC/REC 70-03 1. melléklete 
MSZ EN 300 220-3 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H38  Távirányító, távmér , távjelz , személy- és vagyonvédelmi 
célú kisteljesítmény  alkalmazások (SRD) a 40,665 
MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz 
frekvenciákon. 

MSZ EN 300 220-3 2. melléklet III. fejezet 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H45  Modellirányítók (SRD) a 40,665 MHz, 40,675 MHz,  
40,685 MHz, 40,695 MHz frekvenciákon. 

ERC/DEC/(01)12  
ERC/REC 70-03 8. melléklete 
MSZ EN 300 220-3  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  

H45  Játékvezérl k (SRD) a 40,665 MHz, 40,675 MHz, 
40,685 MHz, 40,695 MHz frekvenciákon. 

MSZ EN 300 220-3  2. melléklet III. fejezet 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

48,5–56,5 MHz    

M SORSZÓRÁS     
H52 Ü Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 1961. évi Stockholmi Megállapodás (módosítva 

1985-ben és 2006-ban Genfben) 
ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 

BT.655-7; SM.851-1 Ajánlások 
T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

D-rendszer  tv-adás. 

Amat r     
H11 K Amat rrádiózás az 50–52 MHz sávban. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2 2. melléklet IV. fejezet 

Forgalmazás csak állandóhely  állomásról megengedett. 
ERPmax = 10 W. 

58–68 MHz    

M SORSZÓRÁS     
H52 Ü Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás az 58–66 MHz 

sávban. 
1961. évi Stockholmi Megállapodás (módosítva 

1985-ben és 2006-ban Genfben) 
ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 

BT.655-7; SM.851-1 Ajánlások 
T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

D-rendszer  tv-adás. 

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

174–223 MHz    

M SORSZÓRÁS     
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6; 
BS.1114-6 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 
ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 

BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 
T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

D-rendszer  tv-adás. 

Mozgó     
H81  Tv-híranyag átvitele a 190–214 MHz sávban. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

H82  Rádióhíranyag átvitele a 214–223 MHz sávban.   
H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 

(SRD) a 174–174,015 MHz sávban. 
ERC/REC 70-03 10. melléklet 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD) a 174–216 MHz sávban. 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD) a 216–222 MHz sávban. 

MSZ EN 300 422-2 2. melléklet III. fejezet 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

223–230 MHz    

M SORSZÓRÁS     
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6; 
BS.1114-6 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

D-rendszer  tv-adás. 

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

402–403 MHz    

METEOROLÓGIA     
H46 K Meteorológiai alkalmazások. MSZ EN 302 054-2  

M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS 
(Föld– r irány) 

    

H89  A m holdas Föld-kutatás alkalmazásai.  A földi állomások m szaki paramétereinek ki kell elégíteniük a 
kapcsolódó m hold üzemeltet jének követelményeit. 

H5  Nagyon kis teljesítmény  aktív orvosi implantátumok (SRD). 2006/771/EK 
MSZ EN 301 839-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

403–406 MHz    

METEOROLÓGIA     
H46 K Meteorológiai alkalmazások. MSZ EN 302 054-2  
H5  Nagyon kis teljesítmény  aktív orvosi implantátumok (SRD) 

a 403–405 MHz sávban. 
2006/771/EK 
MSZ EN 301 839-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

432–438 MHz    

AMAT R     
H11 K Amat rrádiózás. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2 2. melléklet IV. fejezet 

M holdas amat r     
H39  M holdas amat rrádiózás a 435–438 MHz sávban.   

M holdas Föld-kutatás (aktív)     
H123  Az aktív m holdas Föld-kutatás alkalmazásai.   
H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 

adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 433,05–434,79 MHz sávban. 

2006/771/EK 
ECC/DEC/(04)02 
ERC/REC 70-03 1. melléklete 
MSZ EN 300 220-3  

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 
A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett. 

H38 Ü Vezetéknélküli egyirányú hangfrekvenciás felhasználások 
(SRD) a 433,05–434,79 MHz sávban. 

H38 K Távirányító, távmér , távjelz , személy- és vagyonvédelmi 
célú kisteljesítmény  alkalmazások (SRD) a 
433,05–434,79 MHz sávban. 

MSZ EN 300 220-3  2. melléklet III. fejezet 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett. 

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

445–447 MHz    

H97 K Kis hatótávolságú üzleti rádió (PMR 446) alkalmazások a 
446–446,1 MHz sávban. 

ERC/DEC/(98)25; ERC/DEC/(98)26 
ERC/DEC/(98)27; MSZ EN 300 296-2 

2. melléklet I. fejezet 5. pont 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

470–608 MHz    

M SORSZÓRÁS     
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás a 478–608 MHz 

sávban. 
2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 
ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 

BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 
T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

K- és G-rendszer  analóg tv-adóállomások m ködnek. 
Új frekvenciakijelölés csak G-rendszer  adóberendezések 

részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 

Állandóhely      
H110  Változó telephely  rádió- és televízió-híranyag átvitel. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

608–614 MHz    

M SORSZÓRÁS    
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 
ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 

BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 
T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

K- és G-rendszer  analóg tv-adóállomások m ködnek. 
Új frekvenciakijelölés csak G-rendszer  adóberendezések 

részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 

Állandóhely      
H110  Változó telephely  rádió- és televízió-híranyag átvitel. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

Rádiócsillagászat     
H41  A rádiócsillagászat alkalmazásai.   
H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 

(SRD). 
ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

614–645 MHz    

M SORSZÓRÁS    
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

K- és G-rendszer  analóg tv-adóállomások m ködnek. 
Új frekvenciakijelölés csak G-rendszer  adóberendezések 

részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 

Állandóhely      
H110  Változó telephely  rádió- és televízió-híranyag átvitel. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

645–654 MHz    

M SORSZÓRÁS    
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

K- és G-rendszer  analóg tv-adóállomások m ködnek. 
Új frekvenciakijelölés csak G-rendszer  adóberendezések 

részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 

Állandóhely      
H110  Változó telephely  rádió- és televízió-híranyag átvitel. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

654–678 MHz    

M SORSZÓRÁS    
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

K- és G-rendszer  analóg tv-adóállomások m ködnek. 
Új frekvenciakijelölés csak G-rendszer  adóberendezések 

részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

Állandóhely      
H110  Változó telephely  rádió- és televízió-híranyag átvitel. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

678–734 MHz    

M SORSZÓRÁS    
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

K- és G-rendszer  analóg tv-adóállomások m ködnek. 
Új frekvenciakijelölés csak G-rendszer  adóberendezések 

részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 

Állandóhely      
H110  Változó telephely  rádió- és televízió-híranyag átvitel. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

734–758 MHz    

M SORSZÓRÁS    
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

K- és G-rendszer  analóg tv-adóállomások m ködnek. 
Új frekvenciakijelölés csak G-rendszer  adóberendezések 

részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 

Állandóhely      
H110  Változó telephely  rádió- és televízió-híranyag átvitel. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

758–790 MHz    

M SORSZÓRÁS    
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

K- és G-rendszer  analóg tv-adóállomások m ködnek. 
Új frekvenciakijelölés csak G-rendszer  adóberendezések 

részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 

Állandóhely      
H110  Változó telephely  rádió- és televízió-híranyag átvitel. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

Embedded EPS
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

790–798 MHz    

M SORSZÓRÁS     
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

G-rendszer  tv-adás. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 

Állandóhely      
H110  Változó telephely  rádió- és televízió-híranyag átvitel. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

798–814 MHz    

M SORSZÓRÁS     
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

G-rendszer  tv-adás. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

814–830 MHz    

M SORSZÓRÁS     
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

G-rendszer  tv-adás. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 

Állandóhely      
H110  Változó telephely  rádió- és televízió-híranyag átvitel. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

830–846 MHz    

M SORSZÓRÁS     
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

G-rendszer  tv-adás. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

846–862 MHz    

M SORSZÓRÁS     
H80 K Földfelszíni digitális m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.1368-6 
Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296 
H80A  Földfelszíni analóg televízió-m sorszórás. 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás 

ITU-R BT.417-5; BT.419-3; BT.470-7; 
BT.655-7; BT.1368-6; SM.851-1 Ajánlások 

T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203 

G-rendszer  tv-adás. 
NICAM kéthangviv s adás engedélyezett. 

Állandóhely      
H110  Változó telephely  rádió- és televízió-híranyag átvitel. ITU-R SM.329-10; SM.1045-1; SM.1138 

Ajánlások 
Szerkesztetlen m sorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. 
ERPmax = 10 W 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

862–864,1 MHz    

H38 K Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 863–864,1 MHz sávban. 

ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora 
MSZ EN 300 220-3 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
A beszéd- és hangátvitel nem megengedett. 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD) a 863–864,1 MHz sávban. 

ERC/REC 70-03 10. melléklete 
MSZ EN 300 422-2; MSZ EN 301 357-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.  

H114  Vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások (SRD) a 
863–864,1 MHz sávban. 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)18 
ERC/REC 70-03 13. melléklete 
MSZ EN 301 357-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

864,1–868 MHz    

H38 K Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD). 

ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora 
MSZ EN 300 220-3 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
A beszéd- és hangátvitel nem megengedett. 

H48  Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok 
(SRD) a 864,1–865 MHz sávban. 

ERC/REC 70-03 10. melléklete  
MSZ EN 300 422-2; MSZ EN 301 357-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H114  Vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások (SRD) a 
864,1–865 MHz sávban. 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)18  
ERC/REC 70-03 13. melléklete 
MSZ EN 301 357-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H114  Vezetéknélküli keskenysávú analóg beszédátviteli 
alkalmazások (pl. gyermek rz  eszközök) (SRD) a 
864,8–865 MHz sávban. 

ERC/REC 70-03 13. melléklete 
MSZ EN 300 220-3 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H114A  Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások (SRD) a 
865–868 MHz sávban. 

2006/804/EK 
MSZ EN 302 208-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

868–869 MHz    

H38 K Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 868–868,6 MHz sávban. 

ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora 
MSZ EN 300 220-3 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
A beszéd- és hangátvitel nem megengedett. 

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 868–868,6 MHz sávban. 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)04 
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g1 sora 
MSZ EN 300 220-3  

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H78C  Riasztók (SRD) a 868,6–868,7 MHz sávban. 2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)09 
ERC/REC 70-03 7. melléklete 
MSZ EN 300 220-3  

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 868,7–869 MHz sávban. 

ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora 
MSZ EN 300 220-3 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
A beszéd- és hangátvitel nem megengedett. 

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 868,7–869 MHz sávban. 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)04 
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g2 sora 
MSZ EN 300 220-3  

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

869–870 MHz    

H38 K Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 869–869,2 MHz sávban. 

ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora 
MSZ EN 300 220-3 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
A beszéd- és hangátvitel nem megengedett. 

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 869–869,2 MHz sávban. 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)04 
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g2 sora 
MSZ EN 300 220-3 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H78C  Szociális segélykér  rendszerek (SRD) a 869,2–
869,25 MHz sávban. 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(97)06 
ERC/REC 70-03 7. melléklete 
MSZ EN 300 220-3 

H78C  Riasztók (SRD) a 869,25–869,3 MHz sávban. 2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)09 
ERC/REC 70-03 7. melléklete 
MSZ EN 300 220-3 

H78C  Riasztók (SRD) a 869,3–869,4 MHz sávban. ERC/REC 70-03 7. melléklete 
MSZ EN 300 220-3 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
A beszéd- és hangátvitel nem megengedett. 

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 869,4–869,65 MHz sávban. 

ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora 
MSZ EN 300 220-3 

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 869,4–869,65 MHz sávban. 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)04 
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g3 sora 
MSZ EN 300 220-3 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H78C  Riasztók (SRD) a 869,65–869,7 MHz sávban. 2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)09 
ERC/REC 70-03 7. melléklete 
MSZ EN 300 220-3 

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 869,7–870 MHz sávban. 

ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora 
MSZ EN 300 220-3 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
A beszéd- és hangátvitel nem megengedett. 

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.



2007/160.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

11463

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök 
(SRD) a 869,7–870 MHz sávban. 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)04 
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g4 sora 
MSZ EN 300 220-3 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 
A hangfrekvenciás átvitel nem megengedett. 
A beszédátvitel korszer  zavarcsökkent  technikákkal 

engedélyezett. 

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

1375–1400 MHz    

ÁLLANDÓHELY      
H129 K 1,4 GHz-es sávú állandó telephely  digitális 

rádiórendszerek. 
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs 

dokumentum 
T/R 13-01 2. ajánlási pont 

H129  Pont-pont rendszerek. MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2 
MSZ EN 302 217-4-2 

2. melléklet II. fejezet 5. pont 

H129  Pont-többpont rendszerek. MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2 
MSZ EN 302 326-3 

M holdas Föld-kutatás (passzív)     
H128  Passzív m holdas Föld-kutatás alkalmazásai.   

rkutatás (passzív)     
H127  Passzív rkutatás rendszerei.   

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

1427–1429 MHz    

ÁLLANDÓHELY      
H129 K 1,4 GHz-es sávú állandó telephely  digitális 

rádiórendszerek. 
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs 

dokumentum 
T/R 13-01 2. ajánlási pont 

H129  Pont-pont rendszerek. MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2 
MSZ EN 302 217-4-2 

2. melléklet II. fejezet 5. pont 

H129  Pont-többpont rendszerek. MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2 
MSZ EN 302 326-3 

H130  Földön kívüli forrásból származó szándékos adások 
passzív kutatása. 

1429–1439,5 MHz    

ÁLLANDÓHELY      
H129 K 1,4 GHz-es sávú állandó telephely  digitális 

rádiórendszerek. 
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs 

dokumentum 
T/R 13-01 2. ajánlási pont 

H129  Pont-pont rendszerek. MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2 
MSZ EN 302 217-4-2 

2. melléklet II. fejezet 5. pont 

H129  Pont-többpont rendszerek. MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2 
MSZ EN 302 326-3 

H130  Földön kívüli forrásból származó szándékos adások 
passzív kutatása. 
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

1439,5–1451,5 MHz    

ÁLLANDÓHELY      
H129 K 1,4 GHz-es sávú állandó telephely  digitális 

rádiórendszerek. 
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs 

dokumentum 
T/R 13-01 2. ajánlási pont 

H129  Pont-pont rendszerek. MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2 
MSZ EN 302 217-4-2 

2. melléklet II. fejezet 5. pont 

H129  Pont-többpont rendszerek. MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2 
MSZ EN 302 326-3 

Állandóhely      
H131  1,5 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek. Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs 

dokumentum 
MSZ EN 301 753 

2. melléklet II. fejezet 3. pont 

H130  Földön kívüli forrásból származó szándékos adások 
passzív kutatása. 

1451,5–1452 MHz    

ÁLLANDÓHELY      
H129 K 1,4 GHz-es sávú állandó telephely  digitális 

rádiórendszerek. 
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs 

dokumentum 
T/R 13-01 2. ajánlási pont 

H129  Pont-pont rendszerek. MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2 
MSZ EN 302 217-4-2 

2. melléklet II. fejezet 5. pont 

H129  Pont-többpont rendszerek. MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2 
MSZ EN 302 326-3 

Állandóhely      
H131  1,5 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek. Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs 

dokumentum 
MSZ EN 301 753 

2. melléklet II. fejezet 3. pont 

H130  Földön kívüli forrásból származó szándékos adások 
passzív kutatása. 

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

2400–2450 MHz    

Amat r     
H11 K Amat rrádiózás. 2. melléklet IV. fejezet 

M holdas amat r   
H39  M holdas amat rrádiózás. 

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2 

H33  Automatikus vasútikocsi-azonosító (AVI) alkalmazások 
(SRD) a 2446–2450 MHz sávban. 

ERC/REC 70-03 4. melléklete 
MSZ EN 300 761-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis 
hatótávolságú eszközök (SRD). 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)05 
ERC/REC 70-03 1. melléklete 
MSZ EN 300 440-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H114A  Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások (SRD) a 
2446–2450 MHz sávban. 

Konténerazonosítók

ERC/REC 70-03 11. melléklete 
MSZ EN 300 440-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H153  Szélessávú adatátviteli rendszerek és vezetéknélküli 
hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD). 

ERC/DEC/(01)07  
ERC/REC 70-03 3. melléklete 
MSZ EN 300 328-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

  RLAN   
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

H154  Mozgásérzékel  és riasztó alkalmazások (SRD). ERC/DEC/(01)08 
ERC/REC 70-03 6. melléklete 
MSZ EN 300 440-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

2450–2483,5 MHz    

H33 K Automatikus vasútikocsi-azonosító (AVI) alkalmazások 
(SRD) a 2450–2454 MHz sávban. 

ERC/REC 70-03 4. melléklete 
MSZ EN 300 761-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis 
hatótávolságú eszközök (SRD). 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)05 
ERC/REC 70-03 1. melléklete 
MSZ EN 300 440-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H114A  Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások (SRD) a 
2450–2454 MHz sávban. 

Konténerazonosítók

ERC/REC 70-03 11. melléklete 
MSZ EN 300 440-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

H153  Szélessávú adatátviteli rendszerek és vezetéknélküli 
hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD). 

ERC/DEC/(01)07 
ERC/REC 70-03 3. melléklete 
MSZ EN 300 328-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

  RLAN   
H154  Mozgásérzékel  és riasztó alkalmazások (SRD). ERC/DEC/(01)08  

ERC/REC 70-03 6. melléklete 
MSZ EN 300 440-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

3410–3600 MHz    

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY
( r–Föld irány) 

    

H158 K M holdas állandóhely  szolgálat állomásai.  A földi állomások m szaki paramétereinek ki kell elégíteniük a 
kapcsolódó m hold üzemeltet jének követelményeit. 

  koordinált VSAT MSZ EN 301 443  
H159  ROES ERC/DEC/(99)26 

MSZ EN 301 443 
ÁLLANDÓHELY      

H160  Állandó és változó telephely  digitális pont-többpont 
rádiórendszerek a 3410–3494 MHz és a 3510–3594 
MHz sávokban. 

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs 
dokumentum 

ITU-R F.755-2; F.1400; F.1488 Ajánlások 
ERC/REC 14-03 B melléklete B1 pont 
MSZ EN 301 753 
MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3 

2. melléklet II. fejezet 4. pont 
Cellás kialakítású rendszerek telepítend k.
A frekvenciaelosztás módja: árverés. 
Frekvenciakijelölés csak frekvenciahasználati jogosultsággal 

rendelkez  részére adható. 
A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól 

mentesítve. 
Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati 

jogosultsággal rendelkez  számára az egyedi engedélyezési 
kötelezettség alól mentesítve. 

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható. 
  FWA   
  Metro   
  HiperMAN   
  WiMAX   
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

5150–5216 MHz     

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY      
(Föld– r irány) H164 K A m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius 

rendszereinek modulációs összeköttetései. 
Globalstar

 A földi állomások m szaki paramétereinek ki kell elégíteniük a 
kapcsolódó m hold üzemeltet jének követelményeit. 

( r–Föld irány) H164  A m holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius 
rendszereinek modulációs összeköttetései. 

M holdas rádiómeghatározás 
( r–Föld irány) 

    

H139  M holdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.  A modulációs összeköttetések az 1610–1626,5 MHz sávban 
m köd  rádiómeghatározó m holdakat szolgálják ki. 

A földi állomások m szaki paramétereinek ki kell elégíteniük a 
kapcsolódó m hold üzemeltet jének követelményeit. 

H153  Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD). 2005/513/EK; 2007/90/EK 
ECC/DEC/(04)08 
ERC/REC 70-03 3. melléklete 
MSZ EN 301 893 

Max. átlagos EIRP = 200 mW 
Max. átlagos EIRP-s r ség = 10 mW/1 MHz 
Csak beltéri használat megengedett. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

  RLAN   

5216–5250 MHz   

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY
(Föld– r irány) 

    

H164 K Nemgeostacionárius m holdas mozgószolgálati rendszerek 
modulációs összeköttetései. 

Globalstar

 A földi állomások m szaki paramétereinek ki kell elégíteniük a 
kapcsolódó m hold üzemeltet jének követelményeit. 

H153  Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD). 2005/513/EK; 2007/90/EK 
ECC/DEC/(04)08 
ERC/REC 70-03 3. melléklete 
MSZ EN 301 893 

Max. átlagos EIRP = 200 mW 
Max. átlagos EIRP-s r ség = 10 mW/1 MHz 
Csak beltéri használat megengedett. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

  RLAN   

5250–5255 MHz    

M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) K    
H123  Az aktív m holdas Föld-kutatás alkalmazásai.   
H153  Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD). 2005/513/EK; 2007/90/EK 

ECC/DEC/(04)08 
ERC/REC 70-03 3. melléklete 
MSZ EN 301 893 

Max. átlagos EIRP = 200 mW 
Max. átlagos EIRP-s r ség = 10 mW/1 MHz 
Az ITU-R M.1652 Ajánlás 1. mellékletében megadott 

követelményeknek megfelel  dinamikus frekvenciakiválasztás 
(DFS) használata szükséges. 

Adóteljesítmény-szabályozás (TPC) szükséges, amelynek 
átlagos javítási tényez je min. 3 dB a maximálisan 
megengedett kimen teljesítményhez képest. 

Nem m köd  TPC esetén a maximális teljesítményjellemz k
3 dB-lel csökkennek. 

Csak beltéri használat megengedett. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

  RLAN   
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

5255–5350 MHz    

M HOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)     
H123 K Az aktív m holdas Föld-kutatás alkalmazásai.   
H153  Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD). 2005/513/EK; 2007/90/EK 

ECC/DEC/(04)08 
ERC/REC 70-03 3. melléklete 
MSZ EN 301 893 

Max. átlagos EIRP = 200 mW 
Max. átlagos EIRP-s r ség = 10 mW/1 MHz 
Az ITU-R M.1652 Ajánlás 1. mellékletében megadott 

követelményeknek megfelel  dinamikus frekvenciakiválasztás 
(DFS) használata szükséges. 

Adóteljesítmény-szabályozás (TPC) szükséges, amelynek 
átlagos javítási tényez je min. 3 dB a maximálisan 
megengedett kimen teljesítményhez képest. 

Nem m köd  TPC esetén a maximális teljesítményjellemz k
3 dB-lel csökkennek. 

Csak beltéri használat megengedett. 
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 

  RLAN   

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

5725–5830 MHz    

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY
(Föld– r irány) 

    

H158 K M holdas állandóhely  szolgálat állomásai.  A földi állomások m szaki paramétereinek ki kell elégíteniük a 
kapcsolódó m hold üzemeltet jének követelményeit. 

  koordinált VSAT MSZ EN 301 443 Amennyiben a végfelhasználói állomás a repül tér területén, 
illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es 
távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres 
koordináción túlmen en az illetékes légiközlekedési hatóság 
szakhatósági hozzájárulása is szükséges. 

Amat r     
H11  Amat rrádiózás. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2 2. melléklet IV. fejezet 
H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 

adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis 
hatótávolságú eszközök (SRD). 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)06 
ERC/REC 70-03 1. melléklete 
MSZ EN 300 440-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H166  Pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések.  Csak kiterjesztett spektrumú, valamint OFDM rendszerek 
megengedettek. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
EIRP maximum: 

 ha L  30 km, akkor EIRP maximum = 21 dBW 
 ha L < 30 km, akkor EIRP maximum = (6 + 0,5L) dBW 
ahol L az áthidalt távolság km-ben. 

A kiterjesztett spektrumú rendszerek jelfeldolgozási nyeresége: 
min. 10 dB. 

H167  Közúti közlekedési telematikai (RTTT) rendszerek közút-
járm  összeköttetései (SRD) az 5795–5815 MHz 
sávban. 

ERC/REC 70-03 5. melléklete 
MSZ EN 300 674-2-1; MSZ EN 300 674-2-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
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5830–5850 MHz    

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY
(Föld– r irány) 

    

H158 K M holdas állandóhely  szolgálat állomásai.  A földi állomások m szaki paramétereinek ki kell elégíteniük a 
kapcsolódó m hold üzemeltet jének követelményeit. 

  koordinált VSAT MSZ EN 301 443 Amennyiben a végfelhasználói állomás a repül tér területén, 
illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es 
távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres 
koordináción túlmen en az illetékes légiközlekedési hatóság 
szakhatósági hozzájárulása is szükséges. 

Amat r     
H11  Amat rrádiózás. ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2 2. melléklet IV. fejezet 

M holdas amat r ( r–Föld irány)     
H39  M holdas amat rrádiózás.   
H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 

adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis 
hatótávolságú eszközök (SRD). 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)06 
ERC/REC 70-03 1. melléklete 
MSZ EN 300 440-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H166  Pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések.  Csak kiterjesztett spektrumú, valamint OFDM rendszerek 
megengedettek. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
EIRP maximum: 

 ha L  30 km, akkor EIRP maximum = 21 dBW 
 ha L < 30 km, akkor EIRP maximum = (6 + 0,5L) dBW 
ahol L az áthidalt távolság km-ben. 

A kiterjesztett spektrumú rendszerek jelfeldolgozási nyeresége: 
min. 10 dB. 

5850–5925 MHz    

M HOLDAS ÁLLANDÓHELY
(Föld– r irány) 

    

H158 K M holdas állandóhely  szolgálat állomásai.  A földi állomások m szaki paramétereinek ki kell elégíteniük a 
kapcsolódó m hold üzemeltet jének követelményeit. 

  koordinált VSAT MSZ EN 301 443 Amennyiben a végfelhasználói állomás a repül tér területén, 
illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es 
távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres 
koordináción túlmen en az illetékes légiközlekedési hatóság 
szakhatósági hozzájárulása is szükséges. 

H38  Általános alkalmazású (távmér , távirányító, riasztó, 
adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis 
hatótávolságú eszközök (SRD) az 5850–5875 MHz 
sávban. 

2006/771/EK 
ERC/DEC/(01)06 
ERC/REC 70-03 1. melléklete 
MSZ EN 300 440-2 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben 
meghatározottakkal. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H166  Pont–pont közötti digitális rádió-összeköttetések az 5850–
5875 MHz sávban. 

 Csak kiterjesztett spektrumú, valamint OFDM rendszerek 
megengedettek. 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
EIRP maximum: 

 ha L  30 km, akkor EIRP maximum = 21 dBW 
 ha L < 30 km, akkor EIRP maximum = (6 + 0,5L) dBW 
ahol L az áthidalt távolság km-ben.  

A kiterjesztett spektrumú rendszerek jelfeldolgozási nyeresége: 
min. 10 dB. 
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FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok 

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények

76–77,5 GHz    

RÁDIÓLOKÁCIÓ     
H23 K Rádiólokátorok.   

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT     
H41  A rádiócsillagászat alkalmazásai.   

Amat r     
H11  Amat rrádiózás. 

M holdas amat r   
H39  M holdas amat rrádiózás. 

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2 2. melléklet IV. fejezet 

H167  Közúti közlekedési és telematikai (RTTT) rendszerek járm -
és infrastruktúra radar alkalmazásai (SRD) a 76–77 GHz 
sávban. 

ERC/REC 70-03 5. melléklete 
MSZ EN 301 091-2 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza. 

H220  Kis hatótávolságú gépjárm radarok a 77–77,5 GHz sávban. 2004/545/EK 
ECC/DEC/(04)03 

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. 
Kisugárzott jel teljesítményjellemz i:

(Közepes EIRP-s r ség)max = –3 dBm/MHz 
(EIRP-csúcs)max = 55 dBm 

Egy radarból származó gépjárm vön kívüli teljesítményjellemz :
(Közepes EIRP-s r ség)max = –9 dBm/MHz 
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2. melléklet a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelethez

1. Az R. 2. mel lék let II. fe je ze te 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. A 3410–3494 MHz és a 3510–3594 MHz sávú ál lan dó és vál to zó te lep he lyû di gi tá lis pont-több pont rá dió rend -
sze rek sáv hasz ná la ti frek ven cia gaz dál ko dá si mû sza ki kö ve tel mé nyei

4.1. A sáv blokk fel osz tá sa

Sáv meg ne ve zés Alsó frek ven cia sáv Fel sõ frek ven cia sáv

1. blokk 3410–3424 MHz 3510–3524 MHz

1. szét vá lasz tó sáv 3424–3427,5 MHz 3524–3527,5 MHz

2. blokk 3427,5–3441,5 MHz 3527,5–3541,5 MHz

2. szét vá lasz tó sáv 3441,5–3445 MHz 3541,5–3545 MHz

3. blokk 3445–3459 MHz 3545–3559 MHz

3. szét vá lasz tó sáv 3459–3462,5 MHz 3559–3562,5 MHz

4. blokk 3462,5–3476,5 MHz 3562,5–3576,5 MHz

4. szét vá lasz tó sáv 3476,5–3480 MHz 3576,5–3580 MHz

5. blokk 3480–3494 MHz 3580–3594 MHz

4.2. A blok kok nyil vá no san el ér he tõ elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás nyúj tá sá ra használhatók.

4.3. A frek ven cia sáv el osz tá si mód ja: a blok kok ár ve ré se olyan mó don, hogy egy szol gál ta tó a sáv ból leg fel jebb egy
blok kot nyerhet el.

4.4. A szét vá lasz tó sá vo kat az adott szét vá lasz tó sá vot köz re fo gó két blokk jo go sult ja fel hasz nál hat ja a köl csö nös za -
va rá sok ke ze lé sé re kö zöt tük lét re jött megállapodás alapján.

4.5. A frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság 15 éves tar ta mú, és a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság, illetve jog át ru ház ha tó.

4.6. A rá dió át vi tel dup le xi tá sa FDD vagy TDD le het. FDD át vi tel ese tén az át vi te li jel utak frek ven cia sáv jai:

alsó frek ven cia sáv: fel hasz ná lói ál lo más – köz pon ti ál lo más jelút, 

felsõ frek ven cia sáv: köz pon ti ál lo más – fel hasz ná lói ál lo más jelút.

4.7. An ten ná ra jut tat ha tó ma xi má lis tel je sít mény: 13 dBW (RR 21.5 Be kez dé se szerint).

4.8. A ki su gár zott tel je sít mé nyek ma xi má lis EIRP-sû rû ség értéke:

köz pon ti ál lo más nál: 23 dBW/MHz, 

bel té ri fel hasz ná lói ál lo más nál: 12 dBW/MHz, 

kül té ri fel hasz ná lói ál lo más nál: 20 dBW/MHz.

4.9. A frek ven ci á ban szom szé dos blok kok jo go sult jai egy más za va rá sá val szem ben – köl csö nös meg álla po dás
 hiányában – a rá dió rend sze rek ve võ be ren de zé se i nek ma xi má li san 2 dB fé ding tar ta lék-csök ke né sé ig nem emel het nek ki -
fogást. Köl csö nös megállapodás alapján ettõl el lehet térni.

4.10. Az or szág ha tá rok hoz kö ze li su gár zá si fel té te lek a szom szé dos or szá gok kal kö tött nem zet kö zi meg ál la po dá sok
alapján az aláb bi ak:

FDD át vi tel nél pre fe ren cia a „pr” je lö lé sû frek ven cia sá vok ban, diszp re fe ren cia a „–” je lö lé sû frek ven cia sá vok ban
van.

Pre fe ren cia ese tén az or szág ha tá ron olyan az át su gár zás, hogy a szom szé dos or szág te rü le tén, 15 km-re az or szág ha -
tár tól a fe lü le ti tel je sít mény sû rû ség ma xi má lis ér té ke –122 dB(W/(m2 · MHz)).

Diszp re fe ren cia ese tén az or szág ha tár vo na lá ban a fe lü le ti tel je sít mény sû rû ség ma xi má lis ér té ke 
–122 dB(W/(m2 · MHz)).
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Ma gyar or szág pre fe ren ci á it és diszp re fe ren ci á it az aláb bi táb lá zat mu tat ja. Ahol Ma gyar or szá got pre fe ren cia il le ti, ott 
a szom szé dos or szág nak diszp re fe ren ci á ja van. Ahol Ma gyar or szág diszp re fe ren ci á val ren del ke zik, ott a szom szé dos or -
szág nak van pre fe ren ci á ja.

Szeg -
mens

Frek ven cia sáv
[MHz]

AUT SVK UKR ROU SRB HRV SVN
AUT
SVK

SVK
UKR

UKR
ROU

ROU
SRB

SRB
HRV

HRV
SVN

SVN
AUT

1 3410–3417
3510–3517

pr – pr pr – pr – – – pr – – – –

2 3417–3424
3517–3524

– pr – – – – – – – – – – – –

3 3424–3431
3524–3531

pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr

4 3431–3438
3531–3538

pr – – – pr – – – – – – – – –

5 3438–3445
3538–3545

– – pr – – – pr – – – – pr – –

6 3445–3452
3545–3552

pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr – pr pr

7 3452–3459
3552–3559

– – – pr – – – – – – – – – –

8 3459–3466
3559–3566

– – – – pr – – – – – – – – –

9 3466–3473
3566–3573

pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr

10 3473–3480
3573–3580

– – – – – pr – – – – – – – –

11 3480–3487
3580–3587

– pr pr – – – pr pr pr – – – – –

12 3487–3494
3587–3594

pr pr – pr pr pr pr – – – pr pr pr pr

A TDD ál lo má sok a nem zet kö zi ko or di ná ció te kin te té ben har mad la gos nak mi nõ sül nek.

4.11. A pont-több pont rend sze rek ben al kal ma zott fel hasz ná lói ál lo má sok le het nek vég fel hasz ná lói ál lo má sok,
illetve olyan fel hasz ná lói ál lo má sok, ame lyek nem vég pont jai az elekt ro ni kus át vi tel nek.

4.12. A vég fel hasz ná lói ál lo má sok ál lan dó vagy vál to zó te lep he lyû ek le het nek.

4.13. Azok a fel hasz ná lói ál lo má sok, ame lyek nem vég pont jai az elekt ro ni kus át vi tel nek, ki szol gál hat nak ve ze té kes
és ve ze ték nél kü li elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za to kat.

4.14. Az itt nem sza bá lyo zott to váb bi mû sza ki kö ve tel mé nye ket az ár ve rés Mû sza ki Irány el ve i ben kell meg ad ni.”

2. Az R. 2. mel lék let II. fe je zet 5. pont ja táb lá za ta a kö vet ke zõ, 1,375–1,4 GHz és 1,427–1,452 GHz sáv ra vonat kozó
sor ral egé szül ki:

[5. Pont-pont kö zöt ti, valamint rá dió- és te le ví zió hír anyag- és -mû sor-át vi te li célú rá dió-össze köt te té sek sáv hasz ná -
la ti frek ven cia gaz dál ko dá si mû sza ki kö ve tel mé nyei]
„

Frek ven cia sáv
[GHz]

Al kal ma zás
Csa tor na -

osz tás
[MHz]

Ka pa ci tás
[Mbit/s]

Dup lex
tá vol ság
[MHz]

An ten ná ra 
jut ta tott 

tel je sít mény
ma xi mu ma

[dBW]

Mi ni má lis 
an ten na-
nye re ség

[dBi]

Ma xi má lis EIRP [dBW]
Sza kasz hosszú ság = L [km]

1,375–1,4
1,427–1,452

1,4 GHz-es sávú ál lan dó
te lep he lyû di gi tá lis
pont-pont rá dió rend sze rek

1,75 min. 2 52 5 30 Ha L ³ 20 km, ak kor 40
Ha L < 20 km, ak kor
40 – 20 lg(20/L)

2

3,5 min. 4

4

”
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3. Az R. 2. mel lék le te a kö vet ke zõ VI. fe je zet tel egé szül ki:

„VI. fejezet

ULTRASZÉLES SÁVÚ (UWB) ALKALMAZÁSOK

Az ult ra szé les sávú (UWB) tech no ló gi át al kal ma zó be ren de zé sek frek ven cia hasz ná la ti kö ve tel mé nyei a Bi zott ság
2007/131/EK ha tá ro za ta és az ECC/DEC/(06)04 Ha tá ro zat alap ján

Az UWB tech no ló gi át al kal ma zó be ren de zé sek nek bel té ri hasz ná la tú ak nak kell len ni ük vagy kül té ri hasz ná lat ese tén
nem le het nek fi xen te le pí tet tek, nem kap cso lód hat nak rög zí tett inf ra struk tú rá hoz, rög zí tett kül té ri an ten ná hoz, ille tõ leg
gép jár mû höz vagy vas úti jár mû höz. Ezek a be ren de zé sek az egye di en ge dé lye zé si kö te le zett ség alól men te sül nek.

1. Ma xi má lis EIRP-sû rû sé gek meg fe le lõ za var csök ken té si tech ni ka hiányában

Frek ven cia tar to mány
Ma xi má lis át la gos EIRP-sû rû ség

(dBm/MHz)
Ma xi má lis csúcs EIRP-sû rû ség

(dBm/50 MHz)

1,6 GHz alatt –90,0 –50,0

1,6 és 3,4 GHz kö zött –85,0 –45,0

3,4 és 3,8 GHz kö zött –85,0 –45,0

3,8 és 4,2 GHz kö zött –70,0 –30,0

4,2 és 4,8 GHz kö zött –41,3
(2010. de cem ber 31-ig)

–70,0
(2010. de cem ber 31. után)

0,0
(2010. de cem ber 31-ig)

–30,0
(2010. de cem ber 31. után)

4,8 és 6,0 GHz kö zött –70,0 –30,0

6,0 és 8,5 GHz kö zött –41,3 0,0

8,5 és 10,6 GHz kö zött –65,0 –25,0

10,6 GHz fö löt t –85,0 –45,0

2. Meg fe le lõ za var csök ken té si tech ni kák

A 3,4 GHz-tõl 4,8 GHz-ig ter je dõ tar to mány ban –41,3 dBm/MHz ma xi má lis át la gos EIRP-sû rû ség en ge dé lye zett az -
zal a fel té tel lel, hogy olyan kis ki töl té si té nye zõ rõl van szó, amely ben az át vitt je lek összes idõ tar ta ma má sod per cen ként
ki sebb mint az össz idõ 5%-a és órán ként ki sebb mint az össz idõ 0,5%-a, to váb bá egyik át vitt jel idõ tar ta ma sem haladja
meg az 5 ezredmásodpercet.

Az UWB tech no ló gi át hasz ná ló be ren de zé sek szá má ra a rá dió frek ven ci ás tar to mány hasz ná la ta az 1. pont táb lá za tá -
ban ta lál ha tó EIRP-ha tár ér té kek tõl el té rõ ha tár ér té kek mel lett is en ge dé lyez he tõ az zal a fel té tel lel, hogy az elõ zõ be kez -
dés ben le ír tak tól el té rõ meg fe le lõ za var csök ken té si tech ni kát al kal maz nak oly mó don, hogy a be ren de zés leg alább olyan 
szin tû védelmet biztosít, mint az 1. pont táblázatában található határértékek.”

11472 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/160. szám



3. melléklet a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelethez

Az R. 3. mel lék let 2. pont já ban a 3,5 GHz-es, 26 GHz-es és a 28 GHz-es frek ven cia tar to mány ra vo nat ko zó táb lá zat rész he lyé be a kö vet ke zõ táblázatrész lép:

[2. Rasz ter re és pre fe rált frek ven cia blokk ra vo nat ko zó do ku men tu mok]
„

Frek ven cia-
tar to mány

Meg ál la po dá sok / Zá ró jegy zõ köny vek / Zá ró ok ira tok
Ér vé nyes ség a szom szé dos or szá gok kal

SVK AUT SVN HRV SCG ROU UKR

3,5 GHz AUT-CZE-D-HNG-POL-SVK-SVN-UKR ér te kez let zá ró jegy zõ köny ve
Po zsony, 2002. szep tem ber 3–5.

X X X X

HRV-HNG-ROU-SVN-UKR ér te kez let zá ró ok ira ta
Bu da pest, 2005. ok tó ber 19–21.

X X X X

HRV-HNG-ROU-SRB ér te kez let zá ró ok ira ta
Bu da pest, 2006. ok tó ber 25–27.

X X X

26 GHz AUT-CZE-D-HNG-SVK-SVN meg álla po dás
Bécs, 2000. no vem ber 28.

X X X

AUT-CZE-D-HNG-POL-SVK-SVN-UKR ér te kez let zá ró jegy zõ köny ve
Po zsony, 2002. szep tem ber 3–5.

X X

HRV-HNG-ROU-SVN-UKR ér te kez let zá ró ok ira ta
Bu da pest, 2005. ok tó ber 19–21.

X X X X

HRV-HNG-ROU-SRB ér te kez let zá ró ok ira ta
Bu da pest, 2006. ok tó ber 25–27.

X X X

28 GHz AUT-CZE-D-HNG-POL-SVK-SVN-UKR ér te kez let zá ró jegy zõ köny ve
Po zsony, 2002. szep tem ber 3–5.

X X X X

HRV-HNG-ROU-SVN-UKR ér te kez let zá ró ok ira ta
Bu da pest, 2005. ok tó ber 19–21.

X X X X

HRV-HNG-ROU-SRB ér te kez let zá ró ok ira ta
Bu da pest, 2006. ok tó ber 25–27.

X X X

”
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4. melléklet a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelethez

1. Az R. 4. melléklet 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Kis hatótávolságú eszközök (SRD-k)
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Frekvencia 
vagy

frekvenciasáv 
Rádióberendezés megnevezése 

Maximális
teljesítmény/ 
mágneses 
térer sség 

Csatorna-
osztás

Kitöltési
tényez

Megjegyzés 
FNFT nemzeti 

lábjegyzet 
száma

20,05–59,75 kHz 
72 dB A/m

10 m 
távolságban 

59,75–60,25 kHz 
42 dB A/m

10 m
távolságban 

60,25–70 kHz 
69 dB A/m

10 m
távolságban 

70–119 kHz 
42 dB A/m

10 m
távolságban 

119–127 kHz 
66 dB A/m

10 m
távolságban 

127–135 kHz 

Induktív alkalmazások 

42 dB A/m
10 m

távolságban 

– – 

A következ  alkalmazá-
sokat tartalmazza pél-
dául: gépjárm -indítás-
gátlók, állatazonosítás, 

riasztó rendszerek, 
kábelérzékelés, 
hulladékkezelés, 

személyazonosítás, 
vezetéknélküli beszéd-
átviteli összeköttetések, 
beléptet  rendszerek, 

megközelítésérzékel k, 
lopásgátló rendszerek 
(beleértve a rádiófrek-
venciás lopásgátló in-

dukciós rendszereket is), 
kézi eszközökre történ
adatátvitel, automatikus 
áruazonosítás, vezeték-

nélküli vezérl rend-
szerek és automatikus 

útdíjbeszedés. 

H2
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Frekvencia 
vagy

frekvenciasáv 
Rádióberendezés megnevezése 

Maximális
teljesítmény/ 
mágneses 
térer sség 

Csatorna-
osztás

Kitöltési
tényez

Megjegyzés 
FNFT nemzeti 

lábjegyzet 
száma

6765–6795 kHz 

13,553–13,567 MHz 

Induktív alkalmazások 
42 dB A/m

10 m
távolságban 

– – 

A következ  alkalmazá-
sokat tartalmazza pél-
dául: gépjárm -indítás-
gátlók, állatazonosítás, 

riasztó rendszerek, 
kábelérzékelés, 
hulladékkezelés, 

személyazonosítás, 
vezetéknélküli beszéd-
átviteli összeköttetések, 
beléptet  rendszerek, 

megközelítésérzékel k, 
lopásgátló rendszerek 
(beleértve a rádiófrek-
venciás lopásgátló in-

dukciós rendszereket is), 
kézi eszközökre történ
adatátvitel, automatikus 
áruazonosítás, vezeték-

nélküli vezérl rend-
szerek és automatikus 

útdíjbeszedés. 

H2

457 kHz 
Lavina vészjeladó és vészjelvev
alkalmazások  

7 dB A/m
10 m 

távolságban 
–  100% 

Folytonos hullámú (CW) 
adás – moduláció nélkül.

H1

26,957–27,283 MHz 

Általános alkalmazású (távmér ,
távirányító, riasztó, adatátviteli és 
hasonló célú) kis hatótávolságú 
eszközök

42 dB A/m
10 m 

távolságban 
10 mW ERP 

– – 
A videoátvitel nem 

megengedett.
H38
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Frekvencia 
vagy

frekvenciasáv 
Rádióberendezés megnevezése 

Maximális
teljesítmény/ 
mágneses 
térer sség 

Csatorna-
osztás

Kitöltési
tényez

Megjegyzés 
FNFT nemzeti 

lábjegyzet 
száma

40,66–40,70 MHz 

Általános alkalmazású (távmér ,
távirányító, riasztó, adatátviteli és 
hasonló célú) kis hatótávolságú 
eszközök

10 mW ERP – – 
A videoátvitel nem 

megengedett.
H38

433,05–434,79 MHz 

Általános alkalmazású (távmér ,
távirányító, riasztó, adatátviteli és 
hasonló célú) kis hatótávolságú 
eszközök

10 mW ERP –  10% 
A hangfrekvenciás, a 

beszéd- és a videoátvitel 
nem megengedett. 

H38

868–868,6 MHz 

Általános alkalmazású (távmér ,
távirányító, riasztó, adatátviteli és 
hasonló célú) kis hatótávolságú 
eszközök

25 mW ERP –  1% 
A videoátvitel nem 

megengedett.
H38

868,7–869,2 MHz 

Általános alkalmazású (távmér ,
távirányító, riasztó, adatátviteli és 
hasonló célú) kis hatótávolságú 
eszközök

25 mW ERP –  0,1% 
A videoátvitel nem 

megengedett.
H38

869,4–869,65 MHz 

Általános alkalmazású (távmér ,
távirányító, riasztó, adatátviteli és 
hasonló célú) kis hatótávolságú 
eszközök

500 mW ERP 25 kHz  10% 

A videoátvitel nem 
megengedett.

Nagysebesség
adatátvitelhez a teljes 
frekvenciasávot egy 
csatornaként lehet 

használni.  

H38

869,7–870 MHz 

Általános alkalmazású (távmér ,
távirányító, riasztó, adatátviteli és 
hasonló célú) kis hatótávolságú 
eszközök

5 mW ERP – – 

A hangfrekvenciás és a 
videoátvitel nem 

megengedett. A beszéd-
átvitel korszer  zavar-
csökkent  technikákkal 

engedélyezett. 

H38

2400–2483,5 MHz

Általános alkalmazású (távmér ,
távirányító, riasztó, adatátviteli, 
videoátviteli és hasonló célú) kis 
hatótávolságú eszközök 

10 mW EIRP – – – H38 
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Frekvencia 
vagy

frekvenciasáv 
Rádióberendezés megnevezése 

Maximális
teljesítmény/ 
mágneses 
térer sség 

Csatorna-
osztás

Kitöltési
tényez

Megjegyzés 
FNFT nemzeti 

lábjegyzet 
száma

5725–5875 MHz 

Általános alkalmazású (távmér ,
távirányító, riasztó, adatátviteli, 
videoátviteli és hasonló célú) kis 
hatótávolságú eszközök  

25 mW EIRP – – – H38 

402–405 MHz Aktív orvosi implantátumok 25 µW ERP 25 kHz – 

Csatornára vonatkozó 
egyéb korlátozás: a 

megnövelt sávszélesség 
érdekében az egyes 

adókészülékek a 
szomszédos csatornákat 

egyesíthetik korszer
zavarcsökkent  techni-

kák alkalmazásával. 

H5

863–865 MHz 
Vezetéknélküli hangfrekvenciás 
alkalmazások 

10 mW ERP – – 

Beleértve: a vezeték-
nélküli hangszórókat; 

vezetéknélküli fejhallga-
tókat; hordozható veze-
téknélküli fejhallgatókat, 
mint például személyen 
viselt hordozható CD, 
kazettás vagy rádiós 

eszközök; a járm ben
használt vezetéknélküli 
fejhallgatókat például 

rádióval vagy 
mobiltelefonnal történ
használatra, stb.; fülbe 

helyezhet  monitor 
koncerteken vagy más 
színpadi el adásokon 
történ  használatra. 

H114 
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Frekvencia 
vagy

frekvenciasáv 
Rádióberendezés megnevezése 

Maximális
teljesítmény/ 
mágneses 
térer sség 

Csatorna-
osztás

Kitöltési
tényez

Megjegyzés 
FNFT nemzeti 

lábjegyzet 
száma

865–865,6 MHz 100 mW ERP 

A csatornák sávközépi 
frekvenciái:

864,9 MHz + (0,2 MHz × 
csatorna sorszám). 

A csatorna sorszám: 
1–3.

Ugyanaz a berendezés 
több részsávban is 

üzemelhet. 

865,6–867,6 MHz 2 W ERP 

A csatornák sávközépi 
frekvenciái:

864,9 MHz + (0,2 MHz × 
csatorna sorszám). 

A csatorna sorszám: 
4–13.

Ugyanaz a berendezés 
több részsávban is 

üzemelhet. 

867,6–868 MHz 

Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) 
alkalmazások 

500 mW ERP 

200 kHz – 

A csatornák sávközépi 
frekvenciái:

864,9 MHz + (0,2 MHz × 
csatorna sorszám). 

A csatorna sorszám: 
14–15. 

Ugyanaz a berendezés 
több részsávban is 

üzemelhet. 

H114A 

868,6–868,7 MHz Riasztók 10 mW ERP 25 kHz  0,1% 

 Nagysebesség
adatátvitelhez a teljes 
frekvenciasávot egy 
csatornaként lehet 

használni. 

H78C 

869,2–869,25 MHz Szociális segélykér  rendszerek 10 mW ERP 25 kHz  0,1% – H78C 
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Frekvencia 
vagy

frekvenciasáv 
Rádióberendezés megnevezése 

Maximális
teljesítmény/ 
mágneses 
térer sség 

Csatorna-
osztás

Kitöltési
tényez

Megjegyzés 
FNFT nemzeti 

lábjegyzet 
száma

869,25–869,3 MHz Riasztók 10 mW ERP 25 kHz  0,1% – H78C 

869,65–869,7 MHz Riasztók 25 mW ERP 25 kHz  10% – H78C 

2400–2454 MHz 
Szélessávú adatátviteli alkalmazások, 
beleértve az RLAN-okat is 

100 mW EIRP –  100% 

Max. spektrális 
teljesítménys r ség:
direkt szekvenciás 

kiterjesztett spektrum 
esetén –20 dBW/1MHz, 

frekvenciaugratásos 
kiterjesztett spektrum 

(FHSS) esetén  
–10 dBW/100kHz. 

H153 

2400–2483,5 MHz 
Szélessávú adatátviteli alkalmazások, 
beleértve az RLAN-okat is 

10 mW EIRP –  100% 

Max. spektrális 
teljesítménys r ség:
direkt szekvenciás 

kiterjesztett spektrum 
esetén –30 dBW/1MHz, 

frekvenciaugratásos 
kiterjesztett spektrum 

(FHSS) esetén  
–20 dBW/100kHz. 

H153 

2446–2454 MHz 
Mozgásérzékel  és riasztó 
alkalmazások 

25 mW EIRP –  100% – H154 

24,15–24,175 GHz 
Mozgásérzékel  és riasztó 
alkalmazások 

100 mW EIRP –  100% – H154 

76–77 GHz 
Közúti közlekedési és telematikai 
(RTTT) rendszerek járm - és 
infrastruktúra radar alkalmazásai 

55 dBm EIRP –  100% 

50 dBm átlag-
teljesítmény. 

23,5 dBm átlagteljesít-
mény csak az impulzus-

üzem  radarokra. 

H167 
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2. Az R. 4. melléklete a következõ 3. ponttal egészül ki:

„3. Egyéb rádiótávközlõ berendezések

”

5. melléklet a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelethez

Az R. 1. függeléke a következõ rövidítésekkel egészül ki:

[A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése]

„CW Continuous wave

Folytonos hullám(ú)

RMS Root-mean-square

Négyzetes középérték

SRB Serbia

Szerbia

UHF Ultra High Frequency

Deciméteres frekvenciasáv(ú)

UWB Ultra-Wideband

Ultraszéles sávú”
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Frekvencia 
vagy

frekvenciasáv 
Rádióberendezés megnevezése 

Maximális
teljesítmény/ 
mágneses 
térer sség 

Csatorna-
osztás

Kitöltési
tényez

Megjegyzés 
FNFT nemzeti 

lábjegyzet 
száma

446–446,1 MHz 
Kis hatótávolságú üzleti 
rádióberendezések (PMR 446) 

500 mW ERP 12,5 kHz – 

Szögmoduláció. 

Kizárólag beépített 
antenna használható. 

Végfelhasználói állomás 
kizárólag 
beszédátvitelre. 

H97
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6. melléklet a 94/2007. (XI. 23.) GKM rendelethez

1. Az R. 2. füg ge lék 1. pont 1.2. alpont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.2. Kör ze ti ér te kez le tek
Final Acts of the European VHF/UHF Broadcasting Conference
Stock holm 1961
Az URH sávú mû sor szó rás ról szóló Euró pai Ér te kez let zá ró ok ira tai
Stock holm 1961

Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference
(Regions 1 and 3)
Ge ne va, 1975
A kö zép- és hosszú hul lá mú rá dió mû sor szó ró kör ze ti igaz ga tá si ér te kez let (1. és 3. Kör zet) záróokiratai
Genf, 1975

Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of VHF Sound Broadcasting (Region 1 and
Part of Region 3)

Ge ne va, 1984
Az URH rá dió mû sor szó rás ter ve zé sé vel meg bí zott kör ze ti igaz ga tá si ér te kez let (1. Kör zet és a 3. Kör zet egy rész e)

záróokiratai 
Genf, 1984

Final Acts of the Regional Administrative Conference of the Members of the Union in the European Broadcasting
Area to revise certain parts of the Stockholm Agreement (1961)

Ge ne va, 1985
A Stock hol mi Meg álla po dás (1961) egyes ré sze i nek a fe lül vizs gá la tá val meg bí zott, az Egye sü let nek az euró pai mû -

sor szó ró öve zet hez tar to zó tag jai kör ze ti igaz ga tá si értekezletének záróokiratai
Genf, 1985

Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the Maritime Radionavigation Service
(Radiobeacons) in the European Maritime Area

Ge ne va, 1985
Az euró pai ten ge ri öve zet ben a ten ge ri rá di ó na vi gá ció szol gá lat (rá dió-irány adók) ter ve zé sé vel meg bí zott kör ze ti

igaz ga tá si értekezlet záróokiratai
Genf, 1985

Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the MF Maritime Mobile and Aeronautical
Radionavigation Services (Region 1)

Ge ne va, 1985
A kö zép hul lá mú ten ge ri moz gó- és légi rá di ó na vi gá ció szol gá lat ter ve zé sé vel meg bí zott kör ze ti igaz ga tá si ér te kez let

(1. Körzet) záróokiratai
Genf, 1985

Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service 
in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)

Ge ne va, 2006
Az 1. és a 3. Kör zet egy ré szé ben, a 174–230 MHz és a 470–862 MHz sáv ban üze me lõ di gi tá lis föld fel szí ni mûsor -

szóró szol gá lat ter ve zé sé vel meg bí zott rá dió táv köz lé si kör ze ti ér te kez let (RRC-06) záróokiratai
Genf, 2006

Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for the revision of the Stockholm 1961 Agreement
(RRC-06-Rev.ST61)

Ge ne va, 2006
Az 1961. évi Stock hol mi Meg álla po dás fe lül vizs gá la tá val meg bí zott rá dió táv köz lé si kör ze ti ér te kez let

(RRC-06-Rev.ST61) záróokiratai
Genf, 2006”
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2. Az R. 2. füg ge lék 1. pont 1.3. alpont ja a kö vet ke zõ rendelkezésekkel egé szül ki:
[1.3. ITU-R-aján lá sok]
„BS.1114-6 Sys tems for ter rest ri al di gi tal so und bro ad cas ting to ve hi cu lar, por tab le and fi xed re cei vers in

the fre qu en cy range 30-3000 MHz
Jár mû be be épí tett, hor doz ha tó és hely hez kö tött ve võk ré szé re su gár zó föld fel szí ni di gi tá lis
hang mû sor szó ró rend sze rek a 30–3000 MHz frekvenciatartományban

BT.419-3 Di rec ti vity and po la ri za ti on disc ri mi na ti on of an ten nas in the re cept ion of te le vi si on
broadcasting
A te le ví zió-mû sor szó rás vé te lé nél al kal ma zott an ten nák irá nyí tott sá gi és po la ri zá ci ós
diszkriminációja

BT.1368-6 Plan ning cri te ria for di gi tal ter rest ri al te le vi si on ser vi ces in the VHF/UHF bands
A VHF/UHF-sá vok ban üze me lõ di gi tá lis föld fel szí ni te le ví zió szol gá la tok ter ve zé si
kritériumai”

3. Az R. 2. füg ge lék 1. pont 1.3. al pont já ban a BT.470-6 és a BT.655-6 Aján lás ra vo nat ko zó so rok he lyé be a kö vet ke -
zõ so rok lép nek:

[1.3. ITU-R-aján lá sok]
„BT.470-7 Con ven ti o nal ana lo gue te le vi si on systems

Ha gyo má nyos ana lóg te le ví zió rend sze rek
BT.655-7 Ra dio-fre qu en cy pro tec ti on ra ti os for AM ves ti gi al si de band ter rest ri al te le vi si on sys tems in -

ter fe red with by un wan ted ana lo gue vi si on sig nals and their associated sound signals
Rá dió frek ven ci ás vé del mi ará nyok a cson ka ol dal sá vos amp li tú dó mo du lált – a nem kí vánt
ana lóg kép je lek kel, valamint az azok hoz tar to zó hang je lek kel in ter fe rá ló – föld fel szí ni
televízió rendszerek részére”

4. Az R. 2. füg ge lék 2. pontja a kö vet ke zõ új 2.1. alpont tal egé szül ki, és az ere de ti 2.1. és 2.2. alpont szá mo zá sa 2.2.
és 2.3. alpont ra változik:

„2.1. Ren de le tek
91/2003/EK REGULATION (EC) No 91/2003 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE

COUNCIL of 16 De cem ber 2002 on rail trans port sta tis tics
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 91/2003/EK RENDELETE (2002. de cem ber
16.) a vas úti köz le ke dés sta tisz ti ká já ról

1192/2003/EK COMMISSION REGULATION (EC) No 1192/2003 of 3 July 2003 amen ding Re gu lat ion
(EC) No 91/2003 of the Eu ro pe an Par li a ment and of the Co un cil on rail trans port statistics
A BIZOTTSÁG 1192/2003/EK RENDELETE (2003. jú li us 3.) a vas úti köz le ke dés sta tisz ti -
ká já ról szóló 91/2003/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let módosításáról”

5. Az R. 2. füg ge lék 2. pont 2.3. al pont ja a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé szül ki:
[2.3. Ha tá ro za tok]
„2006/771/EK Com mis si on De ci si on of 9 No vem ber 2006 on har mo ni sa ti on of the ra dio spect rum for use by 

short-ran ge devices
A Bi zott ság ha tá ro za ta (2006. no vem ber 9.) a kis ha tó tá vol sá gú esz kö zök ál tal hasz nált rá -
dió spekt rum harmonizációjáról

2006/804/EK Com mis si on De ci si on of 23 No vem ber 2006 on har mo ni sa ti on of the ra dio spect rum for ra -
dio fre qu en cy iden ti fi ca ti on (RFID) de vi ces ope rat ing in the ult ra high frequency (UHF)
band
A Bi zott ság ha tá ro za ta (2006. no vem ber 23.) a rá dió spekt rum de ci mé te res (UHF) frek ven -
cia sáv ban mû kö dõ rá dió frek ven ci ás azo no sí tó (RFID) esz kö zök szá má ra történõ
harmonizációjáról

2007/90/EK Com mis si on De ci si on of 12 Feb ru a ry 2007 amen ding De ci si on 2005/513/EC on the har mo -
ni sed use of ra dio spect rum in the 5 GHz fre qu en cy band for the imp le men ta ti on of Wi re less
Ac cess Sys tems inc lu ding Ra dio Local Area Networks (WAS/RLANs)
A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. feb ru ár 12.) a rá dió spekt rum 5 GHz-es frek ven cia sáv já nak a
ve ze ték nél kü li hoz zá fé ré si rend sze rek, be le ért ve a rá di ós he lyi há ló za to kat is
(WAS/RLAN), meg va ló sí tá sá ra tör té nõ har mo ni zált fel hasz ná lá sá ról szóló 2005/513/EK
ha tá ro zat mó do sí tá sá ról
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2007/131/EK Com mis si on De ci si on of 21 Feb ru a ry 2007 on al lo wing the use of the ra dio spect rum for equ -
ip ment using ult ra-wi de band tech no logy in a har mo ni sed man ner in the Community
A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. feb ru ár 21.) az ult ra szé les sávú tech no ló gi át hasz ná ló be ren de -
zé sek szá má ra a rá dió frek ven ci ák Kö zös sé gen be lü li, har mo ni zált mó don tör té nõ hasz ná la tá -
nak en ge dé lye zé sé rõl”

6. Az R. 2. füg ge lék 3. pont 3.1. alpont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.1. CEPT-ér te kez le tek
Final Acts of the CEPT T-DAB Planning Meeting
Wi es ba den, 1995
CEPT T-DAB Ter ve zõi Ér te kez let zá ró ok ira tai
Wi es ba den, 1995

FINAL ACTS of the CEPT T-DAB Planning Meeting (3)
Maastricht, 2002
for the revision of the Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications

Administrations (CEPT) relating to the use of the bands 47-68 MHz, 87.5-108 MHz, 174-230 MHz, 230-240 MHz and
1452-1492 MHz for the introduction of Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB), Wiesbaden, 1995, as revised
by the CEPT T-DAB planning meeting (2), Bonn, 1996

CEPT T-DAB Ter ve zõi Ér te kez let zá ró ok ira tai (3)
Ma ast richt, 2002
a 47–68 MHz, 87,5–108 MHz, 174–230 MHz, 230–240 MHz és 1452–1492 MHz sá vok föld fel szí ni di gi tá lis hang -

mû sor szó rás (T-DAB) be ve ze té sé hez tör té nõ hasz ná la tá ról szóló, a CEPT T-DAB Ter ve zõi Ér te kez let (2) (Bonn, 1996)
ál tal mó do sí tott CEPT (Pos tai és Táv köz lé si Igaz ga tá sok Euró pai Ér te kez le te) Kü lön le ges Meg álla po dás (Wi es ba den,
1995) mó do sí tá sá ról”

7. Az R. 2. füg ge lék 3. pont 3.2. al pont ja a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé szül ki:
[3.2. ERC/DEC és ECC/DEC ha tá ro za tok]
„ECC/DEC/(06)04 ECC De ci si on of 24 March 2006 on the har mo ni sed con di ti ons for de vi ces using Ultra-

 Wideband (UWB) tech no logy in bands below 10.6 GHz
Az ECC 2006. már ci us 24-i ha tá ro za ta a 10,6 GHz alat ti sá vok ban ult ra szé les sávú (UWB)
tech no ló gi át al kal ma zó esz kö zök har mo ni zált feltételeirõl”

8. Az R. 2. füg ge lék 4. pont ja a kö vet ke zõk rendelkezésekkel egé szül ki:

[4. Nem zet kö zi ko or di ná ci ós do ku men tu mok]

„HRV-HNG-
ROU-SRB ér te-
kez let zá ró ok ira ta
Bu da pest,
2006. okt. 25–27.

Pro to col of the HRV-ROU-SRB-HNG ex pert me e ting on fre qu en cy co or di na ti on
Bu da pest, 25-27 October 2006

Ag re e ment bet we en the ad mi nist ra ti ons of CROATIA, HUNGARY, ROMANIA and
SERBIA con cer ning the fre qu en cy co or di na ti on and pre fe ren ti al fre qu en cy dist ri bu ti on for
Fi xed Wi re less Ac cess (FWA) sys tems in the bands 3410-3500 MHz and 3510-3600 MHz
Bu da pest, 27 Oc to ber 2006
Ag re e ment bet we en the Ad mi nist ra ti ons of CROATIA, HUNGARY, ROMANIA and
SERBIA con cer ning the fre qu en cy co or di na ti on and pre fe ren ti al fre qu en cy dist ri bu ti on for
fi xed wi re less sys tems in the bands 24.549-25.053 GHz and 25.557-26.061 GHz
Bu da pest, 27 Oc to ber 2006
Ag re e ment bet we en the Ad mi nist ra ti ons of CROATIA, HUNGARY, ROMANIA and
SERBIA con cer ning the fre qu en cy co or di na ti on and pre fe ren ti al fre qu en cy dist ri bu ti on for
fi xed wi re less sys tems in the bands 27940.5-28444.5 MHz and 28948.5-29452.5 MHz
Bu da pest, 27 Oc to ber 2006
Frek ven cia ko or di ná ci ó ról szóló HRV-ROU-SRB-HNG szak ér tõi ér te kez let záróokirata,
Bu da pest, 2006. ok tó ber 25–27.
Hor vát or szág, Ma gyar or szág, Ro má nia és Szer bia igaz ga tá sai kö zött lét re jött meg álla po dás
a 3410–3500 MHz és a 3510–3600 MHz sá vok ban mû kö dõ ál lan dó he lyû ve ze ték nél kü li
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hoz zá fé ré si (FWA) rend sze rek frek ven cia ko or di ná ci ó já ról és preferált frekvencia-
 elosztásáról,

Bu da pest, 2006. ok tó ber 27.
Hor vát or szág, Ma gyar or szág, Ro má nia és Szer bia igaz ga tá sai kö zött lét re jött meg álla po dás
a 24,549–25,053 GHz és a 25,557–26,061 GHz sá vok ban mû kö dõ ál lan dó he lyû ve ze ték nél -
kü li rend sze rek frek ven cia ko or di ná ci ó já ról és preferáltfrekvencia-elosztásáról,
Bu da pest, 2006. ok tó ber 27.
Hor vát or szág, Ma gyar or szág, Ro má nia és Szer bia igaz ga tá sai kö zött lét re jött meg álla po dás
a 27 940,5–28 444,5 MHz és a 28 948,5–29 452,5 MHz sá vok ban mû kö dõ ál lan dó he lyû ve -
ze ték nél kü li rend sze rek frek ven cia ko or di ná ci ó já ról és preferáltfrekvencia-elosztásáról,
Bu da pest, 2006. ok tó ber 27.”

9. Az R. 2. füg ge lék 6. pont 6.1. al pont ja a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé szül ki:

[6.1. Har mo ni zált szab vá nyok]

„MSZ EN 301 091-2 Elekt ro mág ne ses össze fér he tõ sé gi és rá dió spekt rum ügyek (ERM). Kis ha tó tá vol sá gú esz kö -
zök. Köz úti köz le ke dé si és for gal mi te le ma ti ka (RTTT). A 76 GHz–77 GHz-es sáv ban mû -
kö dõ ra dar be ren de zé sek. 2. rész: Az R&TTE-irány elv 3.2. cik ke lyé nek alap ve tõ kö ve tel mé -
nye it tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 296 Elekt ro mág ne ses össze fér he tõ sé gi és rá dió spekt rum ügyek (ERM). Föld fel szí ni di gi tá lis te le -
ví zió-mû sor szó ró szol gá lat (DVB-T) adó be ren de zé se. Az R&TTE-irány elv 3.2. cik ke lye alá
tar to zó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 297 Elekt ro mág ne ses össze fér he tõ sé gi és rá dió spekt rum ügyek (ERM). Ana lóg te le ví zió-mû sor -
szó ró szol gá lat adó be ren de zé se. Az R&TTE-irány elv 3.2. cik ke lye alá tar to zó, harmonizált
európai szabvány”

10. Az R. 2. füg ge lék 6. pont 6.1. alpont já ban a Fi nal draft EN 302 326-2 és a Fi nal draft EN 302 326-3 szab vány ra
vo nat ko zó so rok he lyé be a kö vet ke zõ sorok lépnek:

[6.1. Har mo ni zált szab vá nyok]

„MSZ EN 302 326-2 Ál lan dó he lyû rá dió rend sze rek. Több pon tos be ren de zé sek és an ten nák. 2. rész: A di gi tá lis,
több pon tos rá dió be ren de zé sek re vo nat ko zó, az R&TTE-irány elv 3.2. cik ke lyé nek alap ve tõ
kö ve tel mé nye it tar tal ma zó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 302 326-3 Ál lan dó he lyû rá dió rend sze rek. Több pon tos be ren de zé sek és an ten nák. 3. rész: A több pon tos 
rá dió an ten nák ra vo nat ko zó, az R&TTE-irány elv 3.2. cik ke lyé nek alap ve tõ kö ve tel mé nye it
tar tal ma zó, har mo ni zált euró pai szab vány”

A gazdasági és közlekedési miniszter
95/2007. (XI. 23.) GKM

rendelete

a Kormány egyedi döntésével megítélhetõ
támogatások nyújtásának szabályairól  szóló
8/2007. (I. 24.) GKM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  § (9) be kez dé sé ben és 49.  § o) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § k) pont já ban fog lalt 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.  § a) pont já ban fog lalt fel adat -

kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Kor mány egye di dön té sé vel meg ítél he tõ tá mo ga tá -
sok nyúj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 8/2007. (I. 24.) GKM
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 10.  § (1) be kez dé sé -
nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter a Kor mány ré szé re tá mo ga tá si ja vas la tot
te het be ru há zá si tá mo ga tás nyúj tá sá ra:]

„d) ku ta tás-fej lesz té si célú be ru há zá sok hoz, ha a be ru -
há zás költ sé ge i nek a 14.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja
alap ján ku mu lál tan szá mí tott össze ge leg alább 10 mil lió
eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg és az új on nan lé te sí tett
mun ka he lyek szá ma leg alább 10;”



2.  §

A Ren de let 12.  §-ának k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Nem nyújt ha tó tá mo ga tás]
„k) azon gaz da sá gi tár sa ság ré szé re, amely nem fe le l

meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok – ál lam ház tar tás -
ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ának (9) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott – ál ta lá nos fel té te le i nek, és
ezen fel té te lek fenn ál lá sát nem, vagy nem a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don iga zol ja;”

3.  §

A Ren de let 14.  §-a a kö vet ke zõ új (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A 10.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban sza bá lyo zott 
be ru há zá sok hoz tá mo ga tás – a tá mo ga tást igény lõ vá lasz -
tá sa sze rint – a 14.  § (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban
vagy a 14.  § (1) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban fog lalt el -
szá mol ha tó költ sé gek hez fo lyó sít ha tó.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba és 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
13.  §-ának (2) be kez dé se és mel lék le te ha tá lyát vesz ti.

(3) Ezt a ren de le tet a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban
lévõ tá mo ga tá si el já rá sok ban is al kal maz ni kell.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
80/2007. (XI. 23.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló
2006. évi LVII. tör vé ny 57. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog -
körömben a kül ügy mi nisz ter ja vas la tá ra

Szen ti vá nyi Gá bort,

a Kül ügy mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá vá

– 2007. de cem ber 1-jei ha tállyal – 

ki ne ve zem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
10/2007. (MK 160.) FVM

u t a s í t á s a

a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról

1.  §

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium
(a továb biak ban: mi nisz té rium) szer ve ze té nek, mû kö dé sé -
nek és ügy rend jé nek ál ta lá nos sza bá lyo zá sa ér de ké ben a
mi nisz té rium 7/2006. (MK 94.) FVM uta sí tás sal ki adott
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak (a továb biak ban:
Sza bály zat) mó do sí tá sát – a mó do sí tá sok kal egy sé ges
szer ke zet ben – ezen uta sí tás mel lék le te ként ki adom.

2.  §

Ezen uta sí tás mel lék le tét ké pe zõ mó do sí tott Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tot a mi nisz ter el nök jó vá hagy ta.

3.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

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

Jó vá ha gyom:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet
a 10/2007. (MK 160.) FVM utasításhoz

A FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI

SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES

SZERKEZETBEN

I. Fejezet

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) Ez az uta sí tás sza bá lyoz za a mi nisz té rium lét szá má -
val, sze mé lyi ál lo má nyá val, a ve ze tõk kel, a dön tés-elõ ké -
szí tõ tes tü le tek kel, valamint a mi nisz té rium szer ve ze ti
egy sé ge i nek fel épí té sé vel, fel adat kör ével és mû kö dé sé vel
kap cso la tos kér dé se ket.

(2) A mi nisz té ri u mi szer ve zet ál tal el lá tott egyes te vé -
keny sé gek kel kap cso la tos kü lö nös sza bá lyo kat, a mi nisz -
té ri u mi ve ze tõ ket és a köz tiszt vi se lõ ket meg il le tõ já ran dó -
sá gok, jut ta tá sok és ked vez mé nyek kö rét, igény be vé te lük
fel té te le it, to váb bá a nem zet kö zi kap cso lat tar tás ra vo nat -
ko zó bel sõ sza bá lyo kat kü lön uta sí tá sok ha tá roz zák meg.

2.  §

A mi nisz té rium lét szám ke re te: 452 fõ.
Az ál lam tit kár alá ren delt sé gé ben mû kö dõ szer ve ze ti

egy sé gek lét szám ke re te: 14 fõ.
A ka bi net fõ nök mint szak ál lam tit kár alá ren delt sé gé ben

mû kö dõ szer ve ze ti egy sé gek lét szám ke re te: 81 fõ.
A kö zös sé gi ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár alá ren -

delt sé gé ben mû kö dõ szer ve ze ti egy sé gek lét szám ke re te:
86 fõ.

A köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár alá ren delt sé gé ben mû -
kö dõ szer ve ze ti egy sé gek lét szám ke re te: 80 fõ.

A szak igaz ga tá si szak ál lam tit kár alá ren delt sé gé ben
mû kö dõ szer ve ze ti egy sé gek lét szám ke re te: 191 fõ.

3.  §

(1) A mi nisz té ri u mi fõ osz tá lyok – a je len Sza bály zat ban 
meg ha tá ro zott ügy kö rük sze rint – szak mai fel ügye le tet
gya ko rol nak, mely nek ke re té ben el len õr zést kez de mé -
nyez het nek és vé gez het nek az ön ál ló föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si szer vek te vé keny sé ge, valamint a mi nisz -
ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH), a Me zõ gaz da sá gi 
Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak ban: MgSzH) fe let t.

(2) Ha a jog sza bály vagy fe let tes szerv más ként nem
ren del ke zik, a mi nisz ter, az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká -

rok (a továb biak ban: ál lam i ve ze tõk), a fõ osz tály ve ze tõk,
az egye di ha tó sá gi ügyek ki vé te lé vel:

a) fel adat- és ha tás kö rük gya kor lá sát a köz vet len alá -
ren delt sé gük be tar to zó ve ze tõ re át ru ház hat ják az zal, hogy
az ilyen fel adat- és ha tás kör át ru há zás nem érin ti az át ru há -
zó ve ze tõ fe le lõs sé gét;

b) az alá ren delt sé gük be tar to zó szer ve ze ti egy sé gek tõl
bár mely ügyet ma guk hoz von hat nak;

c) az ügyek in té zé sé re, a jog sza bá lyok ke re tei kö zött
ér de mi és el já rá si uta sí tást ad hat nak;

d) meg sem mi sít he tik vagy meg vál toz tat hat ják az alá -
ren delt sé gük be tar to zó mi nisz té ri u mi fõ osz tály bár mely
ve ze tõ je, ügy in té zõ je ál tal ho zott dön tést, illetve a meg -
sem mi sí tést, a meg vál toz ta tást az ille té kes ve ze tõ nél kez -
de mé nyez he tik.

(3) A mi nisz té ri u mi fõ osz tá lyok kö zött fel me rült vi tás
kér dé sek ben a kö zös fe let tes ál lam i ve ze tõ dönt.

(4) A fe let tes ve ze tõ ren del ke zé se alap ján a mi nisz té ri u -
mi szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi és ügy in té zõi kö te le sek
olyan ügy nek az in té zé sé re is, amely a Sza bály zat, illetve
az ügy rend vagy a mun ka kö ri le írás sze rint más miniszté -
riumi szer ve ze ti egy ség vagy ügy in té zõ fel adat kö ré be tar -
to zik.

II. Fejezet

A MINISZTÉRIUM VEZETÕI ÉS SZEMÉLYI
ÁLLOMÁNYA

Miniszter és az államtitkár

4.  §

(1) A mi nisz té rium hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je a
mi nisz ter, akit ál ta lá nos jog kör rel az ál lam tit kár he lyet te -
sít.

(2) Az ál lam tit kár te vé keny sé gét a mi nisz ter irá nyít ja.

(3) Az ál lam tit kár irá nyít ja az alá ren delt sé gé ben mû -
ködõ fõ osz tály te vé keny sé gét.

A szakállamtitkár

5.  §

(1) A szak ál lam tit kár a Kor mány ál ta lá nos po li ti ká já nak 
ke re te in be lül a jog sza bá lyok nak és a szak mai kö ve tel mé -
nyek nek meg fele lõen irá nyít ja a mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré nek e Sza bály zat ban meg ha tá ro zott rész e te kin te té -
ben a szak mai mun kát, valamint dönt a ha tás kö ré be utalt
ügyek ben.

(2) Irá nyít ja az alá ren delt sé gé ben mû kö dõ fõ osz tá lyok
szak mai mun ká ját.
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A kabinetfõnök

6.  §

(1) A ka bi net fõ nök olyan szak ál lam tit kár, aki mun ká ját
köz vet le nül a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt vég zi, te vé keny sé -
gé ért a mi nisz ter nek tar to zik fe le lõs ség gel.

(2) A ka bi net fõ nök fel ada tát te kint ve köz vet le nül kap -
cso ló dik a mi nisz ter sze mé lyé hez, és alap ve tõ fel ada ta a
mi nisz ter se gí té se, le he tõ ség sze rin ti te her men te sí té se,
dön té se i nek elõ ké szí té se.

(3) A ka bi net fõ nök irá nyít ja az alá ren delt sé gé ben mû -
kö dõ fõ osz tá lyok és egyéb szer ve ze ti egy sé gek, valamint a 
Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.

(4) A ka bi net fõ nök a mi nisz ter ne vé ben és meg bí zá sá -
ból a ha lasz tást nem tûrõ ese tek ben köz vet le nül – egyéb -
ként szol gá la ti úton – tá jé koz ta tást, je len tést kér het a mi -
nisz té rium va la mennyi szer ve ze ti egy sé ge, illetve a mi -
nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alatt álló szer vek ve ze -
tõ i tõl, ille tõ leg a ve ze tõ ket meg ha tá ro zott tár gyú ja vas lat,
elõ ter jesz tés vagy egyéb ter ve zet ki dol go zá sá ra hív hat ja
fel.

(5) A ka bi net fõ nök sa ját ha tás kö ré ben:
a) fel hív ja a mi nisz ter fi gyel mét a tár ca te vé keny sé gi

kö ré be tar to zó, ki vizs gá lást vagy in téz ke dést igény lõ fon -
to sabb ügyek re, illetve a tár cát ért bí rá la tok ra;

b) köz re mû kö dik a mi nisz ter hez in té zett pa na szok, ké -
rel mek, be je len té sek és ja vas la tok el bí rá lá sá ban;

c) a te vé keny sé ge ál tal meg kí vánt kör ben kap cso la tot
tart más tár cák ka bi net fõ nö ke i vel.

(6) A ka bi net fõ nök el já rá sa még ak kor sem csor bít hat ja
más ve ze tõk ha tás kö rét, ha a fel ada to kat köz vet le nül to -
váb bít ja va la mely egy ség ve ze tõ jé nek. Ilyen kor ezek rõl a
leg rö vi debb idõn be lül az érin tett fe let te sét tá jé koz tat ja.

(7) A ka bi net fõ nök fe le l a mi nisz té rium in for ma ti kai
stra té gi á já nak kialakítá sáért és érvényesíté séért.

A fõosztályvezetõ

7.  §

(1) A fõ osz tály ve ze tõ meg ha tá roz za a fõ osz tály mun ka -
ter vét, el ké szí ti a fõ osz tály ügy rend jét és az annak mel lék -
le tét ké pe zõ mun ka kö ri le írá so kat, szer ve zi és ellen õr zi a
fel ada tok vég re haj tá sát.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ szak ma i lag elõ ké szí ti a fel adat kö -
ré be tar to zó jog sza bá lyok, az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze i nek kon cep ci ó it, gon dos ko dik az ügy kö ré be tar -
to zó ren del ke zé sek és a fe let te sei uta sí tá sa i nak vég re haj tá -
sá ról. Fe le lõs a fõ osz tály ügy kö ré be tar to zó dön té sek
elõkészíté séért és meg ho za ta lá ért, az ál ta la adott in for má -
ci ók és ada tok he lyes sé gé ért.

(3) A fõ osz tály ve ze tõ gya ko rol ja a fõ osz tály fel adat kö -
ré hez kap cso ló dó ha tás kö rö ket. Ha tás kö ré nek gya kor lá sát 
(ki ad má nyo zá si jog kö rét) be osz tot ta i ra át ru ház hat ja, az át -
ru há zás azon ban nem érin ti a fõ osz tály mun ká já ért való fe -
le lõs sé gét. El lát ja mind azo kat az ügye ket, ame lye ket fe let -
tes ve ze tõ je ál lan dó vagy ese ti jel leg gel a fel adat- és ha tás -
kö ré be utal.

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

(5) A fõ osz tály ve ze tõ gon dos ko dik a fõ osz tály nem zet -
kö zi kap cso la ta i nak fenn tar tá sá ról, a tag ál la mi mû kö dés -
sel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós fel ada ta i nak el lá tá sá ról.

(6) Az EU me zõ gaz da sá got érin tõ dön tés ho za ta li el já rá -
sa i ban való rész vé tel egyes kér dé se i rõl, ezen be lül a fõ osz -
tály ve ze tõ fel ada ta i ról és fe le lõs sé gé rõl kü lön mi nisz te ri
bel sõ uta sí tás ren del ke zik.

(7) A fõ osz tály ve ze tõ jog ál lá sá ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek az El len õr zé si Osz tály ve ze tõ jé re is irány adó ak.

A fõosztályvezetõ-helyettes

8.  §

(1) A fõ osz tály ve ze tõt tá vol lé te vagy tar tós aka dá lyoz -
ta tá sa ese tén he lyet te sí ti, illetve jog kö ré ben jár el, ami nem 
érin ti osz tály ve ze tõi te en dõi el lá tá sát.

(2) Több fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ese tén – a (3) be kez -
dés ese tét ki vé ve – a fõ osz tály ve ze tõ ki je lö li ál ta lá nos he -
lyet te sét.

(3) A fõ osz tá lyon a fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí -
té sé re leg fel jebb egy osz tályt nem ve ze tõ fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet tes mû köd het.

Az osztályvezetõ

9.  §

(1) Az osz tály ve ze tõ a fõ osz tá lyi ügy rend nek és a mun -
ka kö ri le írás nak meg fele lõen ve ze ti az osz tályt.

(2) Az osz tály ve ze tõ meg ha tá roz za az ügy in té zõk, az
ügy ke ze lõk és a fi zi kai al kal ma zot tak rész le tes fel ada ta it.

(3) Az osz tály ve ze tõ el jár mind azon ügy ben, amellyel a
fõ osz tály ve ze tõ meg bíz za.

(4) Az osz tály ve ze tõ meg bí zás, illetve ki je lö lés alap ján
he lyet te sí ti a fõ osz tály ve ze tõt.
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A miniszteri (politikai) fõtanácsadó, tanácsadó

10.  §

(1) Jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don a Mi nisz te ri
Ka bi net ben és a Mi nisz te ri Tit kár sá gon mi nisz te ri (po li ti -
kai) fõ ta nács adók és ta nács adók mû köd het nek, akik se gí -
tik a mi nisz tert és az õt he lyet te sí tõ jog kö ré ben az ál lam tit -
kárt, el jár nak a mi nisz ter vagy az õt he lyet te sí tõ ál lam tit -
kár meg bí zá sá ból.

(2) A mi nisz te ri (po li ti kai) fõ ta nács adó, ta nács adó köz -
re mû kö dik a mi nisz te ri dön té sek elõ ké szí té sé ben, kor -
mány po li ti kai meg ala po zá suk elõ se gí té sé ben.

11.  §

(1) Jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don, a mi nisz té -
rium fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõi lét szá -
ma 20%-ának ado má nyoz ha tó szak mai fõ ta nács adói,
illetve szak mai ta nács adói cím, mely nek

a) 40%-a szak mai fõ ta nács adói cí met,
b) 60%-a szak mai ta nács adói cí met

kap hat.

(2) A mi nisz ter a mi nisz té rium szak irá nyú fel sõ fo kú
 iskolai vég zett ség gel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ je ré szé re az
aláb bi mun ka kö ri meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez he ti:

– or szá gos fõ ál lat or vos
– or szá gos fõ ál lat te nyész tõ
– or szá gos fõ ker tész
– or szá gos va dá sza ti fõ fel ügye lõ
– or szá gos ha lá sza ti fõ fel ügye lõ
– or szá gos fõ er dõ mes ter
– or szá gos fõ bo rász
– or szá gos nö vény vé del mi fõ fel ügye lõ.

A titkárságvezetõ

12.  §

(1) A mi nisz ter és az ál lam tit kár mun ká ját fõ osz tály ve -
ze tõ-he lyet te si, a szak ál lam tit kár mun ká ját osz tály ve ze tõi
be so ro lá sú tit kár ság ve ze tõ se gí ti.

(2) A tit kár ság ve ze tõ fel ada ta a ve ze tõ höz ér ke zõ ira tok
fel dol go zá sa, a ve ze tõ hi va ta li te en dõ i nek szer ve zé se,
nyil ván tar tá sa, az ér te kez le te ken el hang zot tak rög zí té se és 
a ve ze tõ ál tal adott fel ada tok vég re haj tá sa, a tit kár ság dol -
go zó i nak irá nyí tá sa. E te vé keny sé gi kö ré ben el lát ja

a) a ve ze tõ hi va ta li mun ká já nak ko or di ná lá sát, biz to -
sít ja annak fo lya ma tos sá gát;

b) a dön tést igény lõ ügyek szak sze rû elõ ké szí té sét, a
szak mai ja vas la tok egyez te té sét, a dön tés rõl való tá jé koz -
ta tást és a ki adott fel ada tok vég re haj tá sá nak fi gye lem mel
kí sé ré sét.

Az ügyintézõ

13.  §

(1) Az ügy in té zõ fel ada ta: a mi nisz té rium fel adat- és ha -
tás kö ré be tar to zó ügyek ér de mi dön tés re való elõ ké szí té -
se; fel ha tal ma zás ese tén ki ad má nyo zá sa; valamint a vég re -
haj tás szer ve zé se. Az ügy in té zõ mun ká ját a mun ka kö ri le -
írá sá ban rög zí tet tek nek és a ve ze tõ uta sí tá sá nak meg fele -
lõen ön ál ló an vég zi. A fel ada tok meg ol dá sá ra vo nat ko zó
ja vas la ta it a kér dés ala pos, rend sze res és több irá nyú vizs -
gá la ta után, az össze füg gé sek fel tá rá sá val, a tör vényes ren -
del ke zé sek figye lembe véte lével, meg fe le lõ idõ ben, kez -
de mé nye zõ en kö te les meg ten ni. A le het sé ges meg ol dá so -
kat elõ tár ja, és azok kö zül a leg meg fe le lõbb re meg in do -
kolt ja vas la tot tesz. A ha tás kö ré be utalt ügyek me ne tét az
ügy in té zõ kö te les fi gye lem mel kí sér ni és a szük sé ges in -
téz ke dé se ket meg ten ni.

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

(3) Az ügy in té zõt köz vet len fe let tes ve ze tõ je irá nyít ja.
Amennyi ben fel sõbb ve ze tõ köz vet le nül ad uta sí tást a be -
osz tott dol go zó ré szé re, a dol go zó kö te les er rõl köz vet len
ve ze tõ jét ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni.

Az ügykezelõ

14.  §

(1) Az ügy ke ze lõ a mun ka kö ri le írás ban ré szé re meg -
állapított, illetve a ve ze tõ ál tal ki adott fel ada to kat a ka pott
uta sí tá sok és ha tár idõk figye lembe véte lével, jog sza bá lyok 
és ügy vi te li sza bá lyok is me re té ben és be tar tá sá val vég zi.
Az ügy ke ze lõ fe le lõ sen gon dos ko dik az ügy vi te li fel ada -
tok el lá tá sá ról, kü lö nö sen a be ér ke zõ ügy ira tok át vé te lé -
rõl, nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, a ki ad mány-ter ve ze tek nek
az ügy in té zõ út mu ta tá sa sze rin ti gé pe lé sé rõl, sok szo ro sí tá -
sá ról és to váb bí tá sá ról.

(2) Az ügy ke ze lõ el lát ja mind azo kat a nem ér de mi jel le -
gû fel ada to kat, ame lyek kel a mun kál ta tói jog kör gya kor ló -
ja meg bíz za.

III. Fejezet

A MINISZTÉRIUM MÛKÖDÉSE

Általános szabályok

15.  §

(1) A mi nisz té ri u mi szer ve ze ti egy sé gek fo lya ma tos
mû kö dé sét a jog sza bá lyok, az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi
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esz kö zei, az ezek re épü lõ ügy ren dek és a fe let tes ve ze tõ
uta sí tá sai ha tá roz zák meg.

(2) A mi nisz té ri u mi fõ osz tály ügy rend jét a fe let tes szak -
ál lam tit kár vagy ál lam tit kár ja vas la tá ra, az ön ál ló föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si szerv szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát a szerv ve ze tõ je ja vas la tá ra, – ha jog sza bály
vagy mi nisz te ri uta sí tás más ként nem ren del ke zik – a mi -
nisz ter hagy ja jóvá.

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

(4) A mun ka kö ri le írás – a fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra is
al kal mas mó don – töb bek kö zött tar tal maz za: a mun ka kör -
ben el lá tan dó fel adat jel le gét, a te vé keny sé gi kört, a fon tos 
és bi zal mas mun ka kör re vo nat ko zó uta lást, a va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett sé get, a mi nõ sí tett ira tok kal kap -
cso la tos mi nõ sí té si és/vagy be te kin tõi jo go sult sá got és a
ki ad má nyo zá si jo got, a mun ka kört be töl tõk alá- és fö lé ren -
delt sé gi vi szo nya it, a he lyet te sí tés rend jét, a mun kál ta tói
jog kör gya kor ló já nak meg je lö lé sét, a mun ka kör re vo nat -
ko zó ké pe sí té si és egyéb, sa já tos elõ írásokat.

16.  §

(1) A mi nisz té rium fel adat kö ré be tar to zó ügye ket az a
mi nisz té ri u mi szer ve ze ti egy ség kö te les in téz ni, amely nek
e Sza bály zat VII. fe je ze te sze rint az ügy a fel adat kö ré be
tar to zik. A mi nisz té ri u mi szer ve ze ti egy sé gek a mun ka fel -
ada tok ha tár idõ re tör té nõ, szak sze rû el vég zé se ér de ké ben
kez de mé nye zõ en és köl csö nö sen együtt mû köd ve kö te le -
sek el jár ni. A mun ka vég zé sük so rán tu do má suk ra ju tott,
de más szer ve ze ti egy ség fel adat kö ré be tar to zó tényt, ada -
tot, ta pasz ta la tot kö te le sek ha la dék ta la nul az ér de kelt szer -
ve ze ti egy ség hez to váb bí ta ni.

(2) A mi nisz té rium szer ve ze ti egy sé gei te vé keny sé gük
so rán együtt mû kö dés re kö te le zet tek. Ha a fel adat meg ol -
dá sá ban több fõ osz tály érin tett, a fel adat elvégzé séért az
elsõ he lyen ki je lölt fõ osz tály a fe le lõs, amely egy út tal kö -
te les gon dos kod ni az egyez te tés kez de mé nye zé sé rõl
annak ér de ké ben, hogy a meg ol dás ban a töb bi ér de kelt fõ -
osz tály ál lás pont ja össze han gol tan ér vé nye sül jön. Eh hez a 
köz re mû kö dõ fõ osz tá lyok szak te rü le tük szem pont ja it fel -
tá ró mun ka ré sze ket, ész re vé te le ket, ja vas la to kat ad nak. A
nem ér vé nye sí tett ja vas la tok ról a ja vas lat te võt tá jé koz tat ni 
kell. Vé le mény el té rés ese tén a fõ osz tá lyok nak egy más kö -
zött egyez tet ni ük kell, en nek ered mény te len sé ge ese tén a
kö zös fe let tes ve ze tõ dönt.

(3) A Sza bály zat ban fel nem so rolt, de ha son ló jel le gû,
illetve kap cso ló dó fel ada tok mi nisz té ri u mi szer ve ze ti egy -
sé gek kö zöt ti meg osz tá sá ról – vita ese tén – az érin tett szer -
ve ze ti egy sé gek kö zös fe let te se dönt.

(4) A fõ osz tály fel ada ta it sa ját dol go zói ál tal kö te les el -
lát ni. Ez nem érin ti a fõ osz tály ve ze tõ nek azt a jo gát, hogy

a fel adat szak sze rû, össze tett meg ol dá sá hoz kül sõ szak ér -
tõt, ku ta tó in té ze tet ve gyen igény be vagy egyes kér dé sek
meg ol dá sá hoz kül sõ szerv tõl szak vé le ményt kér jen. A mi -
nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõ kül sõ szerv dol go zó ját mi -
nisz té ri u mi mun ka vég zés re nem ren del he ti be.

17.  §

(1) A ki ad má nyo zás ra elõ ké szí tett ügy ira to kat – ha a ve -
ze tõ más ként nem ren del ke zett – szol gá la ti úton kell fel ter -
jesz te ni a ki ad má nyo zás ra jo go sult hoz. A ki ad má nyo zás ra 
elõ ké szí tett ügy ira tot mind az ügy in té zõ, mind a to váb bí -
tást ja vas ló ve ze tõ kel te zés sel lát ja el és alá ír ja. Ha tár idõ -
túl lé pés nél a mu lasz tás ról, annak oká ról az ügy irat vó tu -
má ban vagy kü lön ké szült fel jegy zés ben kell szá mot adni,
me lyet az ille té kes ve ze tõ nek is lát ta moz nia kell.

(2) A mi nisz ter ál tal ki ad má nyo zás ra ke rü lõ ügy ira to -
kat, a mi nisz ter hez  szóló elõ ter jesz téseket (je len té se ket,
tá jé koz ta tó kat, fel jegy zé se ket) – el len ke zõ mi nisz te ri ren -
del ke zés hi á nyá ban – a fe let tes szak ál lam tit kár vagy ál -
lam tit kár út ján a Mi nisz te ri Tit kár ság hoz kell meg kül de ni. 
A tit kár ság ve ze tõ ellen õr zi az elõ ké szí té s sza bály sze rû sé -
gét, és en nek té nyét alá írá sá val iga zol ja.

(3) Kü lö nö sen in do kolt eset ben a ve ze tõ – az ok meg je -
lö lé sé vel – köz vet le nül for dul hat a mi nisz ter hez vagy az
ál lam tit kár hoz a köz vet len fe let te se egy ide jû, vagy ha ez
nem le het sé ges, utó la gos tá jé koz ta tá sa mel lett.

(4) Az ál lam i ve ze tõk ál tal ki ad má nyo zás ra ke rü lõ ira -
to kat, illetve a fel jegy zé se ket, tá jé koz ta tó kat az ál lam i ve -
ze tõk tit kár ság ve ze tõ i hez kell el jut tat ni, akik kö te le sek el -
len õriz ni, hogy az ügy in té zõk és a ve ze tõk az elõ írt egyez -
te té si kö te le zett sé gük nek ele get tet tek.

(5) Az ügy in té zés so rán be tar tan dó rész le tes irat ke ze lé si 
sza bá lyo kat és az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról
 szóló 1995. évi LXV. tör vény alap ján a mi nõ sí té si jo go -
sult sá gok meg ha tá ro zá sát kü lön mi nisz te ri bel sõ uta sí tá -
sok tar tal maz zák.

A kiadmányozási jog

18.  §

(1) A ki ad má nyo zá si jog az ügy ben tör té nõ ér de mi dön -
tés re ad fel ha tal ma zást. A mi nisz té ri u mi fõ osz tá lyon be lül
a ki ad má nyo zá si jog kö rö ket úgy kell meg ha tá roz ni, hogy
a jogi és a szak ági kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé se mel lett
biz to sít sa a gyors ügy in té zést.

(2) A mi nisz ter ki ad má nyoz za az Or szág gyû lés tiszt -
ség vi se lõi, a Kor mány tag jai, az Alkot mány bíró ság el nö -
ke, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke, a leg fõbb ügyész, az
 Állami Szám ve võ szék el nö ke, az ál lam pol gá ri jo gok és a
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ki sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si biz to sa, az adat vé del mi
biz to s, a kül kép vi se le tek ve ze tõi felé irá nyuló ügy ira to kat, 
a kormány-elõ ter jesz téseket, a mi nisz te ri ren de le te ket, az
ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze it és mind azo kat az ira -
to kat, ame lyek nek ki ad má nyo zá si jo gát ma gá nak tar tot ta
fenn, vagy a dön tés ho za talt jog sza bály a fe le lõs sé gi kö ré -
be utal ta.

(3) Az ál lam tit kár, a szak ál lam tit kár, a fõ osz tály ve ze tõ
a fe let tes ál lam i ve ze tõ ál tal át ru há zott jog kör ben, illetve
sa ját ha tás kö ré ben el jár va ki ad má nyoz za a más tár cák,
egyéb ál lam i szer vek azo nos, illetve ha son ló jog ál lá sú
vagy be so ro lá sú ve ze tõ i nek cím zett ügy ira to kat.

(4) Va la mennyi ügy in té zõ jo go sult ki ad má nyoz ni az
ügy vi te li jel le gû, ér de mi dön tést nem tar tal ma zó (ira tok
ké ré se, kül dé se stb.) ügy ira to kat.

(5) A ki ad má nyo zá si jog gya kor lá sá nak rész le tes sza bá -
lya it a mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõ je az ügy rend ben ha -
tá roz za meg.

A feladatok meghatározása, végrehajtása és ellenõrzése

19.  §

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

(2) A fél éves mun ka ter vet az Igaz ga tá si Fõ osz tály elõ -
ze tes egyez te tés alap ján ál lít ja össze, és a ka bi net fõ nök út -
ján a mi nisz ter nek jó vá ha gyás cél já ból be nyújt ja.

(3) A mun ka terv tar tal maz za:
a) a tör vényalkotási prog ram ból, a Kor mány mun ka ter -

vé bõl és a fel sõbb szer vek ha tá ro za ta i ból adó dó elõ ter jesz -
téseket, ezek el ké szí té sé nek ha tár ide jét, a rész ha tár idõ ket
és a fe le lõ sö ket;

b) a Szak ál lam tit ká ri és a Mi nisz te ri Ér te kez le ten írá -
sos elõ ter jesz tésben meg tár gya lás ra ke rü lõ té ma kö rö ket,
azok el ké szí té sé nek ha tár ide jét és fe le lõ sét;

c) a mi nisz ter ál tal ki adás ra ke rü lõ ren de le tek és az ál -
lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei té ma kö rét, ha tár ide jét
és fe le lõ sét.

(4) A mi nisz té ri u mi fõ osz tá lyok a mi nisz té ri u mi mun -
ka terv alap ján el ké szí tik sa ját fél éves mun ka ter vü ket, me -
lyet a fõ osz tályt irá nyí tó szak ál lam tit kár vagy ál lam tit kár
hagy jóvá.

20.  §

(1) A jog sza bály ban, az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz -
kö zé ben vagy a mun ka terv ben meg ál la pí tott, valamint a
ve ze tõ ál tal meg ha tá ro zott fel adat vég re haj tá sa az ügy kör
sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ fõ osz tály kö te les sé ge.

(2) Az ál lam i szer vek dön té se i bõl adó dó fel ada tok vég -
re haj tá sa ér de ké ben az Igaz ga tá si Fõ osz tály a ha tá ro zat
köz lé sé vel fel hív ja a fel adat ellátá sáért fe le lõs, valamint az 
érin tett fõ osz tályt a ha tár idõ ben tör té nõ vég re haj tás ra.

(3) A fõ osz tály ál tal ké szí tett, más fõ osz tály szá má ra
fel ada tot elõ irány zó ter ve ze tet (in téz ke dé si terv, mun ka -
prog ram stb.) az érin tett fõ osz tállyal és az Igaz ga tá si Fõ -
osz tállyal elõ ze tesen egyez tet ni kell.

(4) Az Igaz ga tá si Fõ osz tály a mi nisz té ri u mi mun ka terv,
a fel sõbb szer vek (Kor mány, Gaz da sá gi Ka bi net, Or szág -
gyû lés), a Mi nisz te ri Ér te kez let, a Szak ál lam tit ká ri Ér te -
kez let és a Ve ze tõi Ér te kez let ál tal meg ha tá ro zott fel ada -
tok vég re haj tá sát ellen õr zi és ezek tel je sí té sé rõl a mi nisz -
té rium ve ze tõ it havi rend sze res ség gel, a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt annak igé nye sze rint – az eset le ges aka dá lyo zó
kö rül mé nyek is mer te té sé vel – tá jé koz tat ja.

(5) A mi nisz té rium azon szer ve ze ti egy sé gei, ame lyek
fel ada tot kí ván nak meg ha tá roz ni va la mely FVM szak -
igaz ga tá si szerv ré szé re, kö te le sek azt – ki adá sát meg elõ -
zõ en – az érin tett mi nisz té ri u mi szer ve ze ti egy sé gek kel
egyez tet ni. A bel sõ egyez te tés be a Szak igaz ga tá si Fõ osz -
tályt, a költ ség ve té si és lét szám-elõ irány za to kat érin tõ kér -
dé sek ben a Költ ség ve té si és Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz -
tályt, a Kö zös Ag rár po li ti kát érin tõ kér dé sek ben az
EU Ko or di ná ci ós és Nem zet kö zi Fõ osz tályt min den eset -
ben be kell von ni.

A minisztérium képviselete

21.  §

(1) A mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén – a (2)–(3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – az ál lam tit kár he -
lyet te sí ti.

(2) A mi nisz tert a köz tár sa sá gi el nök in téz ke dé sé nek
kez de mé nye zé sé ben és in téz ke dé sé nek el len jegy zé sé ben,
valamint az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Or szág -
gyû lés ülé sén és az Euró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ in téz mé nye i ben a mi nisz ter el nök ál tal ren de let -
ben ki je lölt má sik mi nisz ter he lyet te sí ti.

(3) Az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz tert az 
Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén az ál ta la ve ze tett mi nisz té -
rium ál lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la lás ra jo go sult, ve ze tõi 
meg bí za tás sal ren del ke zõ sze mély he lyet te sí ti.

(4) A mi nisz té ri u mot az ügy in té zés kö ré ben – ha a mi -
nisz ter más képp nem ren del ke zik – a fel adat kör sze rin ti
fõ osz tály kép vi se li. Ez a fõ osz tály fe le lõs a több fõ osz tályt 
érin tõ mi nisz té ri u mi egy sé ges ál lás pont kialakítá sáért, a
mi nisz té ri u mi fõ osz tá lyok ál lás pont já nak összehangolá -
sáért.

(5) Mun ka kap cso la tot a mi nisz té rium fõ osz tá lyai is lé -
te sít het nek kül sõ szer vek kel, el já rá suk ról a mi nisz té rium
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tárgy ban ér de kelt fõ osz tá lya it és a fe let tes ál lam i ve ze tõt
tá jé koz tat ni kö te le sek.

(6) A mi nisz té rium ve ze tõi a nem zet kö zi kap cso la tok -
ban a part ner kép vi se le ti szint je, valamint a téma sú lya,
fon tos sá ga sze rint lát ják el a mi nisz té rium kép vi se le tét.

(7) A kö zös ag rár po li ti ka ki dol go zá sá val és vég re haj tá -
sá val kap cso la tos kü lön bö zõ szer ve ze tek ben tör té nõ kép -
vi se le tért a mi nisz té rium ille té kes fõ osz tá lya fe le lõs, füg -
get le nül a kép vi se lõ sze mé lyé tõl, mely ma gá ban fog lal ja a
kép vi se lõ ki je lö lé sét, az uta zá si akta in dí tá sát, a man dá tum 
ké szí té sét, a je len tés el ké szí té sét is.

22.  §

A Kor mány dön té sét kez de mé nye zõ elõ ter jesz tések ter -
ve ze tét és a mi nisz te ri ren de le tek ter ve ze tét – a fel adat kör
sze rint érin tett fõ osz tály ál tal le foly ta tott kül sõ szak mai,
illetve a bel sõ egyez te tést köve tõen – a Jogi Fõ osz tály
szak ma po li ti kai, majd ezt köve tõen tár ca ve ze tõi egyez te -
tés re kül di. A szak ma po li ti kai és tár ca ve ze tõi egyez te tést a 
kö zös sé gi ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár en ge dé lye zi.

IV. Fejezet

A MINISZTÉRIUMI TESTÜLETEK MÛKÖDÉSE

A miniszteri szaktanácsadó testület

23.  §

A mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok kal
össze füg gõ dön té sek elõ ké szí té sét mi nisz te ri szak ta nács -
adó tes tü le tek se gí tik. Tag jai a mi nisz ter ál tal fel kért szak -
ér tõk. E tes tü le tek ügy rend ké szí té sé re kö te le zet tek, ügy -
rend jü ket a mi nisz ter hagy ja jóvá.

Miniszteri Értekezlet

24.  §

(1) A Mi nisz te ri Ér te kez let a mi nisz té rium leg fel sõbb
ve ze tõi kö zöt ti, ag rár po li ti kai és vi dék fej lesz té si kér dé sek
el dön té sé nek, in for má ció cse ré nek, fel adat meg osz tás nak,
ma ga sabb ve ze tõi dön tést igény lõ kér dé sek meg vi ta tá sá -
nak fó ru ma; a nem ren de le ti sza bá lyo zást igény lõ ope ra tív
kér dé sek ben dönt. Tá mo ga tá si kér dé sek ben a költ ség ve té -
si te rü le tet fel ügye lõ szak ál lam tit kár vé le mé nyé nek ki ké -
ré sét köve tõen dönt.

(2) A részt ve võk köre: a mi nisz ter, a mi nisz te ri biz to s,
az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok, az MVH el nö ke, az
MgSzH el nö ke, a Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ je, valamint
a saj tó fõ nök.

(3) A he ten te egy szer – a mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott
idõ pont ban – meg tar tott ér te kez let re a mi nisz té ri u mi fõ -
osz tá lyok egyez te tett, a fe let tes szak ál lam tit kár ál tal jó vá -
ha gyott írás be li elõ ter jesz téseket tesz nek, ame lye ket leg -
ké sõbb az ér te kez le tet meg elõ zõ csü tör tö kön 16.00 órá ig
kell el jut tat ni köz vet le nül a Ka bi net fõ nö ki Tit kár ság ra
10 pél dány ban, valamint e-mai len.

(4) Az ér te kez let rõl a Mi nisz te ri Tit kár ság ve ze tõ je em -
lé kez te tõt ké szít.

(5) A tár gyalt anya go kat a Ka bi net fõ nö ki Tit kár ság a
fel ada tok nyil ván tar tás ba vé te le és ér de kel tek hez tör té nõ
el jut ta tá sá nak szer ve zé se ér de ké ben meg kül di az Igaz ga -
tá si Fõ osz tály nak.

(6) A dön té sek vég re haj tá sá nak el len õr zé sé rõl a ka bi -
net fõ nök gon dos ko dik.

Szakállamtitkári Értekezlet

25.  §

(1) A Szak ál lam tit ká ri Ér te kez let ren del te té se, hogy a
mi nisz ter dön té sét nem igény lõ elõ ter jesz tések, ja vas la tok
tár gyá ban dön tést hoz zon, illetve hogy a Mi nisz te ri Ér te -
kez let na pi rend jé re ke rü lõ elõ ter jesz téseket, ja vas la to kat
vé le mé nyez ze és dön tés re elõ ké szít se. A Szak ál lam tit ká ri
Ér te kez let a dön té se it kon szen zus sal hoz za; en nek hi á nyá -
ban az ügyet a Mi nisz te ri Ér te kez let elé ter jesz ti.

(2) A Szak ál lam tit ká ri Ér te kez let re he ten te egy szer, az
ál lam tit kár ál tal meg ál la pí tott idõ pont ban ke rül sor. Az ér -
te kez le ten részt vesz az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok,
az SCA szó vi võ, az MVH el nö ke, az MgSzH el nö ke, az
AKI ve ze tõ je és az Ál lam tit ká ri Tit kár ság ve ze tõ je.

(3) Az egyez te tett írás be li elõ ter jesz téseket leg ké sõbb
az ér te kez le tet meg elõ zõ hét csü tör tö kén 16.00 órá ig kell
el jut tat ni köz vet le nül a Ka bi net fõ nö ki Tit kár ság ra 10 pél -
dány ban, valamint e-mai len.

(4) Az ér te kez let rõl az Ál lam tit ká ri Tit kár ság ve ze tõ je
em lé kez te tõt ké szít.

(5) A tár gyalt anya go kat a Ka bi net fõ nö ki Tit kár ság a
fel ada tok nyil ván tar tás ba vé te le és az ér de kel tek hez tör té -
nõ el jut ta tá sá nak szer ve zé se ér de ké ben meg kül di az Igaz -
ga tá si Fõ osz tály nak.

(6) A dön té sek vég re haj tá sá nak el len õr zé sé rõl a ka bi -
net fõ nök gon dos ko dik.

Vezetõi Értekezlet

26.  §

(1) A Ve ze tõi Ér te kez let szük ség sze rin ti idõ pont ban
tar tan dó meg be szé lés, amely nek fel ada ta min den olyan
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elõ ter jesz tés és kér dés meg tár gya lá sa, ame lyet a mi nisz ter
na pi rend re tûz.

(2) Az ér te kez let részt ve või a Mi nisz te ri Ér te kez let
részt ve või, a fõ osz tály ve ze tõk és a meg hí vot tak, valamint
jegy zõ könyv ve ze tõ ként az Igaz ga tá si Fõ osz tály kép vi se -
lõ je.

27.  §

(1) A Ve ze tõi Ér te kez le tet a mi nisz ter meg bí zá sa alap -
ján a ka bi net fõ nök hív ja össze. A meg hí vot tak ré szé re az
írá sos elõ ter jesz tések meg kül dé se a Ka bi net fõ nö ki Tit kár -
ság fel ada ta.

(2) A tár gyalt anya go kat a Ka bi net fõ nö ki Tit kár ság a
fel ada tok nyil ván tar tás ba vé te le és az ér de kel tek hez tör té -
nõ el jut ta tá sá nak szer ve zé se ér de ké ben meg kül di az Igaz -
ga tá si Fõ osz tály nak.

(3) A dön té sek vég re haj tá sá nak el len õr zé sé rõl a ka bi -
net fõ nök gon dos ko dik.

(4) A kü lön bö zõ dön tés ho zó fó ru mok ra be nyúj tan dó
elõ ter jesz téseket egy sé ges for mai és tar tal mi kö ve tel mé -
nyek sze rint kell elõ ké szí te ni.

Információátadás

28.  §

(1) A Mi nisz te ri Tit kár ság ko or di nál ja, hogy a kor -
mány za ti tes tü le tek ülé se in (Kor mány, Gaz da sá gi Ka bi net
stb.), me lyik ál lam i ve ze tõ vesz részt, és er rõl a TÜK Iro -
dát, illetve az érin tet tet ér te sí ti.

(2) A kor mány ülés nap já nak dél elõtt jén az ülés re tör té -
nõ fel ké szí té sen a kor mány ülés részt ve võ je, a na pi rend re
ke rü lõ té mák ban érin tett szak ál lam tit ká rok, valamint
– szük ség hez ké pest – az ülés na pi rend jén sze rep lõ elõ ter -
jesz tést elõ ké szí tõ mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõ je vagy
ügy in té zõ je vesz részt.

(3) A kor mány ülés után az azon részt vett ál lam i ve ze tõ
tá jé koz ta tót tart, és meg ha tá roz za a szak ál lam tit ká rok nak
a kor mány dön té sé bõl kö vet ke zõ fel ada ta it. Ezt köve tõen
a szak ál lam tit ká rok tá jé koz tat ják az érin tett fõ osz tály ve -
ze tõ ket, és meg ha tá roz zák a fel ada ta i kat.

Iratforgalom

29.  §

(1) A mi nisz té ri um ba be ér ke zõ ira tok kö zül a Köz pon ti
Irat ke ze lõ Iro da

a) a konk rét név re, illetve fõ osz tály ra cím zet te ket a
cím zett nek to váb bít ja;

b) a mi nisz ter ne vé re, vagy – amennyi ben nincs cím zett 
és a le ve let fel bont ják – a tar ta lom ból ki tû nõ en a mi nisz -
ter nek sze mé lyes ügy ben kül dött ira tot a Mi nisz te ri Tit kár -
ság nak kül di meg.

(2) Ha a be ér ke zé se kor a cím zett fõ osz tály már meg -
szûnt, illetve a cím zett mun ka társ nem dol go zik a mi nisz -
té ri um ban, a kül de ményt – amennyi ben az egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó – a tár gya sze rint fel adat kör rel ren del ke zõ
szak ál lam tit kár tit kár sá gá ra kell meg kül de ni.

(3) Min den egyéb, az (1) és (2) be kez dés ben nem em lí -
tett, vagy egyéb ként el nem dönt he tõ eset ben a be ér ke zõ
ira to kat, egyéb kül de mé nye ket a Ka bi net fõ nö ki Tit kár ság -
ra kell meg kül de ni.

(4) Té ves irá nyí tás ese tén a le ve let ha la dék ta la nul to -
váb bí ta ni kell ille té kességbõl az (1)–(3) be kez dé sek ben
fog lal tak nak meg fele lõen, egy ide jû leg ér te sít ve er rõl azt
az ál lam i ve ze tõt, illetve fõ osz tály ve ze tõt is, aki a kül de -
ményt té ve sen irá nyí tot ta.

Munkáltatói jogokkal kapcsolatos rendelkezések

30.  §

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

(2) A mi nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit ká rok a
jog sza bá lyi ke re tek kö zött más ve ze tõ ket is fel ru ház hat -
nak mun kál ta tói jo gok kal.

(3) A fõ osz tá lyok és az El len õr zé si Osz tály ál lo má nyá -
ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe let t a fõ osz tály ve ze tõ, illetve
az El len õr zé si Osz tály ve ze tõ je, az ál lam i ve ze tõk tit kár sá -
ga i nak ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe let t a tit kár -
sá got ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy osz tály ve ze tõ 
gya ko rol ja az aláb bi mun kál ta tói jo go kat:

a) túl mun ka, ké szen lét, ügye let el ren de lé se;

b) ki kül de tés el ren de lé se;

c) mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li men te sí tés;

d) sza bad ság ki adá sa;

e) he lyet te sí tés el ren de lé se;

f) tan fo lya mon, to vább kép zé sen való rész vé tel elõ -
írása;

g) a mun ka kör be tar to zó fel ada tok meg ha tá ro zá sa, a
mun ka vég zés mód já nak elõ írása;

h) mun ka kör be nem tar to zó, illetve más mun ka he lyen
tör té nõ ide ig le nes mun ka vég zés el ren de lé se;

i) mi nõ sí tés.
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V. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A munkavégzés rendje

31.  §

(1) A mun ka idõ hét fõ tõl csü tör tö kig reg gel 8.00 órá tól
16.30 órá ig, pén te ken 14.00 órá ig tart.

(2) Az ügy fél fo ga dás mun ka na po kon 10.00 órá tól 14.00 
órá ig tart.

(3) A mi nisz té rium épü le té be való be- és ki lép te tés
rend jé rõl kü lön bel sõ uta sí tás ren del ke zik.

(4) Rend kí vü li ese mé nyek kel kap cso la tos in téz ke dé sek
ér de ké ben a mi nisz té rium ve ze tõi – a kü lön uta sí tás ban
fog lal tak sze rint – mun ka idõn kí vü li ügye le ti szol gá la tot
ren del nek el.

(5) A mi nisz té ri u mi dol go zó a mun ka he lyé rõl mun ka -
idõ alatt tör té nõ el tá vo zá sát, ille tõ leg vissza té ré sét kö te les
köz vet len fe let te sé nek be je len te ni.

(6) A mi nisz té ri u mi ve ze tõ mun ka he lyen kí vül fel ada -
tát, ki kül de té sét úgy kö te les meg szer vez ni és el lát ni, hogy
tá vol lé té ben he lyet te se ér de mi in téz ke dést tud jon ten ni.

(7) A mi nisz té ri u mi dol go zó kö te les

a) a be teg sza bad ság igény be vé te lét, be teg ál lo mány ba
vé te lét, kór ház i ápo lá sát köz vet len fe let te sé nek – in do kolt
aka dá lyoz ta tá sa ese tén az annak meg szûn tét kö ve tõ –
24 órán be lül be je len te ni;

b) az egy he tet meg ha la dó be teg ál lo mány ról köz vet len
fe let te sét is mé tel ten tá jé koz tat ni.

(8) A kór ház i ápo lás ról, valamint az egy he tet meg ha la -
dó be teg ál lo mány ról a köz vet len fe let tes kö te les a ki ne ve -
zé si jog kört gya kor ló ve ze tõ nek ha la dék ta la nul je len tést
ten ni.

Kapcsolattartás külföldiekkel

32.  §

(1) Más tag ál la mi és har ma dik or szág be li ter mé sze tes és 
jogi sze mé lyek kel hi va ta los kap cso la tot fel ven ni és tar ta ni
az ága za ti fel ügye le ti rend sze rint le het. A tá jé koz ta tá si,
jó vá ha gyá si, el len õr zé si rend re vo nat ko zó sza bá lyok a
nem zet kö zi ügyek te kin te té ben is al kal ma zan dók.

(2) A kap cso lat fel vé tel, a tár gya lá sok szer ve zé se az
EU Ko or di ná ci ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály fel ada ta. Jogi
kér dé sek ben a Jogi Fõ osz tály ál lás fog la lá sát ki kell kér ni.
Az ál lás fog la lást a hi te les ma gyar nyel vû for dí tás alap ján,
az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val kell ki ala kí ta ni.

Dol go zói ér dek kép vi se let

33.  §

(1) A mi nisz té ri u mi dol go zók ér dek kép vi se le tét az
FVM Dol go zók és Nyug dí ja sok Ér dek vé del mi Szer ve ze te
gya ko rol ja.

(2) Az ér dek vé del mi szer ve zet mû kö dé si fel té te le it a
mi nisz té rium ve ze té se biz to sít ja.

A minisztérium költségvetési és gazdálkodási rendje

34.  §

A mi nisz té rium költ ség ve té si elõ irány za ta i ra kö te le -
zett sé get vál lal ni, és ter hé re ki fi ze tést en ge dé lyez ni a
Költ ség ve té si és Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály el len -
jegy zé se nél kül nem le het.

VI. Fejezet

A MINISZTÉRIUM SZERVEZETE

35.  §

(1) A mi nisz ter a fel ada ta it a mi nisz té rium hi va ta li szer -
ve ze te út ján lát ja el. A mi nisz té rium szer ve ze te mi nisz te ri
ka bi net re, fõ osz tá lyok ra és tit kár sá gok ra ta go zó dik. A fõ -
osz tály osz tá lyok ra ta go zó dik. A bel sõ el len õr zé si fel adat -
kört füg get len és ön ál ló El len õr zé si Osz tály lát ja el.

(2) A fõ osz tály bel sõ szer ve ze tét a fõ osz tály ve ze tõ a fõ -
osz tály ügy rend jé ben, az el kü lö nü lõ mun ka fel ada tok sze -
rint ha tá roz za meg.

(3) A mi nisz té ri um ban az aláb bi szer ve ze ti egy sé gek
mû köd nek:

a) A mi nisz ter alá ren delt sé gé ben mû kö dik:
El len õr zé si Osz tály

b) Az ál lam tit kár alá ren delt sé gé ben mû kö dik:
Ál lam tit ká ri Tit kár ság
Par la men ti és Tár sa dal mi Kap cso la tok Fõ osz tá lya

c) A ka bi net fõ nök mint szak ál lam tit kár alá ren delt sé gé -
ben mû kö dik:

Ka bi net fõ nö ki Tit kár ság
Mi nisz te ri Tit kár ság
Mi nisz te ri Ka bi net
Saj tó iro da
Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
Stra té gi ai Fõ osz tály
Igaz ga tá si Fõ osz tály

d) A kö zös sé gi ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár alá ren -
delt sé gé ben mû kö dik:

Tit kár ság
EU Ko or di ná ci ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály
Ag rár-vi dék fej lesz té si Fõ osz tály
Jogi Fõ osz tály
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e) A köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár alá ren delt sé gé ben
mû kö dik:

Tit kár ság
Ag rár sza bá lyo zá si Fõ osz tály
Költ ség ve té si és Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály
Ag rár pi a ci Fõ osz tály

f) A szak igaz ga tá si szak ál lam tit kár alá ren delt sé gé ben
mû kö dik:

Tit kár ság
Gaz dál ko dá si Fõ osz tály
Élel mi szer lánc-biz ton sá gi, Ál lat- és Nö vény egész ség -

ügyi Fõ osz tály
Szak igaz ga tá si Fõ osz tály
Ter mé sze ti Erõ for rá sok Fõ osz tá lya
Föld ügyi és Tér in for ma ti kai Fõ osz tály

A mi nisz té rium szer ve ze ti fel épí té sét a je len Sza bály zat
1. füg ge lé ke tar tal maz za.

36.  §

(1) A SAPARD Prog ram, az Ag rár és Vi dék fej lesz té si
Prog ram (AVOP), Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si
Prog ram (ÚMVP), a Ha lá sza ti Ope ra tív Prog ram (HOP)
vo nat ko zá sá ban az Irá nyí tó Ha tó sá gok (a továb biak ban:
IH) irá nyí tá sa a kö zös sé gi ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár 
fel adat kö ré be tar to zik (a továb biak ban: IH ve ze tõ je). Az
IH ve ze tõ jét irá nyí tá si mun ká já ban az IH tit kár sá gi fel ada -
ta it el lá tó Ag rár-vi dék fej lesz té si Fõ osz tály se gí ti. Az IH
ve ze tõ je köz vet len uta sí tá si jog gal ren del ke zik va la -
mennyi szak fõ osz tály és a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal felé az AVOP vég re haj tá sa te kin te té ben.

(2) Az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té ze tet a köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár fel ügye li.

(3) Az FVM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács -
adá si In té ze tet (FVM VKSZI) a kö zös sé gi ügye kért fe le lõs 
szak ál lam tit kár fel ügye li, valamint a gaz da sá gi igaz ga tót
ki vé ve a szak igaz ga tá si szak ál lam tit kár egyet ér té sé vel ki -
ne ve zi az FVM VKSZI igaz ga tó it és a szak ta nács adás ért
fe le lõs igaz ga tót.

VII. Fejezet

A MINISZTÉRIUMI SZERVEZETI EGYSÉGEK
FELADATAI

A MINISZTER ALÁRENDELTSÉGÉBEN MÛKÖDÕ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

Ellenõrzési Osztály

37.  §

A mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alatt mû kö dik, a mun -
kál ta tói jog kört az osz tály ve ze tõ je és az osz tály ál lo má -

nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk fe let t a ka bi net fõ nök gya ko -
rol ja, a ve ze tõi meg bí zás adá sa és vissza vo ná sa a mi nisz ter 
ha tás kö ré be tar to zik.

Az El len õr zé si Osz tály a ha tá lyos jog sza bá lyok,
valamint az el len õr zé si stan dar dok szak mai és eti kai elõ -
írásainak, kö ve tel mé nye i nek be tar tá sá val, a ve ze tés ré szé -
re a szer ve zet bel sõ irá nyí tá si rend sze ré nek mû kö dé sé rõl
al ko tott szak sze rû vé le mény al ko tást se gí tõ te vé keny sé get
vé gez, mely nek so rán sza bály sze rû sé gi-, meg bíz ha tó sá gi-, 
tel je sít mény- és rend szer el len õr zé se ket hajt vég re. Az el -
len õr zé se ket stra té gi ai és éves terv sze rint, illetve ter ven
fe lü li el ren de lés alap ján lát ja el az el len õr zé si prog ram ban
fog lal tak nak meg fele lõen.

E fel adat kör ében vizs gá la tot foly tat hat mi nisz té ri u mon
be lül, a mi nisz té rium fel ügye le te alá tar to zó bár mely költ -
ség ve té si szerv nél, valamint a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok, a hoz zá ren delt el kü lö ní tett ál lam i pénz alap(ok) vo -
nat ko zá sá ban, a fe je zet több sé gi tu laj do ná ban lévõ szer ve -
ze tek nél, to váb bá a költ ség ve tés bõl cél jel leg gel jut ta tott és 
a nem zet kö zi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la to san 
a ked vez mé nye zet tek nél és a tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá -
ban részt vevõ szer ve ze tek nél.

Fe le lõs:

– a költ ség ve té si szer vek el len õr zé sé nek fe je ze ti sza bá -
lya it, mód szer ta nát, az el len õr zé sek so rán kö ve ten dõ el já -
rás rend jét, a kö ve tel mé nyek rend sze rét meg ha tá ro zó
 Belsõ El len õr zé si Ké zi könyv kidolgozá sáért;

– a koc ká zat elem zés sel meg ala po zott éves el len õr zé si
terv elkészíté séért;

– a tár ca ve ze tõi ál tal ki adott sza bály za tok nak, uta sí tá -
sok nak és egyéb irány mu ta tá sok nak meg fe le lõ mû kö dés
ellenõrzé séért mi nisz té ri u mon be lül, illetve a fel ügyelt
szer ve ze tek nél;

– a mi nisz té rium szer ve ze ti egy sé gei sza bály sze rû, ha -
té kony mû kö dé sé nek ellenõrzé séért;

– a mi nisz té rium ügy vi te li, irat ke ze lé si és in for ma ti kai
rend sze ré nek fo lya ma tos fi gye lem mel kíséré séért;

– a mi nisz té rium gaz dál ko dá si, be szá mo lá si, beruhá -
zási, fel újí tá si és va gyon vé del mi te vé keny sé gé nek
ellenõrzé séért;

– a mi nisz té rium tu laj do no si jog gya kor lá sa alá tar to zó
gaz da sá gi tár sa sá gok te vé keny sé gé nek és a tu laj do no si jo -
gok gya kor lá sá nak az ellenõrzé séért;

– a mi nisz té rium hu mán po li ti kai, ok ta tá si és kép zé si
te vé keny sé gé nek ellenõrzé séért;

– a mi nisz té ri um hoz tar to zó szak mai in téz mé nyek irá -
nyí tá sá val kap cso la tos te vé keny ség ellenõrzé séért;

– a fel ügye le ti kör be tar to zó in téz mé nyek éves el len õr -
zé si ter ve i nek, éves el len õr zé si te vé keny ség rõl  szóló be -
szá mo ló i nak összesíté séért, kiértékelé séért és összefog -
laló tá jé koz ta tó összeállítá sáért;

– az in téz mé nyi kör re ki ter je dõ, kül sõ vizs gá la tok
összefogá sáért;

– a kö zös sé gi tá mo ga tá sok hoz, pénz esz kö zök höz kap -
cso ló dó, egyes jog sza bá lyok ban fog lalt bel sõ el len õr zé si
fel ada tok ellátá sáért;
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– a mi nisz té rium fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó nem -
ze ti tá mo ga tá si jog cí mek le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó rend -
szer el len õr zé sek lefolytatá sáért;

– min ta vé te len ala pu ló egyes tá mo ga tá sok ra ki ter je dõ
rend szer el len õr zés végzé séért;

– egye di pro jek tek ellenõrzé séért;
– a fen ti kér dés kö rök re ki ter je dõ kül sõ vizs gá la tok

(ÁSZ, KEHI) tár ca szin tû összefogá sáért, ki vé ve a ki fi ze tõ 
ügy nök sé get érin tõ vizs gá la to kat.

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

Az FVM pénz ügyi, gaz da sá gi fel ada to kat és ha tás kö rö -
ket el lá tó szer ve zet ál tal ké szí tett fo lya mat ba épí tett elõ ze -
tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend szer e (FEUVE) ki -
ala kí tá sá ra, mû köd te té sé re vo nat ko zó an szak mai krité -
riumokat, meg ál la pí tá so kat, kö vet kez te té se ket és ja vas la -
to kat dol go z ki.

A bel sõ el len õr zé si fel adat kör a mi nisz té rium egyéb fel -
ada ta i tól füg get len, az El len õr zé si Osz tály el len õr zé si te -
vé keny sé gen kí vül más fel adat vég re haj tá sá ba nem von -
ható be.

AZ ÁLLAMTITKÁR ALÁRENDELTSÉGÉBEN
MÛKÖDÕ SZERVEZETI EGYSÉGEK

Államtitkári Titkárság

38.  §

(1) Az ál lam tit kár köz vet len alá ren delt sé gé ben mû kö -
dik, élén fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú tit kár ság -
ve ze tõ áll.

(2) A tit kár ság fõ fel ada tai kü lö nö sen:
a) gon dos ko dik az ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok fel dol -

go zá sá ról, in té zé sé rõl, a tit kár sá gi ügy vi te li mun ka el lá tá -
sá ról; to váb bít ja az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott, raj ta
ke resz tül ki adott fel ada to kat, ellen õr zi azok vég re haj tá sát,
e jog kö ré ben el jár va a ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta tást
kér het;

b) fi gye lem mel kí sé ri az ál lam tit kár napi prog ram já nak 
ala ku lá sát, a prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel -
té te lek biz to sí tá sát;

c) szer ve zi az ál lam tit kár bel föl di ren dez vény prog ram -
ja it.

(3) Köz re mû kö dik a Szak ál lam tit ká ri Ér te kez let, illetve
más fel adat meg ha tá ro zó ál lam tit ká ri meg be szé lé sek elõ -
ké szí té sé ben és az ezek kel kap cso la tos ad mi niszt ra tív fel -
ada tok el lá tá sá ban.

Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya

39.  §

Fe le lõs:
– a mi nisz ter és az ál lam tit kár or szág gyû lé si mun ká já -

nak segíté séért; az or szág gyû lé si mun ka elõkészíté séért;

– az Or szág gyû lés tel jes ülé se in tár gya lás ra ke rü lõ
anya gok elõkészíté séért; a szak ér tõk rész vé te lé nek
biztosítá sáért;

– az Or szág gyû lés tel jes ülé sé nek na pi rend jé rõl a szak -
ál lam tit ká rok, a Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je és a szak ma i lag
érin tett fõ osz tály ve ze tõk tájékoztatá sáért;

– a mi nisz ter és az ál lam tit kár, valamint az érin tet tek
tájékoztatá sáért az Or szág gyû lés tel jes ülé sén el hang zot -
tak ról, az ága za tot érin tõ kép vi se lõi hoz zá szó lá sok ról és
in dít vá nyok ról;

– a mi nisz té ri um ban ké szült tör vényjavaslatok, ha tá ro -
za ti ja vas la tok, je len té sek Or szág gyû lés hez tör té nõ
továbbítá sáért; to váb bá a Ház sza bály sze rin ti szer ve zé si
fel ada tok ellátá sáért;

– az Or szág gyû lés ál lan dó, al-, ide ig le nes és ese ti bi -
zott sá ga i val, a par la men ti frak ci ók kal és a kép vi se lõk kel
kap cso la tos mun ka szer ve zé sért; in for má ci ós össze kö tõ a
Par la ment és a mi nisz té rium kö zött, szer ve zi a par la men ti
ál lan dó, al-, ide ig le nes és ese ti bi zott sá gi ülé se ken való
szak ér tõi kép vi se le tet, az el hang zot tak ról ké szült fel jegy -
zé sek elkészítteté séért;

– a na pi ren den kí vü li fel szó la lá sok, az in ter pel lá ci ók,
kér dé sek, azon na li kér dé sek vá la sza i nak elkészítteté séért,
a vá lasz adás hoz szük sé ges in for má ci ók beszerzé séért, a
mi nisz ter, illetve az ál lam tit kár felkészíté séért. Tá jé koz -
tat ja a mi nisz té rium ve ze té sét az Or szág gyû lés tel jes ülé -
sén el hang zot tak ról, mi nisz te ri vagy ál lam tit ká ri in téz ke -
dést igény lõ fel szó la lá sok ról;

– az Or szág gyû lés mi nisz té ri u mot érin tõ anya ga i nak
nyilvántartá sáért; az Or szág gyû lés hi va ta li szer ve i vel, a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal lal és a mi nisz té riu mok par la men ti 
szer ve i vel való kap cso lat tar tá sért;

– az or szág gyû lé si kép vi se lõk, bi zott sá gok, tisztség -
viselõk ré szé rõl ér ke zõ, a mi nisz té rium fel adat kö rét érin tõ
meg ke re sé sek re ké szült vá lasz ter ve ze tek, tá jé koz ta tók
elkészítteté séért;

– a be nyúj tott tör vényjavaslatokhoz be ter jesz tett mó -
do sí tó ja vas la tok nak a fe le lõs szak mai fõ osz tály hoz
továbbítá sáért; a tör vények és or szág gyû lé si ha tá ro za tok
ki hir de tés re tör té nõ elõkészíté séért, továbbítá sáért;

– az euró pai par la men ti kép vi se lõk ré szé rõl ér ke zõ, a
mi nisz té rium fel adat kö rét érin tõ meg ke re sé sek re adan dó
tá jé koz ta tók elkészíté séért, in do kolt eset ben az Euró pai
Par la ment bi zott sá gi ülé se in való mi nisz té ri u mi kép vi se let 
biztosítá sáért, a tár ca ve ze té sé nek tájékoztatá sáért az
Euró pai Par la ment ülé se in le zaj lott ese mé nyek rõl, az
euró pai par la men ti kép vi se lõk me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si ak tu á lis kér dé sek ben tör té nõ felkészíté séért, hát -
tér anya gok kal tör té nõ ellátá sáért az EU Ko or di ná ci ós és
Nem zet kö zi Fõ osz tály tá jé koz ta tá sa mel lett;

– a ma gyar or szág gyû lé si kép vi se lõk, bi zott sá gok,
frak ci ók és azok tiszt ség vi se lõi ré szé rõl ér ke zõ, a mi nisz -
té rium fel adat kö rét érin tõ euró pai par la men ti meg ke re sé -
sek re ké szí ten dõ vá lasz ter ve ze tek koordinálá sáért;

– a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Ci vil Kap cso la tok Fõ osz -
tá lyá val, társ mi nisz té ri u mok kal, más kor mány za ti szer -
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vek kel, a ci vil szfé rá val: a tár sa dal mi szer ve ze tek kel, a
jog vé dõ és ki sebb sé gi szer ve ze tek kel, az ál lam pol gá ri ön -
szer ve zõ dé sek kel, az ala pít vá nyok kal, ér dek kép vi se le ti
szer vek kel való kap cso lat tar tá sért;

– a mi nisz té ri um ban a ter me lõi szer ve zõ dé sek kel fog -
lal ko zó egyéb fõ osz tá lyok kal való kap cso lat tar tá sért, a
fel ada tok összehangolá sáért;

– a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér dek egyez -
te tõ Ta nács – FÖVÉT mûködteté séért, az ezzel össze füg gõ 
fel ada tok ellátá sáért;

– a tár sa dal mi szer ve ze tek, ér dek kép vi se le ti szer vek,
par la men ti frak ci ók tájékoztatá sáért;

– lob bis ták és lob bi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá nak a
vezeté séért, a lob bi te vé keny ség összefogá sáért;

– a mi nisz té ri um mal kap cso lat ban álló ága za ti szak mai 
szer ve ze tek és ér dek kép vi se le tek part ner lis tá já nak
kialakítá sáért és karbantartá sáért;

– a tár sa dal mi pár be széd szak mai kon cep ci ó já nak
kialakítá sáért, a tár sa dal mi pár be széd ke re té be tar to zó fel -
ada tok ellátá sáért;

– az Ag rár gaz da sá gi Ta nács össze hí vá sá val, mû kö dé -
sé vel össze füg gõ mi nisz té ri u mi fel ada tok ellátá sáért;

– az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá -
sá ról  szóló mi nisz te ri uta sí tás alap ján a Fõ osz tály Tár sa -
dal mi Kap cso la tok Osz tá lya ke ze lé sé ben lévõ fe je ze ti ke -
ze lé sû tá mo ga tá si elõ irány zat fel hasz ná lá sá val össze füg gõ 
fel ada tok ellátá sáért, pá lyá za ti rend szer mûködteté séért;

– az EU tag ál la mi mû kö dés kom mu ni ká ci ós stra té gi á -
já nak tár sa dal mi kap cso la to kat érin tõ végrehajtá sáért;

– COPA-COGECA ma gyar tag szer ve ze te i vel tör té nõ
kap cso lat tar tá sért;

– az ága za ti pár be széd bi zott sá gok kal tör té nõ mun ka -
kap cso la ti együtt mû kö dé sért.

Szer ve ze ti ta go zó dás:
Par la men ti Osz tály
Tár sa dal mi Kap cso la tok Osz tá lya

A KABINETFÕNÖK MINT SZAKÁLLAMTITKÁR
ALÁRENDELTSÉGÉBEN MÛKÖDÕ SZERVEZETI

EGYSÉGEK

A Kabinetfõnöki Titkárság

40.  §

(1) A ka bi net fõ nök köz vet len alá ren delt sé gé ben tit kár -
ság mû kö dik, élén tit kár ság ve ze tõ ként osz tály ve ze tõ áll.

(2) A Ka bi net fõ nö ki Tit kár ság a ka bi net fõ nök ál tal
meg ha tá ro zott té ma kö rök ben, uta sí tá sa alap ján vé le mé -
nye zõ, ja vas lat te võ, dön tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé get vé -
gez.

(3) A tit kár ság fõ fel ada tai kü lö nö sen:
a) gon dos ko dik a ka bi net fõ nök höz ér ke zõ ira tok fel -

dol go zá sá ról, a tit kár sá gi ügy vi te li mun ka el lá tá sá ról;

b) to váb bít ja a ka bi net fõ nök ál tal meg ha tá ro zott, raj ta
ke resz tül ki adott fel ada to kat, ellen õr zi azok vég re haj tá sát,
e jog kö ré ben el jár va a ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta tást
kér het;

c) fi gye lem mel kí sé ri a ka bi net fõ nök napi prog ram já -
nak ala ku lá sát, a prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
fel té te lek biz to sí tá sát.

(4) Gon dos ko dik a Szak ál lam tit ká ri Ér te kez let, a Ve ze -
tõi Ér te kez let, illetve – a Mi nisz te ri Tit kár ság köz re mû kö -
dé sé vel – a Mi nisz te ri Ér te kez let és más feladatmeghatá -
rozó meg be szé lé sek elõ ké szí té sé rõl és az ezek kel kap cso -
la tos ad mi niszt ra tív fel ada tok el lá tá sá ról.

A Miniszteri Titkárság

41.  §

(1) A Mi nisz te ri Tit kár ság a ka bi net fõ nök alá ren delt sé -
gé ben mû kö dõ bel sõ szer ve ze ti egy ség, mely nek élén tit -
kár ság ve ze tõ ként fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes áll.

(2) A tit kár ság fõ fel ada tai kü lö nö sen:
a) gon dos ko dik a mi nisz ter hez ér ke zõ ira tok fel dol go -

zá sá ról, in té zé sé rõl, a tit kár sá gi ügy vi te li mun ka el lá tá sá -
ról;

b) to váb bít ja a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott, raj ta ke -
resz tül ki adott fel ada to kat, ellen õr zi azok vég re haj tá sát,
e jog kö ré ben el jár va a ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta tást
kér het;

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

d) szer ve zi a mi nisz ter bel föl di ren dez vény prog ram ja it.

(3) Köz re mû kö dik a Mi nisz te ri Ér te kez let, illetve más
fel adat meg ha tá ro zó mi nisz te ri meg be szé lé sek elõ ké szí té -
sé ben és az ezek kel kap cso la tos ad mi niszt ra tív fel ada tok
el lá tá sá ban, az em lé kez te tõk, illetve jegy zõ köny vek el ké -
szí té sé ben és a ka bi net fõ nök út ján a szak ál lam tit ká rok hoz, 
fõ osz tály ve ze tõk höz való to váb bí tá sá ban.

A Miniszteri Kabinet

42.  §

(1) A Mi nisz te ri Ka bi net a ka bi net fõ nök köz vet len alá -
ren delt sé gé ben mû kö dõ szer ve ze ti egy ség.

(2) A Mi nisz te ri Ka bi net el lát ja a mi nisz ter és az ál lam -
tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat, en nek ke re té ben
szo ro san együtt mû kö dik a Mi nisz te ri Tit kár ság gal.

(3) A Mi nisz te ri Ka bi net dön tés-elõ ké szí tés sel kap cso -
la tos te vé keny sé get vé gez, az elõ ter jesz tést át dol go zás ra
vissza ad hat ja, to váb bi egyez te tés re utal hat ja, valamint
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meg ha tá roz hat ja az elõ ké szí tés sel össze füg gõ egyéb fel -
ada to kat.

(4) A mi nisz ter meg bí zá sá ból kom plex szak vé le mény,
fel ké szí tõ anyag el ké szí té sé rõl gon dos ko dik.

(5) Össze han gol ja a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott pa na -
szok, ké rel mek vizs gá la tát, a dön tés nek meg fe le lõ in téz -
ke dé sek ki ala kí tá sát.

(6) A Mi nisz te ri Ka bi net mel lett mû kö dik a Saj tó iro da,
mely nek élén fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes be so ro lá sú saj tó -
fõ nök áll.

Sajtóiroda

43.  §

Fe le lõs:

– a mi nisz té rium kom mu ni ká ci ó já ért, ezen be lül a mi -
nisz ter és az ál lam tit kár ha zai és kül föl di nyil vá nos sze rep -
lé sei elõ ké szí té sé vel, meg szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá -
val össze füg gõ fel ada tok ellátá sáért, a köz ér de kû ada tok
köz zé té te lé ért és ké re lem re tör té nõ szolgáltatá sáért, fo lya -
ma tos saj tó kap cso la to kért és az idõ sza kos saj tó te vé keny -
sé gért;

– a mi nisz té rium és a mi nisz té rium po li ti kai és szak mai 
ve ze tõ i nek saj tó meg nyil vá nu lá sai tervezé séért;

– a társ tár cák és más köz igaz ga tá si szer vek kom mu ni -
ká ci ós szer ve ze te i vel való kap cso lat tar tá sért;

– a mi nisz té rium ál tal irá nyí tott szer ve ze tek saj tó te vé -
keny sé gé nek ko or di ná ci ó já ért;

– az egy sé ges mi nisz té ri u mi ar cu lat kialakítá sáért, a
szük sé ges kül sõ meg je le né si ele mek kivitelezé séért,
együtt mû köd ve a Kor mány za ti Kom mu ni ká ci ós Köz pont -
tal, iga zod va az egy sé ges kor mány za ti kom mu ni ká ció kö -
ve tel mé nyé hez;

– min den, a mi nisz té rium kez de mé nye zé sé ben és fi -
nan szí ro zá sá ban ké szü lõ ki ad vány (könyv, is me ret ter jesz -
tõ do ku men tum, film, cd stb.) gondozá sáért, az ar cu lat
kialakítá sáért;

– az In ter net ága za ti hon lap já nak szerkeszté séért, a tár -
ca in ter ne tes tar ta lom szol gál ta tó ja ként a por tál fo lya ma tos 
tartalomfrissíté séért, a köz éle ti in for má ci ók közreadá -
sáért, a por tál ar cu la tá nak alakítá sáért, a por tál an gol nyel -
vû vál to za tá nak fenntartá sáért, EU hon la pok és a tag or szá -
gok szak mi nisz té ri u mi por tál ja i nak fi gye lem mel kíséré -
séért és a ve lük való együtt mû kö dé sért;

– a tár ca fel adat kö ré be tar to zó la kos sá gi tájékoztató-
 kampányok tervezé séért, szervezé séért, együtt mû köd ve a
Kor mány za ti Kom mu ni ká ci ós Köz pont tal, iga zod va az
egy sé ges kor mány za ti kom mu ni ká ció kö ve tel mé nyé hez;

– a köz vé le mény-ku ta tá sok elõkészíté séért, ered mé -
nye ik hasznosítá sáért, együtt mû köd ve a Kor mány za ti
Kom mu ni ká ci ós Köz pont tal, iga zod va az egy sé ges kor -
mány za ti kom mu ni ká ció kö ve tel mé nyé hez;

– a fel sõbb szin tû dön té sek nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak 
megszervezé séért; a köz vé le mény kö zért he tõ tájékoztatá -
sáért;

– a mi nisz té rium pá lyá za ti fel hí vá sa i nak, köz ér de kû
hir de té se i nek megjeleníté séért;

– a kom mu ni ká ci ós te vé keny sé get meg ala po zó
kutató- elemzõ mun ká ért, együtt mû köd ve a Kor mány za ti
Kom mu ni ká ci ós Köz pont tal, iga zod va az egy sé ges kor -
mány za ti kom mu ni ká ció kö ve tel mé nyé hez;

– az in ter jú- és in for má ció igé nyek saj tó ügye let ke re té -
ben tör té nõ érkezteté séért, nyilvántartá sáért, értékelé séért, 
közvetíté séért;

– az ag rár- és vi dék fej lesz té si hon la pok szemlézé séért,
napi saj tó szem lék közreadá sáért, a fo lya ma tos hír fi gye lé -
sért;

– a saj tó ban meg je lent és vá laszt igény lõ cik kek ben
fog lal tak kivizsgálá sáért, a vá lasz adá sért;

– az euró pai par la men ti kép vi se lõk igény sze rin ti
információellátá sáért.

Humánpolitikai Fõosztály

44.  §

Fe le lõs:
– a mi nisz ter és a mi nisz té ri u mi ve ze tõk ha tás kö ré be

tar to zó sze mély ze ti, mun ka ügyi, szer ve zé si, fe gyel mi,
kár té rí té si, szo ciá lis és ke gye le ti dön té sek elõkészíté séért
és végrehajtá sáért;

– a mi nisz te ri ki tün te té sek kel és el is me ré sek kel kap -
cso la tos te vé keny ség ko or di ná ci ó ért;

– a mi nisz té rium lét szám gaz dál ko dás sal össze füg gõ
fel ada ta i nak elõkészíté séért;

– az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács szo ciá lis,
valamint bér- és mun ka ügyi bi zott sá ga i ban, a Köz mun ka
Ta nács ban a tár ca kép vi se let ellátá sáért;

– a nem zet biz ton sá gi el len õr zé sek kel kap cso la tos,
valamint a va gyonnyi lat koz ta tás sal össze füg gõ fel ada tok
ellátá sáért;

– a sze mé lyi ál lo mány egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai
al kal mas sá gá val, fog lal ko zás-egész ség ügyi hely ze té vel
kap cso la tos te vé keny ség felügyele téért;

– az ága za tot érin tõ sze mély ügyi és kép zé si, to vább -
kép zé si fel ada tok koordinálá sáért;

– a me zõ gaz da sá gi szak dip lo ma ták kal kap cso la tos kö -
zös fel ada tok ról  szóló 1/2005. KüM–FVM együt tes mi -
nisz te ri uta sí tás ban meg ha tá ro zott, az FVM ha tás kö ré be
tar to zó sze mély ügyi fel ada tok ellátá sáért;

– a nem zet kö zi hu mán po li ti kai kap cso la tok fenntartá -
sáért és fejleszté séért;

– a Köz pon ti Köz szol gá la ti Nyil ván tar tás szá mí tó gé -
pes vezeté séért;

– az FVM Dol go zók és Nyug dí ja sok Ér dek vé del mi
Szer ve ze té vel tör té nõ egyez te té sért;

– a sze mé lyi anya gok kezelé séért;
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– az euró pai uni ós tiszt vi se lõi mun ká ra a pá lyá zat köz -
zé té te lé ért, a nem ze ti szak ér tõk ese té ben a köz tiszt vi se lõ
jelölé séért, ki kül de té sük és kint tar tóz ko dá suk
meghosszabbítá sáért és en nek kap csán kap cso lat tar tás a
MeH ille té kes szer ve i vel;

– brüssze li szak bi zott sá gok ba és mun ka cso por tok ba
– de le gá lan dó mi nisz té ri u mi és a hát tér in téz mé nyek ál tal
ja va solt – köz tiszt vi se lõk jelölé séért, a meg bí zó le ve lük
kiadá sáért, a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges is me re tek meg -
szer zé sé nek elõsegíté séért;

– a kül kép vi se le te ken a tár ca ér de ke it kép vi se lõ me zõ -
gaz da sá gi szak dip lo ma ták és csa lád juk élet- és mun ka kö -
rül mé nyei ala ku lá sá nak fo lya ma tos fi gye lem mel kíséré -
séért, az ezzel kap cso la tos in téz ke dé sek kezdeményezé -
séért;

– a mi nisz té ri u mi al kal ma zot tak kép zé sé vel, to vább -
kép zé sé vel kap cso la tos fel ada tok ellátá sáért;

– a mi nisz té rium tu laj do no si jog gya kor lá sa kö ré ben
lévõ gaz da sá gi tár sa sá gok igaz ga tó sá ga i ban, fel ügye lõ bi -
zott sá ga i ban, valamint a mi nisz té rium kép vi se le te el lá tá -
sá ban részt ve võk nyilvántartá sáért;

– a mi nisz té ri u mi köz tiszt vi se lõk és ügy ke ze lõk,
valamint az in téz mé nyi ve ze tõk te vé keny sé gé nek
értékelé séért, minõsíté séért;

– a szak ér tõi en ge dé lyek ki adá sá nak intézé séért, a nyil -
ván tar tás vezeté séért;

– a me zõ- és er dõ gaz dál ko dá si, valamint az élel mi szer -
ipa ri te vé keny ség hez kap cso ló dó szak te rü le te ken az igaz -
ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges
szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le ge igazolá sáért;

– a ki tün te té sek és ki tün te tés jel le gû el is me ré sek ala pí -
tá sá nak elõkészíté séért;

– a mi nisz té ri u mi dol go zók szo ciá lis hely ze té nek fi -
gye lem mel kíséré séért, a se gé lye zé si rend szer kialakítá -
sáért és mûködteté séért; a nyug dí jas dol go zók szo ciá lis el -
lá tá si rend sze ré nek mûködteté séért;

– a mi nisz té rium és a Szent Ist ván Egye tem (SZIE),
valamint más fel sõ ok ta tá si in téz mény kö zöt ti együtt mû kö -
dé sek, meg ál la po dá sok kialakítá sáért;

– a mi nisz té ri u mi al kal mi ren dez vé nyek, ün ne pé lyek
megszervezé séért;

– tár ca kö zi kap cso la tok és egyéb FVM kép vi se let ben
sze rep lõ tiszt ség vi se lõk meg bí zá sa ki adá sá nak elõkészíté -
séért, nyilvántartá sáért;

– az ága za ti fog lal koz ta tá si le he tõ sé gek vizs gá la tá ért;
– a mi nisz té ri u mi köz tiszt vi se lõk EU-s me zõ gaz da sá gi

gya kor no ki fel ada tok el lá tá sá ra tör té nõ kirendelé séért.

Szer ve ze ti ta go zó dás:
Hu mán erõ for rás Gaz dál ko dá si Osz tály
Hu mán erõ for rás Fej lesz té si Osz tály

Stratégiai Fõosztály

45.  §

Fe le lõs:
– az ag rár stra té gia tár ca szin tû ko or di ná ci ó já ért;

– a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Stra té gia kidolgozá sáért,

– az SPS (egy sé ges tá mo ga tá si rend szer) be ve ze té si
stra té gi á já nak kidolgozá sáért, az ezzel kap cso la tos mi -
nisz té ri u mi elõ ké szí tõ mun kák összefogá sáért, a szük sé -
ges ve ze tõi és kor mány za ti dön té sek elõkészíté séért,
EU Bi zott ság gal tör té nõ egyezteté séért;

– a SAPS és a top-up rend szer ha zai mû kö dé sé nek ide je 
alatt az ezzel kap cso la tos ága zat po li ti kai és szak ma po li ti -
kai kér dé sek ki mun ká lá sá ban, a szük sé ges ha tás vizs gá la -
tok ko or di ná lá sá ban való köz re mû kö dé sért;

– me zõ gaz da sá gi, élel mi szer ipa ri, er dõ gaz da sá gi, ha lá -
sza ti szak ma po li ti kai kon cep ci ók és stra té gi ák miniszté -
riumon be lü li koordinálá sáért;

– a KAP re form fo lya mat újabb in téz ke dé se i vel kap -
cso la tos nem ze ti stra té gi ai alap ve té sek kidolgozá sáért;

– a Nem ze ti Ag rár Vi dék fej lesz té si Prog ram el ké szí té -
sé bõl adó dó köz re mû kö dõi fel ada to kért;

– az EKTB és az SCA na pi rend jén sze rep lõ ag rár- és
vi dék fej lesz té si tár gyú kon cep ci o ná lis és stra té gi ai kér dé -
sek ben való köz re mû kö dé sért;

– a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak KAP ha zai szak po li ti -
kai cél ki tû zé se i nek összehangolá sáért;

– az MVH rend sze res ve ze tõi össze fog la ló i nak, sta tisz -
ti kai je len té se i nek véleményezé séért,

– az ag rár gaz da ság ban zaj ló szak ma po li ti kai fel ada tok
értékelé séért, az ag rár gaz da sá gi te vé keny ség fõbb ered -
mé nye i rõl, ten den ci á i ról ké szí ten dõ in for má ci ós-elem zõ
anya gok összeállítá sáért;

– a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a ka bi net fõ nök ál tal
meg ha tá ro zott fel ada tok ellátá sáért, en nek ke re té ben szo -
ro san együtt mû köd ve a Ka bi net fõ nö ki Tit kár ság gal, a Mi -
nisz te ri Ka bi net tel és a Mi nisz te ri Tit kár ság gal;

– a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a ka bi net fõ nök meg bí -
zá sá ból kom plex szak vé le mény, fel ké szí tõ anyag
elkészíté séért;

– a mi nisz ter el nök tõl vagy kor mány za ti szer vek tõl ér -
ke zett fel ada tok ka bi net fõ nök ál tal ko or di nált el vég zé sé -
ben való köz re mû kö dé sért;

– a kö zös sé gi ag rár po li ti ka és az SPS rend szer re való
át ál lás meg va ló sí tá sát szol gá ló köl csö nös-meg fe le lé si el -
len õr zé sek (cross comp li an ce) rend sze ré nek kidolgozá -
sáért;

– a tár cát érin tõ kö te le zõ je len té sek rend sze ré nek
kidolgozá sáért, ezzel össze füg gés ben az eset leg szük sé ges 
jogi sza bá lyo zás ra ja vas lat té te lért, a ve ze tést tá mo ga tó in -
for má ci ós rend szer kiépíté séért (pl. MVH, AKI, FÖMI
ada tok be szer zé se);

– az ag rár-kül ke res ke del mi stra té gia készíté séért (Ma -
gyar or szág kül ke res ke del mi hely ze té nek ala ku lá sa a har -
ma dik or szá gok ban le zaj ló me zõ gaz da sá got érin tõ pi a ci
ese mé nyek ha tá sá ra);

– a ter mék pá lya stra té gi ák ki ala kí tá sá ban való köz re -
mû kö dé sért;

– a simp li fi ca ti on, azaz a KAP-ban elõ írt egy sze rû sí té si 
fo lya mat ag rár po li ti kai koordinálá sáért;
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– az EU hosszú távú (éven túli) ag rár költ ség ve té sé vel
kap cso la tos kér dé sek kel össze füg gõ ál lás pont kialakítá -
sáért;

– az ál lat te nyész té si kö zép- és hosszú távú stra té gi ák
kialakítá sáért;

– a Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram tár ca fel ada ta i nak
ellátá sáért.

Szer ve ze ti ta go zó dás:
Ko or di ná ci ós Osz tály
Szak ma po li ti kai Osz tály

Igazgatási Fõosztály

46.  §

Fe le lõs
igaz ga tá si és biz ton sá gi fel adat kör ében:
– a mi nisz té rium fél éves mun ka ter ve i nek (ter ve zet,

elõ ter jesz tés, há zon be lü li egyez te tés, vég le ge sí tés, ki -
adás, meg kül dés) elkészíté séért és gondozá sáért;

– a Fõ osz tály fél éves mun ka ter vé nek összeállítá sáért
és gondozá sáért;

– a fel sõbb szer vek ha tá ro za ta i ban, a Kor mány és a mi -
nisz té rium a mun ka- és el len õr zé si ter ve i ben, a mi nisz té -
rium in téz ke dé si ter ve i ben fog lalt fel ada tok és in téz ke dé si
kö te le zett sé gek nyilvántartá sáért;

– a mi nisz té rium tes tü le ti ülé se in (Mi nisz te ri, Szak ál -
lam tit ká ri és Ve ze tõi Ér te kez le te in) szü le tõ dön té sek, ha -
tá ro za tok ér de kel tek hez tör té nõ el jut ta tá sá nak szervezé -
séért, illetve az ezek bõl adó dó fel ada tok nyil ván tar tás ba
vé te lé ért;

– a fel sõbb szer vek tõl (Kor mány, Gaz da sá gi Ka bi net,
Or szág gyû lés), valamint a társ tár cák tól, kü lön fé le bi zott -
sá gok tól ér ke zõ, a mi nisz té ri um ra há ru ló fel ada tok
végrehajtá sáért fe le lõs fõ osz tá lyok kijelölé séért;

– a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nak a le járt ha tár ide jû kor -
mány ha tá ro za tok ból adó dó fel ada tok vég re haj tá sá ról, az
eset le ge sen fel me rü lõ aka dá lyok ról való igény sze rin ti je -
len tés té te lért;

– a mi nisz té rium ve ze tõ i nek a fõ osz tá lyok ha tár idõs
fel ada tai vég re haj tá sá ról, illetve a vég re haj tás so rán fel -
me rü lõ aka dá lyok ról való ha von kén ti je len tés adá sért;

– a mi nisz té rium Ve ze tõi Ér te kez le te in az ülé sen el -
hang zot tak ról em lé kez te tõ készíté séért;

– a tárca-elõ ter jesz tések be ter jesz té sé nek szervezé -
séért;

– a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Gaz da sá gi Ka bi net és –
szük ség ese tén – a Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net tit kár sá -
ga i val való kap cso lat tar tá sért;

– a mi nisz té rium ve ze tõ i nek hi va ta los prog ram ja he -
ten kén ti összeállítá sáért, és annak az érin tet tek ré szé re tör -
té nõ megküldé séért;

– a mi nisz té rium ve ze té sé nek és az ér de kelt fõ osz tá -
lyok nak a fel sõbb szer vek tõl vagy társ tár cák tól ér ke zõ em -
lé kez te tõk, je len té sek, in téz ke dé si ter vek megküldé séért,

szük ség ese tén az in téz ke dé si kö te le zett ség re való fi gye -
lem fel hí vá sért;

– a fõ osz tá lyok ál tal ké szí tett tá jé koz ta tók nak, je len té -
sek nek a mi nisz té rium, illetve az ér de kelt fõ osz tá lyok ve -
ze tõ i hez való eljuttatá sáért;

– a mi nõ sí tett hely ze tek ÿ(rend kí vü li ál la pot, szük ség -
ál la pot, ve szély hely zet kül sõ fegy ve res cso por tok ma gyar -
or szá gi be tö ré se) meg elõ zé sé re, ille tõ leg le küz dé sé re vo -
nat ko zó mi nisz té ri u mi ren del ke zés ter ve ze tek kidolgozá -
sáért, a vég re haj tás koordinálá sáért;

– a mi nõ sí tett hely ze tek meg elõ zé sé re és le küz dé sé re
vo nat ko zó ága za ti in téz ke dé sek kidolgozá sáért, valamint
a mi nõ sí tett hely ze tek in téz ke dé si ter vé nek, ren del ke zés -
ter ve ze té nek elkészíté séért, nap ra ké szen tartá sáért, ve ze -
tõi dön tés ese tén azok ki adás ra elõkészíté séért;

– az or szág biz ton ság- és vé de lem po li ti ká já nak alap el -
ve i ben, a Nem ze ti Biz ton sá gi Stra té gi á ban, to váb bá a hon -
vé de lem rõl, a pol gá ri vé de lem rõl, a ka taszt ró fa el há rí tás ról 
és az atom ener gi á ról  szóló tör vényekben meg ha tá ro zott
fel ada tok ellátá sáért, a mi nõ sí tett hely ze tek ben vég re haj -
tan dó ága za ti in téz ke dé sek elõkészíté séért;

– a vé del mi igaz ga tás ke re té ben az ága zat ha tás kö ré be
tar to zó vé del mi fel ada tok szak mai kö ve tel mé nye i nek
meghatározá sáért, az ága za ti vé del mi költ sé gek
megtervezé séért, valamint az or szág vé de lem pol gá ri fel -
ada ta i nak ága za ti végrehajtá sáért;

– a mi nisz ter nek mint a Hon vé del mi Ta nács tag já nak
sa ját ha tás kör ben ki adan dó ren del ke zé sei ter ve ze té nek
kidolgozá sáért és ki adá sá nak elõkészíté séért;

– a mi nisz té rium vé del mi ága za ti stra té gia kidolgozá -
sáért, elem zé sek készíté séért, ellenõrzé séért, ve szély hely -
zet ben a mi nisz té ri u mi in téz ke dé sek elõkészíté séért;

– a nuk le á ris bal eset-el há rí tá si ága za ti stra té gia
kidolgozá sáért, elem zé sek készíté séért, az ága za ti fel ada -
tok szabályozá sáért, koordinálá sáért a meg elõ zés szak mai
irányítá sáért, a vég re haj tás ellenõrzé séért, ve szély hely zet -
ben a mi nisz té ri u mi in téz ke dé sek elõkészíté séért;

– a Gaz da ság biz ton sá gi Tar ta lé ko lá si Tár ca kö zi Bi -
zott ság (GTTB) tit kár sá gi fel ada ta i nak ellátá sáért, az
FVM ál lás pont ki ala kí tá sá nak koordinálá sáért;

– az ága zat mû kö dõ ké pes sé gét biz to sí tó, a Mi nisz té -
rium ke ze lé sé ben lévõ Ál la mi Cél tar ta lék (ÁC) kész le te -
zé si te vé keny sé gé nek végrehajtá sáért, mi nisz té ri u mi
szabályozá sáért, a tar ta lé kok ke ze lé sé vel meg bí zott szer -
vek ellenõrzé séért;

– a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás (HNS) fel adat kör -
ben az igé nyek ki elé gí té sét biz to sí tó ka pa ci tá sok és kész -
le tek ren del ke zés re ál lá sá nak vizs gá la tá ért, a köz pon ti
adat bá zis ága za tun kat érin tõ ré szé nek rend sze res fe lül -
vizs gá la tá ért és pontosítá sáért, a Tár ca kö zi Ter ve zõ Bi -
zott ság ba és a Biz ton sá gi Be ru há zá si Bi zott sá gá ba ki je lölt
ál lan dó kép vi se let tel, a NATO Élel mi szer és Me zõ gaz da -
sá gi Ter ve zé si Bi zott sá gá ban (FAPC) be töl tött tag ság gal,
valamint a ci vil ka to nai együtt mû kö dés sel (CIMIC) össze -
füg gés ben je lent ke zõ ága za ti fel ada tok ellátá sáért;
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– az egy sé ges ri asz tás, be ren de lés és ké szen lét be he -
lye zés mûködé séért, szabályozá sáért;

– az ügye le ti szol gá la tok (heti pi he nõ na pon és sza ba -
da na pon, ille tõ leg ün nep na pon tar tott vál ság hely ze ti, mi -
nõ sí tett idõ sza ki) mû köd te té sé nek szabályozá sáért,
szervezé séért és el lá tá sá nak biztosítá sáért;

– a biz ton sá gi és vé del mi fel ké szü lés bõl a miniszté -
riumra há ru ló spe ci á lis fel ada tok ellátá sáért;

– te vé keny sé gi kö ré ben a vé del mi fel ké szü lést irá nyí tó
mi nisz té ri u mok kal és nem zet biz ton sá gi szol gá la tok kal a
köz vet len kap cso lat tar tá sért;

– a tûz-, pol gá ri és mun ka vé de lem mel kap cso la tos
 teendõkért, kü lö nö sen:

= az ága za ti anya gi ja vak rbv-vé del mé vel kap cso la -
tos ha tó sá gi kö ve tel mé nyek kiadá sáért,

= a tûz vé de lem szabályozá sáért, a tûz gyúj tá si ti la -
lom elrendelé séért és visszavoná sáért,

= a mun ka biz ton ság gal kap cso la tos ága za ti sza bá -
lyo zá sért, a sza bály za tok fo lya ma tos karbantartá -
sáért, tá jé koz ta tá sért, ér té ke lé sért;

– a ha zai és nem zet kö zi ve szély hely ze ti vál ság ke ze lé si
gya kor la to kon tör té nõ rész vé tel lel össze füg gõ ága za ti fel -
ada tok vég re haj tá sá nak koordinálá sáért;

– a Ka to nai Szab vány ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság ban,
a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság Ope ra tív Tör zsé -
ben, a Non-pro li fe rá ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság ban, a Nuk -
leárisbaleset-elhárítási Vé de ke zé si Mun ka bi zott ság ban, a
Víz ügyi Or szá gos Mû sza ki Irá nyí tó Törzs ben, a Szab vá -
nyo sí tá si Mû sza ki Bi zott ság ban, az a Mun ka vé del mi
 Koordinációs Tár ca kö zi Bi zott ság ban, az Or szá gos Ér dek -
vé del mi Ta nács (OÉT) Mun ka vé del mi Bi zott ság ban a tár -
ca képvisele téért és az eb bõl adó dó fel ada tok végrehajtá -
sáért;

– a mi nisz té ri u mi és ága za ti rejt jel zõ esz kö zök ke ze lé -
se és el len õr zé se kap csán a rejt jel fe le lõ si fel ada tok ellátá -
sáért;

– te vé keny sé gi kö ré ben ki e mel ten a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal lal, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mal, az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri u mal, a Gaz da sá -
gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um mal és a Nem zet biz ton sá gi 
Hi va tal lal való köz vet len kap cso lat tar tá sért;

ügy ke ze lé si fel adat kör ében:
– a mi nisz té rium Irat ke ze lé si Sza bály za tá nak (Irat tá ri

Terv), a mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó köz pon ti és 
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek egy sé ges Irat ke ze lé si Sza -
bály za tá nak és a mi nisz té rium Ti tok vé del mi Sza bály za tá -
nak elkészíté séért, ezek fo lya ma tos karbantartá sáért, jog -
sza bály vál to zá sok ese tén a szük sé ges mó do sí tá so kért;

– a mi nisz té rium ve ze té sé nek ren del ke zé se alap ján
egyéb ügy ke ze lé si és szer ve zé si fel ada tok ellátá sáért;

– a mi nisz té ri um nál ké szült, valamint más ha zai szerv -
tõl ér ke zett ha zai mi nõ sí té sû ira tok át vé te lé ért,
nyilvántartá sáért, kezelé séért és õrzé séért, kül sõ és bel sõ
mozgatá sáért; az elekt ro ni kus ülés tá mo ga tá si rend szer
ügy vi te li alkalmazá sáért;

– a kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott, kü lö nö -
sen a NATO nyílt és mi nõ sí tett, valamint a NYEU és EU

mi nõ sí tett ira tok kezelé séért, az ilyen ira tok ra vo nat ko zó
ti tok vé del mi elõ írások vég re haj tá sá nak koordinálá sáért,
ellenõrzé séért, a Biz ton sá gi Sza bály zat és In téz ke dé si
Terv elkészíté séért, ezek fo lya ma tos karbantartá sáért, jog -
sza bály vál to zá sok ese tén a szük sé ges mó do sí tá so kért;

– az ál lam- és szol gá la ti ti tok vé del mé re vo nat ko zó
sza bá lyok betartá sáért, a be tar tás ellenõrzé séért;

– a mun ka tár sak mi nõ sí té si és be te kin té si jo go sult sá gá -
ról  szóló nyi lat ko za tai kezelé séért és nap ra kész
nyilvántartá sáért;

– mun ka vi szony meg szû né se ese tén a mi nõ sí tett ira tok
vissza vé te lé vel kap cso la tos fel ada to kért;

– a rész le gek nél kint lévõ – TÜK ál tal ke zelt – ira tok
meg lé té nek fél éven kén ti ellenõrzé séért, illetve az er rõl ké -
szült tá jé koz ta tó elkészíté séért, ezek nek a fel ügye le tet el -
lá tó szak ál lam tit ká rok nak való megküldé séért;

– a fo lya ma tos irat-vissza mi nõ sí tés végzé séért, illetve
a fe les le ges sé vált pél dá nyok ritkítá sáért;

– a mi nisz té ri u mi kör bé lyeg zõk kel kap cso la tos fel ada -
to kért (ren de lés, ki adás, vissza vé tel, nyil ván tar tás);

– a mi nisz té rium vagy rész le ge cí mé re pos tán vagy
kéz be sí tõ út ján ér ke zett, illetve sze mé lye sen kéz be sí tett
kül de mé nyek (le vél, fel ter jesz tés, je len tés, táv irat, cso mag 
stb.) mun ka idõ ben tör té nõ át vé te lé ért;

– min den, a mi nisz té ri um hoz be ér ke zõ kül de mény
érkezteté séért;

– a hi va ta los ügyet tar tal ma zó va la mennyi ér ke zett és
hi va tal ból ké szült kül de mény nyil ván tar tás ba vé te lé ért
(ik ta tá sért), kezelé séért;

– az ira tok pos ta sza bály zat ban fog lal tak sze rin ti
elküldé séért (expediálá sáért);

– a mi nisz té ri u mi dol go zók mun ka vég zés re irá nyuló
jog vi szo nya meg szû né se kor az irat el szá mol ta tá sért;

– a ki ad má nyo zá si jog gya kor lá sá nak fi gye lem mel
kíséré séért;

– az éves irat for gal mi sta tisz ti ka összeállítá sáért;
– az irat ke ze lés re vo nat ko zó sza bá lyok (Irat ke ze lé si

Sza bály zat, kör le ve lek) betartatá sáért, a be tar tás
ellenõrzé séért;

– a mi nisz té ri u mi ira tok bel sõ kézbesíté séért;
– a köz gyûj te mé nyek ben vég zen dõ ku ta tá sok kal kap -

cso la tos en ge dé lye zé sek elõkészíté séért;
– a mi nisz té rium Köz pon ti Irat tá rá nak az irány adó jog -

sza bá lyok ban fog lal tak nak meg fele lõen tör té nõ
mûködteté séért, a mi nisz té ri u mi rész le gek nem se lej tez he -
tõ ira ta i nak gyûjté séért;

– az ira tok rendezé séért, selejtezé séért, valamint a ke -
ze lé sé ben lévõ ira tok nak se géd le tek kel tör té nõ ellátá sáért;

– a ren de zett, ma ra dan dó ér té kû ira tok nak az elõ írt õr -
zé si idõt köve tõen az ille té kes le vél tár, illetve ille té kes
szerv ré szé re tör té nõ átadá sáért, az irat se lej te zé si el já rás -
hoz szük sé ges le vél tá ri hoz zá já ru lás beszerzé séért;

– a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ral és más le vél tá rak kal,
valamint tu do má nyos in té ze tek kel tör té nõ hi va ta li és szak -
mai együtt mû kö dé sért;
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– fel adat kö ré hez tar to zó bel sõ uta sí tá sok, a kap cso ló dó 
tá jé koz ta tók, kör le ve lek elkészíté séért;

– az ügy kö rét érin tõ jog sza bá lyok, elõ ter jesz tések
véleményezé séért;

– a mi nisz té rium ve ze té sé nek ren del ke zé se alap ján az
egyéb igaz ga tá si és szer ve zé si, valamint biz ton sá gi fel ada -
tok ellátá sáért;

– a fel adat kö ré be tar to zó tá jé koz ta tá si és par la men ti
szak ér tõi mun ka el lá tá sá ban való köz re mû kö dé sért, biz to -
sít va e fel ada tok so ron kí vü li sé gét.

Szer ve ze ti ta go zó dás:
Igaz ga tá si és Biz ton sá gi Osz tály
Ügy ke ze lé si Osz tály

A KÖZÖSSÉGI ÜGYEKÉRT FELELÕS
SZAKÁLLAMTITKÁR ALÁRENDELTSÉGÉBEN

MÛKÖDÕ SZERVEZETI EGYSÉGEK

Titkárság

47.  §

A kö zös sé gi ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár köz vet len
alá ren delt sé gé ben mû kö dik, mely nek élén osz tály ve ze tõi
be so ro lá sú tit kár ság ve ze tõ áll. Fel ada ta it a 11.  § (2) be kez -
dé se rög zí ti.

EU Koordinációs és Nemzetközi Fõosztály

48.  §

Fe le lõs:
– az ag rár ága zat és a vi dék euró pai uni ós ügye i nek ma -

gas szín vo na lú összehangolá sáért és képvisele téért; a
nem zet kö zi kap cso la tok ér de ke ink nek meg fe le lõ alakítá -
sáért és a nem zet kö zi ag rár szer ve ze tek ben a ma gyar ér de -
kek ma gas szin tû képvisele téért;

– az EU kö zös sé gi vív má nya i ból fa ka dó, az FVM ha -
tás kö ré be tar to zó fel ada tok ko or di ná ci ó já ért és egyezteté -
séért;

– az EU me zõ gaz da sá got érin tõ dön tés ho za ta li el já rá -
sá ban való rész vé tel sza bá lya i nak kidolgozá sáért és
betartatá sáért, kü lö nös te kin tet tel a tár gya lá si ál lás pont ki -
ala kí tá sá ra, a je len té si kö te le zett ség re;

– az EU Bi zott ság szak bi zott sá ga i ban és a ta ná csi mun -
ka cso por tok ban részt vevõ ma gyar szak ér tõk mun ká já nak
koordinálá sáért és beszámoltatá sáért (meg hí vók, man dá -
tu mok, je len té sek; In te rim 3 rend szer), és he ten te az EU
ko or di ná ci ós szak ér tõi ér te kez let megszervezé séért;

– a fe let tes szak ál lam tit kár ve zet te EU ko or di ná ci ós
ve ze tõi ér te kez let megszervezé séért;

– az ag rár- és vi dék fej lesz té si vo nat ko zá sú té mák ban
az egy sé ges kor mány za ti ál lás pont tár ca kö zi egyezteté -
séért (EKTB);

– a társ tár cák tól és az or szá gos ha tás kö rû szer vek tõl az
EU vo nat ko zá sú té mák ban ér ke zett kormány-elõ ter jesz -
tések kap csán a mi nisz té rium ál lás pont já nak kialakítá -
sáért;

– a fõ osz tály ko or di ná ci ó ján kí vül esõ lé nye gi EU-s
ügyek ben a köz re mû kö dé sért, és a köz re mû kö dés so rán az
EU in téz mé nyek vár ha tó ál lás pont já nak ismerteté séért;

– az EU kö zös ag rár po li ti ká já nak kom mu ni ká ci ó já ban
a köz re mû kö dé sért;

– az EU Bi zott ság gal foly ta tott hi va ta los kap cso lat tar -
tá sért;

– a Me zõ gaz da sá gi és Ha lá sza ti Ta nács és a Me zõ gaz -
da sá gi Kü lön bi zott ság (SCA) ülé se in a ma gyar rész vé tel
elõ ké szí té sé ért; a kép vi se len dõ ál lás pon tok ki ala kí tá sá nak 
koordinálá sáért és tár ca kö zi egyez te té sé nek megszervezé -
séért;

– a me zõ gaz da sá gi szak dip lo ma ták és a brüssze li Ál -
lan dó Kép vi se let re de le gált me zõ gaz da sá gi at ta sék

= ki vá lasz tá sa szak mai szem pont ja i nak
meghatározá sáért,

= sze mé lyé re a ja vas lat té te lért,
= alap uta sí tá sa i nak el ké szí té sé ért,
= szak mai irá nyí tá su kért és a ve lük való fo lya ma tos

kap cso lat tar tá sért,
= be szá mol ta tá su kért;

– az ag rár ága zat PHARE prog ram ja i nak és az Át me ne -
ti Tá mo ga tás se gély prog ram lebonyolítá sáért, a pro jek tek
ki vi te le zé sé nek koordinálá sáért;

– az ag rár-in téz mény fej lesz té si tar tal mú ki me nõ Twin -
ning prog ra mok ban való ma gyar rész vé tel le he tõ sé ge i nek
feltárá sáért, szervezé séért és lebonyolítá sáért;

– a 2011-es ma gyar EU el nök ség gel kap cso la tos fel -
ada tok ellátá sáért;

– a mi nisz té rium nem zet kö zi te vé keny sé gé nek
szervezé séért és a fõ osz tá lyok nem zet kö zi te vé keny sé gé -
nek összehangolá sáért;

– a nem zet kö zi együtt mû kö dés fõ irá nya i nak, vi szony -
la ti pri o ri tá sa i nak ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó ja vas lat té te lért;

– az ál lam i ve ze tõk kül föl di ki uta zá si, valamint a part -
ner fo ga dá sok terv ja vas la ta i nak elkészíté séért, azok Kül -
ügy mi nisz té ri um mal tör té nõ egyez te té sért és a tel je sí tés
rész le tes értékelé séért;

– a part ner or szá gok ban a mi nisz té rium ille té kességi
kö ré be tar to zó kér dé se kért fe le lõs fõ ha tó sá gok kal, illetve
a Bu da pes ten akk re di tált kül kép vi se le tek kel és a kül föl -
dön mû kö dõ ma gyar kép vi se le tek kel a kap cso lat tar tá sért,
a szük sé ges szak mai tá jé koz ta tás biztosítá sáért;

– a mi nisz té rium fel sõ szin tû ve ze tõi nem zet kö zi tár -
gya lá sai szak mai anya gá nak elõkészíté séért, az e tár gya lá -
sok ból ere dõ fel ada tok vég re haj tá sá nak biztosítá sáért,
valamint az e tár gya lá sok ról  szóló tá jé koz ta tó je len té sek -
nek a Kor mány és/vagy a mi nisz té rium ve ze té se ré szé re
tör té nõ elkészíté séért;

– a mi nisz té rium ál lam i ve ze tõ i nek ki uta zá sa i val és a
kül föl di part ne rek fo ga dá sa i val kap cso la tos pro to kol lá ris,
uta zá si te en dõk ellátá sáért; a pro to koll rak tár kezelé séért;
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a fel sõ szin tû és szak ér tõi tár gya lá sok hoz szük sé ges tol -
má cso lá si szol gál ta tá sok megszervezé séért;

– a mi nisz té ri u mi fõ osz tá lyok ve ze tõ i nek, valamint az
ön ál ló ága za ti szer vek ve ze tõ i nek kez de mé nye zé sé re az
Ál lam tit kár ál tal en ge dé lye zett szol gá la ti út le ve lek ki adá -
sá val kap cso la tos ügy in té zé sért;

– a szol gá la ti út le ve lek nyilvántartás-vezeté séért, azok
ke ze lé sé ért, az út le ve lek biz ton sá gos õrzé séért;

– a mi nisz té rium te vé keny sé gé vel kap cso la tos kül föl di
ki uta zá sok úti ok má nya i nak beszerzé séért és elszámolá -
sáért;

– a mi nisz té rium ál lam i ve ze tõ i nek nem zet kö zi le ve le -
zé sé nek végzé séért, in do kolt eset ben szak mai anya gok
for dí tá sá nak, for dít ta tá sá nak biztosítá sáért és pénz ügyi
elszámolá sáért;

– az ENSZ Me zõ gaz da sá gi és Élel mi szer ipa ri Szer ve -
ze te (FAO) Ma gyar Nem ze ti Bi zott sá ga tit kár sá gi te en dõ i -
nek ellátá sáért;

– a Vi lág élel me zé si Prog ram ke re té ben meg va ló su ló
se gé lyek szer ve zé sé ért;

– a fel sõbb és tár ca szin tû meg ál la po dá sok, illetve ese ti
meg bí zá sok, fel ké ré sek alap ján ér ke zõ tár gya ló és ta nul -
mány utas kül föl di de le gá ci ók prog ram já nak
összehangolá sáért;

– a nem zet kö zi fel ada tok ra biz to sí tott költ ség ke ret tel
való gaz dál ko dá sért;

– a ha tá ron túli ma gya rok szak mai szer ve ze te i vel tör té -
nõ kap cso lat tar tá sért;

– a mi nisz té rium EU tag ál la mi mû kö dé sé re és nem zet -
kö zi kap cso lat tar tá sá ra biz to sí tott elõ irány za tok kal foly ta -
tott gaz dál ko dá sért;

– a rend sze re sen je lent ke zõ ko or di ná ci ós és tá jé koz ta -
tá si fel ada tok ellátá sáért:

Éven te:
= a Me zõ gaz da sá gi Szak at ta sék és a brüssze li Ál lan -

dó Kép vi se let me zõ gaz da sá gi at ta sé i nak beszá -
mol tatá sáért,

= az at ta sék éves felkészíté séért;
Ha von ta:
= Mi nisz te ri Ta nács ülé sek elõkészíté séért,
= a Bu da pes ten akk re di tált szak dip lo ma ták

tájékoztatá sáért a Me zõ gaz da sá gi Ta nács ülé sen
kép vi selt ma gyar ál lás pont ról,

= me zõ gaz da sá gi szak at ta sék havi je len té se i ért,
= EU/Nem zet kö zi ta lál ko zó ért ki emelt ci vil szer ve -

ze tek kel (MOSZ, MAGOSZ, ÉFOSZ Ag rár ka ma -
ra, Ag rya, Han gya);

Két he ten te:
= EU Ko or di ná ci ós Ve ze tõi Ér te kez le tért;
He ten te:
= SCA ülé se ken a ma gyar rész vé tel elõkészíté séért

és a kép vi se let biztosítá sáért,
= EKTB ülé se kért,
= EU Ko or di ná ci ós Szak ér tõi Ér te kez le tért.

Szer ve ze ti ta go zó dás:
EU Ko or di ná ci ós Osz tály

Nem zet kö zi Kap cso la tok Osz tá lya
PHARE és EU Pénz ügyi Osz tály

Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály

49.  §

Fe le lõs:
az ag rár-vi dék fej lesz tés és -kör nye zet gaz dál ko dás

szak mai irá nyí tá sa ke re té ben:
– az érin tett mi nisz té ri u mi és fõ osz tá lyok, az agrár-

 vidékfejlesztési hát tér in téz mé nyek be vo ná sá val az agrár-
 vidékfejlesztési és -kör nye zet gaz dál ko dá si szak te rü le tek -
re irá nyuló kö zép tá vú, valamint táv la ti terv do ku men tu -
mok, fej lesz té si kon cep ci ók, prog ram ja vas la tok ki dol go -
zá sá nak ko or di ná ci ó já ért és a ha tás kö ré be tar to zó szak te -
rü le ten annak kidolgozá sáért és egyezteté séért;

– a kü lön bö zõ idõ ho ri zon tú, or szá gos, re gi o ná lis, ága -
za ti nagy pro jek tek tár ca szin tû ko or di ná ci ó já ért;

– az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Stra té gi ai Terv
(ÚMVST), az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram
(ÚMVP), valamint az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
kö zöt ti ko he ren cia megteremté séért;

– a ter ve zõ mun ká val kap cso la tos tár ca kö zi kép vi se let
nem ze ti és uni ós szin tû ellátá sáért;

– a 2007–2013. évek re vo nat ko zó ÚMVP pénz ügyi ter -
ve zé si és jogi sza bá lyo zá si fel ada ta i nak ellátá sáért, szak -
mai összefogá sáért és koordinálá sáért;

– az ÚMVP fej lesz té si tí pu sú tá mo ga tá si konst ruk ci ók
vég re haj tá sá hoz és mû kö dé sé hez szük sé ges in téz mé nyi
fel té te lek meghatározá sáért;

– az AVOP 1. és 3. pri o ri tás meg va ló sí tá sá nak szak mai
koordinálá sáért, végrehajtá sáért;

– az AVOP és az Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv (NVT) 
vég re haj tá sá val össze füg gõ ko or di ná ci ós, szak mai és jogi
fel ada tok kezdeményezé séért, ellátá sáért;

– az AVOP és az NVT tá mo ga tá si jog cí me i nek vo nat -
ko zá sá ban a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal lal 
(MVH) tör té nõ fo lya ma tos kap cso lat tar tá sért;

– az AVOP LEADER+ in téz ke dés meg va ló sí tá sá nak
szak mai koordinálá sáért, végrehajtá sáért;

– a te rü let fej lesz tés, -ren de zés tár ca ko or di ná ci ó já nak
és szak te rü le ti kép vi se le té nek ellátá sáért, össze füg gés ben
a köz igaz ga tás és te rü let fej lesz tés kor sze rû sí té sé vel;

– a fej lesz té si do ku men tu mok tár sa dal mi egyez te té sé -
nek lebonyolítá sáért és a tár sa dal mi part ne rek kel való kap -
cso lat tar tá sért;

– a tár ca kö zi ki emelt tér sé gi és ke ret prog ra mok vi dék -
fej lesz té si ko or di ná ci ó já ért;

– a fa lu si és ag ro tu riz mus tár ca szin tû fel ada ta i nak
ellátá sáért;

– a tár sa dal mi esély egyen lõ ség gel, a ro mák in teg rá ci ó -
já val kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok ból ere dõ ága za ti
ko or di ná ci ós te en dõk ellátá sáért;
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– a Vi dék fej lesz té si Cél elõ irány zat pá lyá za tos rend sze -
ré nek le zá rá sá val kap cso la tos fel ada tok ellátá sáért;

– a kör nye zet vé del mi szem pon tok kal össz hang ban
lévõ kör nye zet kí mé lõ gaz dál ko dá si és föld hasz ná la ti
mód sze rek elterjeszté séért;

– az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás sal kap cso la tos dön té -
sek elõkészíté séért;

– a ter mé szet vé de lem mel, a bi o di ver zi tás meg õr zé sé -
vel össze füg gõ ága za ti fel ada tok elvégzé séért, tár cán be lü -
li és tár cák kö zöt ti koordinálá sáért; sza bá lyo zá sok és dön -
té sek ága za ti elõkészíté séért;

– az öko gaz dál ko dás sza bá lyo zá si, fej lesz té si és fel -
ügye le ti fel ada ta i nak elvégzé séért;

– az ága zat hul la dék gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel -
ada ta i nak koordinálá sáért;

– az ag rár ága za ton be lü li kör nye zet irá nyí tá si (mi nõ -
ség biz to sí tá si) rend sze rek (ISO, EMAS, EUREPGAP) be -
ve ze té sé nek elõkészíté séért;

– az ag rár ener ge ti kai prog ram elõ ké szí té sé ben és meg -
va ló sí tá sá ban való rész vé te lért;

– a klí ma vál to zás és az el si va ta go so dás el le ni küz de -
lem ága za ti fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sá ban és vég re haj tá -
sá ban való rész vé tel biztosítá sáért;

– a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram mal (NKP II.)
kap cso la tos tár ca szin tû ko or di ná ci ós fel ada tok ellátá sáért;

– a Nem ze ti Ag rár-kör nye zet vé del mi Prog ram pá lyá -
za tos rend sze ré nek le zá rá sá val kap cso la tos fel ada tok
ellátá sáért;

– a tár ca szak mai kép vi se le té nek ellátá sáért a kör nye -
zet gaz dál ko dá si szak te rü le tet érin tõ tár ca kö zi bi zott sá -
gok ban;

– a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem mel, a hul la dék gaz -
dál ko dás sal, a ter mõ föld ener ge ti kai célú hasz no sí tá sá val,
valamint egyes víz gaz dál ko dás sal, ta laj- és nö vény vé de -
lem mel, K+F pá lyá za tok kal össze füg gõ ko or di ná ció szak -
mai kép vi se le té nek ellátá sáért;

– a kör nye zet vé del mi szem pon tok kal össz hang ban
lévõ kör nye zet kí mé lõ gaz dál ko dá si és föld hasz ná la ti
mód sze rek elterjeszté séért;

– az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás sal kap cso la tos dön té -
sek elõkészíté séért, fel ada tok ellátá sáért;

– az OECD-vel kap cso la tos a fõ osz tály fel adat kö ré be
tar to zó szak mai fel ada tok ellátá sáért;

Ag rár Ala pok Bi zott sá ga Ga ran cia Rész le gé vel és az
Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
(EMVA)/Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap
(EMGA) vég re haj tá sá val kap cso la tos akk re di tá ci ós fel -
adat kör ében:

– az MVH mint Ki fi ze tõ Ügy nök ség akk re di tá ci ó já val
kap cso la tos mi nisz te ri (ille té kes ha tó sá gi) és egyéb fel sõ -
ve ze tõi dön té sek kezdeményezé séért, elõ ké szí té sé ben
való köz re mû kö dé sért;

– az akk re di tá ci ós fel té te lek tel je sü lé sé nek rend sze res
– ada tok, in for má ci ók ké ré sé vel, valamint hely szí nen tör -
té nõ tá jé ko zó dás sal tör té nõ – fi gye lem mel kíséré séért, és a 
Mi nisz té rium ve ze té sé nek rend sze res tájékoztatá sáért;

– az Iga zo ló Szerv vel kap cso la tos dön té sek, szer zõ dés -
mó do sí tá sok, szer zõ dé sek elõkészíté séért;

– az Iga zo ló Szerv je len té se i nek, el já rás rend jé nek, el -
len õr zé si prog ram já nak és a mû kö dé sé hez kap cso ló dó
egyéb do ku men tu mok véleményezé séért, az Iga zo ló Szerv 
je len té se i nek elemzé séért;

– az Iga zo ló Szerv vel és az MVH-val való fo lya ma tos
kap cso lat tar tá sért;

– az akk re di tá ci ó val kap cso lat ban az Euró pai Bi zott -
ság gal való szak mai kap cso lat tar tá sért és le ve le zé sért;

– a 885/2006/EK ren de let 11. cik ké ben meg ha tá ro zott
el já rás ese tén a Mi nisz té rium jogi ál lás pont já nak
kialakítá sáért, ki je lö lés alap ján a mi nisz té rium képvisele -
téért;

– az Euró pai Unió ál tal mû köd te tett bi zott sá gok kal,
illetve mun ka cso por tok kal való kap cso lat tar tás ke re té ben
fe le lõs az Ag rár Ala pok Bi zott sá gá ban tör té nõ tag ál la mi
ál lás pont kialakítá sáért, és a Bi zott ság ülé se in való rész vé -
te lért;

a mi nisz ter MVH-val kap cso la tos irá nyí tá si és szak -
mai-fel ügye le ti fel ada ta i nak el lá tá sá val, ko or di ná ci ó já val
össze füg gés ben:

– a mi nisz té rium és az MVH kö zöt ti, a ve ze tést tá mo -
ga tó, valamint az EU Bi zott sá ga felé tör té nõ in for má ció -
szol gál ta tást le he tõ vé tevõ je len té si rend szer szabályozá -
sáért;

– a mi nisz ter MVH-hoz irá nyí tá si, fel ügye le ti,
valamint mun kál ta tói jog kör ben ho zott dön té se i nek szak -
mai elõkészíté séért;

– az MVH költ ség ve té sé vel, valamint hu mán erõ for -
rás-fel hasz ná lás ter ve zé sé vel kap cso la tos ál lás pont
kialakítá sáért;

– az MVH mi nisz te ri jó vá ha gyást igény lõ bel sõ sza -
bály za ta i nak mi nisz te ri jó vá ha gyás ra tör té nõ elõkészíté -
séért, valamint egyéb, az akk re di tá ció szem pont já ból re le -
váns sza bály za ta i nak véleményezé séért;

– a SAPARD Prog ram, az AVOP, az NVT, valamint a
2007–2013. Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram
(ÚMVP) és a Ha lá sza ti Ope ra tív Prog ram (HOP) (a továb -
biak ban együt te sen: Prog ra mok) vég re haj tá sá nak irányítá -
sáért és felügyele téért; a pénz ügyi esz kö zök te kin te té ben a 
gaz dál ko dás és a vég re haj tás ha té kony sá gá ért és sza bály -
sze rû sé gé ért; a prog ra mok költ ség ve té si tervezé séért
(egyez tet ve az ille té kes szak fõ osz tá lyok kal, a Pénz ügy mi -
nisz té ri um mal, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség gel);

– a for rá sok fo lya ma tos biztosítá sáért, je len té sek
készíté séért;

– az AVOP, valamint a SAPARD Prog ram, illetve a
ÚMVP és a HOP vo nat ko zá sá ban az Irá nyí tó Ha tó sá gi
(IH) fel ada tok, az NVT vo nat ko zá sá ban a Me nedzs ment
Egy ség fel ada ta i nak ellátá sáért. E prog ra mok vo nat ko zá -
sá ban fe le lõs:

– az ÚMVP-re, HOP-ra vo nat ko zó an olyan pénz ügyi
és sta tisz ti kai in for má ci ók gyûj té sé re al kal mas rend szer
felállítá sáért, – az AVOP-ra vo nat ko zó an – mû kö dé sé nek
biztosítá sáért, amely nek fel ada ta a vég re haj tás ra vo nat ko -
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zó an meg bíz ha tó mo ni tor ing-mu ta tók meg ál la pít ha tó sá -
ga, valamint amely nek alap ján a prog ram ér té ke lés el vé -
gez he tõ;

– az Egy sé ges Mo ni tor ing In for má ci ós Rend szer
(EMIR) fej lesz té sé nek tár cán be lü li szak mai ko or di ná ci ó -
já ért, ada tok be vi te lé ért (Dön tés-elõ ké szí tõ Bi zott sá gi ülé -
sek, Tech ni kai Se gít ség nyúj tás in téz ke dés hez tar to zó
adat la pok, szer zõ dé sek, szám lák stb.);

– a vi dék fej lesz té si Prog ra mok mo ni tor ing ada ta i nak
az Euró pai Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) ré szé re
tör té nõ továbbítá sáért, le he tõ ség sze rint fel hasz nál va a Bi -
zott ság gal foly ta tott adat cse rét le he tõ vé tevõ in for ma ti kai
rend sze re ket;

– az AVOP Prog ram-ki egé szí tõ Do ku men tum (PKD),
valamint az NVT te kin te té ben a Bi zott ság gal tör té nõ
egyez te té sért, a mo ni tor ing bi zott sá gi ülé se ket köve tõen a
vál toz ta tá sok, mó do sí tá sok átvezeté séért, a PKD
végrehajtá sáért;

– a Prog ra mok vo nat ko zá sá ban az EU Bi zott ság gal tör -
té nõ kap cso lat tar tá sért;

– IH ve ze tõi ér te kez let szervezé séért az AVOP vég re -
haj tá sa nyo mon kö ve té sé nek ér de ké ben;

– az AVOP Mû kö dé si Ké zi köny vé nek fo lya ma tos
aktualizálá sáért, be le ért ve az el len õr zé si nyom vo nal el ké -
szí té sét is;

– az MVH AVOP, ÚMVP, HOP vég re haj tá sá ra vo nat -
ko zó ké zi köny vé nek jóváhagyá sáért és betartatá sáért;

– az AVOP ese té ben a DEB mun ká já nak szervezé séért, 
ülé se in sza va zó tag ként való rész vé te lért; a DEB tit kár sá gi
te en dõ i nek ellátá sáért;

– a Prog ra mok mo ni tor ing bi zott sá gi ülé se i nek meg -
szer ve zé séért, szük ség ese tén al bi zott sá gok mûködteté -
séért, a tit kár sá gi te en dõk ellátá sáért, mo ni tor ing rend szer
mûködteté séért, mo ni tor ing mu ta tók ki dol go zá sá nak
 koordinálá sáért az uni ós sza bá lyok kal össz hang ban, a
szak fõ osz tá lyok be vo ná sá val;

– a Prog ra mok vég re haj tá sá ról  szóló éves je len té sek
elkészíté séért és – a prog ram mo ni tor ing bi zott sá gi jó vá -
ha gyá sá nak el nye ré se után – az EU Bi zott ság elé terjeszté -
séért;

– a Prog ra mok ér té ke lé sé nek elkészítteté séért;

– a fel tárt prog ram szin tû sza bály ta lan sá gok ne gyed -
éven kén ti jelenté séért, kor rek ci ós in téz ke dé sek
kidolgozá sáért és azok végrehajtá sáért;

– a Ki fi ze tõ Ha tó ság (KH), a Kor mány za ti El len õr zé si
Hi va tal (KEHI), valamint az Ál la mi Szám ve võ szék (ÁSZ)
el len õr zé se i hez szük sé ges szak mai, pénz ügyi ada tok
biztosítá sáért;

– a ki fi ze tõ ügy nök sé get érin tõ kül sõ vizs gá la tok
(ÁSZ, KEHI) tár ca szin tû összefogá sáért;

– az AVOP ese té ben a Köz re mû kö dõ Szer ve zet tel
(KSZ) kö tött, valamint az IH-KH meg ál la po dá sok
aktualizálá sáért, végrehajtá sáért;

– a vo nat ko zó jog sza bá lyok kezdeményezé séért,
véleményezé séért;

– a rend szer el len õr zé sek so rán a Prog ra mok, kü lö nö -
sen az AVOP vég re haj tá sa kap csán tett ja vas la tok vég re -
haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok kidolgozá sáért és azok
végrehajtá sáért;

– a Prog ra mok Tech ni kai Se gít ség nyúj tás címû in téz -
ke dés tel jes lebonyolítá sáért, be le ért ve a köz be szer zé si el -
já rá sok ki vi te le zé sét;

– a Prog ra mok hoz kap cso ló dó in for má ci ók nak az
FVM hon lap ján tör té nõ megjelenteté séért, valamint
aktualizálá sáért;

– a Prog ra mok hoz kap cso ló dó pá lyá za ti fel hí vá sok és
pá lyá za ti do ku men tá ci ók jóváhagyá sáért, az eset le ges mó -
do sí tá sok azon na li köz zé té te lé ért (hon la pon);

– a Prog ra mok kap cso ló dó pá lyáz ta tás so rán hasz ná la -
tos ér té ke lé si pont rend szer jóváhagyá sáért, betartatá sáért;

– a ka pa ci tás mo ni tor ing fel ada tok ellátá sáért az AVOP 
ese té ben;

– a tá jé koz ta tás ra és nyil vá nos ság ra vo nat ko zó kö te le -
zett sé gek teljesíté séért (kü lö nös te kin tet tel a vég sõ ked -
vez mé nye zet tek, a szak mai szer ve ze tek, a gaz da sá gi és
szo ciá lis part ne rek, az esély egyen lõ sé get elõ moz dí tó szer -
ve ze tek és az érin tett nem kor mány za ti szer ve ze tek tá jé -
koz ta tá sá ra) a Prog ra mok kap csán;

– az Euró pai Bi zott ság STAR (Ag rár struk tú ra és Vi -
dék fej lesz té si) Bi zott sá gá ban Ma gyar or szág kép vi se le té -
nek ellátá sáért, a ha zai ál lás pont kialakítá sáért;

– az AVOP képvisele téért a Kö zös sé gi Tá mo ga tás Ke -
ret Mo ni tor ing Bi zott sá gá ban;
a tár ca képvisele téért az egyes ope ra tív prog ra mok mo ni -
tor ing bi zott sá ga i ban;

a szak ta nács adás sal kap cso la tos fel adat kör ben:
– a szak ta nács adá si te vé keny ség tá mo ga tá sá ra irá nyuló 

EU-s prog ra mok elõ ké szí té sé ben való köz re mû kö dé sért, a
szak mai fel ügye let és/vagy köz re mû kö dés biztosítá sáért, a 
szak te rü le ti ér de kek képvisele téért;

– a szak ta nács adás mi nisz té ri u mi fel ada ta i nak ko or di -
ná ci ó já ért, sza bá lyo zá sá hoz és mû köd te té sé hez szük sé ges
jog sza bá lyok, pá lyá za ti fel hí vá sok elõkészíté séért,
gondozá sáért, tár ca szin tû szak ér tõi bi zott sá gok
mûködteté séért; a szak ta nács adá si rend szer szer ve ze ti,
szak mai és mû kö dé si fel té te le i nek kialakítá sáért, ko or di -
ná ci ó já ért, fejleszté séért, szak mai felügyele téért;

– az ok ta tás, a szak ta nács adás és a gaz dál ko dás ered -
mé nyes sé gét se gí tõ is me ret át adás rend sze ré nek mû köd te -
té sé hez és a fel ada tok vég zé sé hez szük sé ges hu mán-erõ -
for rás ága za ti igé nyek hez iga zo dó EU-kon form fejleszté -
séért, szak mai szín vo na lá nak gondozá sáért;

– a szak ta nács adói név jegy zék és a Te rü le ti Szak ta -
nács adá si Köz pon tok jegy zé ké nek szabályozá sáért, szak -
ta nács adók képzé séért és a szak ta nács adás mi nõ ség biz to -
sí tá si rend sze ré nek gondozá sáért,

– a szak ta nács adás és szak ké pe sí tés ha zai és nemzet -
közi kap cso lat rend sze ré nek fejleszté séért, segíté séért,
fenntartá sáért;

– a Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat kialakítá sáért és felügyele -
téért;
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– a He lyi Vi dék fej lesz té si ta nács adó iro dák te vé keny -
sé gé nek koordinálá sáért;

– az FVM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá -
si In té zet (FVM VKSZI) mû kö dé sé nek felügyele téért;

– a me zõ gaz da ság pi a ci és ter me lé si struk tú ra vál tá sá -
nak ré sze ként a nem élel mi szer ipa ri célú (non-fo od) ter -
me lés és fel hasz ná lás elterjeszté séért, kü lö nös te kin tet tel a 
bio massza ener ge ti kai felhasználá sáért;

– az ener gia gaz dál ko dás sal kap cso lat ban a meg úju ló
ener gia for rá so kat érin tõ en a tár cá ra há ru ló fel ada tok
ellátá sáért;

– az is ko la rend sze ren kí vü li, az ÚMVP-vel kap cso la -
tos szak kép zé sek hez kap cso ló dó fel ada tok ban való köz re -
mû kö dé sért.

Szer ve ze ti ta go zó dás:
Me zõ gaz da sá gi Ver seny ké pes sé gi és Szer ke zet át ala kí -

tá si Osz tály
Kör nye zet gaz dál ko dá si Osz tály
Vi dék fej lesz té si Osz tály
Ho ri zon tá lis Ügye kért Fe le lõs Osz tály
Pénz ügyi és Mo ni tor ing Osz tály
Akk re di tá ci ós és Au dit Osz tály
Kom mu ni ká ci ós és Ko or di ná ci ós Osz tály

Jogi Fõosztály

50.  §

Fe le lõs:
a jog sza bály al ko tás te rü le tén:
– a föld mû ve lés ügyi ága zat irá nyí tá sá hoz szük sé ges

nor ma tív ren del ke zé sek sza bá lyo zá si szint jé nek (tör vény,
kor mány ren de let, mi nisz te ri ren de let) meghatározá sáért;

– a mi nisz té rium fel adat kö ré be tar to zó jog sza bály ter -
ve ze tek, (tör vényjavaslatok, kor mány- és mi nisz te ri ren -
de let ter ve ze tek), elõ ter jesz tések, je len té sek, tá jé koz ta tók,
valamint az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei (ha tá ro -
zat, uta sí tás, jogi irány mu ta tás) elõkészíté séért (szö ve ge -
zés, szer kesz tés, a ma gyar jog rend be való be il lesz ke dés
meg te rem té se), ezen be lül:

= az ága za ti jog sza bá lyok ter ve ze te i nek, in do ko lá sá -
nak elkészíté séért az ille té kes szak fõ osz tály ál tal
elõ ké szí tett szak mai ter ve zet alap ján;

= az ága za ti jog sza bály al ko tás ra irá nyuló koncep -
ciók, jog sza bály ter ve ze tek, mi nisz te ri ren de le tek
ter ve ze te i nek, valamint a ter ve ze tek hez kap cso ló -
dó elõ ter jesz tések vagy szak mai in do ko lá sok a mi -
nisz té rium hon lap ján való köz zé té tel ér de ké ben a
Saj tó iro dá nak tör té nõ megküldé séért;

– a simp li fi ca ti on, azaz a KAP-ban elõ írt egy sze rû sí té si 
fo lya mat (jogi és tech ni kai jel le gû) koordinálá sáért;

– az ága za ti jog sza bá lyok ter ve ze te i nek bel sõ vé le mé -
nye zé sét kö ve tõ szak po li ti kai egyezteté séért, majd köz -
igaz ga tá si egyezteté séért;

– a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó tör vények, kor -
mány ren de le tek, kor mány ha tá ro za tok kormány-elõ ter -
jesz téseinek az ál lam tit ká ri ér te kez let, ille tõ leg a Kor mány 
dön té sé nek meg fe le lõ véglegesíté séért; az Or szág gyû lés -
hez tör té nõ be nyúj tás elõt ti egyezteté séért;

– a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó tör vényjavaslatok
tár gya lá sa so rán a be nyúj tott mó do sí tó ja vas la tok ról, to -
váb bá a tár cát érin tõ ön ál ló in dít vá nyok ról  szóló
kormány-elõ ter jesz tések elõkészíté séért, a fe le lõs szak fõ -
osz tá lyon szak mai ter ve ze te alap ján; a bel sõ egyez te tést
kö ve tõ tár ca egyez te tés lefolytatá sáért, valamint a Kor -
mány ál tal tá mo ga tott mó do sí tó ja vas la tok jegy zé ké nek
elkészíté séért és a Par la men ti és Tár sa dal mi Kap cso la tok
Fõ osz tá lyá hoz való to váb bí tá su kért;

– a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó tör vényjavaslatok
egy sé ges ja vas la ta i nak, valamint a tör vény és a ha tá ro za ti
ja vas lat szö ve gé nek véglegesíté séért, ki hir de tés re tör té nõ
elõkészíté séért, azok nak a kö zös sé gi ügye kért fe le lõs
szak ál lam tit kár út ján a mi nisz ter hez alá írás ra tör té nõ
felterjeszté séért, to váb bá – az alá írást köve tõen – a Par la -
men ti és Tár sa dal mi Kap cso la tok Fõ osz tá lyá hoz való
továbbítá sáért;

– a mi nisz te ri ren de le tek aláíratá sáért, kihirdeté séért;
– az Euró pai Unió ag rár jo gá val, vi dék fej lesz té si sza bá -

lyo zá sá val tör té nõ har mo ni zá ció je gyé ben az ága zat ra vo -
nat ko zó jog sza bály ter ve ze tek elõkészíté séért, szövege -
zési, szer kesz té si fel ada ta i ért, az egyez te té sek lefolytatá -
sáért;

– a társ tár cák jog sza bály- és egyéb elõ ter jesz tés-
 tervezeteinek mi nisz té ri u mi véleményezteté séért, az egy -
sé ges tár ca ál lás pont kialakítá sáért, és a mi nisz té ri u mi ál -
lás pon tot összeg zõ át irat ter ve zet elkészíté séért, aláíratá -
sáért, a vé le mény továbbítá sáért; a társ tár cák ál tal elõ ké -
szí tett anya gok szak mai egyezteté séért;

– a fel sõbb szer vek (Kor mány, Ál lam tit ká ri Ér te kez let,
ka bi net i ülé sek) ülé se i nek na pi rend jé re fel vett elõ ter jesz -
tések jogi véleményezé séért;

– a mi nisz té ri u mi ve ze tõi ér te kez le tek ré szé re ké szí tett
elõ ter jesz tések ter ve ze té nek jogi fe lül vizs gá la tá ért;

– ja vas la tot tesz a Kor mány fél éves mun ka ter ve i re és a
Kor mány jog al ko tá si prog ram ja i ra;

– a fõ osz tá lyok jog al kal ma zá si gya kor la tát egy sé ge sí tõ 
jog ér tel me zé sért (jogi vé le mény, irány mu ta tás);

– a mi nisz té rium egy sé ges jog ér tel me zé sé nek
kialakítá sáért, ide ért ve szük ség ese tén az ügyész ség gel, a
bí ró ság gal és más ha tó sá gok kal tör té nõ kon zul tá ci ót is;

– a mi nisz té rium képvisele téért a társ tár cák, or szá gos
ha tás kö rû szer vek, ér dek kép vi se le tek ál tal szer ve zett jog -
sza bály elõ ké szí tõ és jog ér tel me zõ mun ká ban;

– a mi nisz té rium egy sé ges ál lás pont já nak kialakítá -
sáért az Alkot mány bíró ság meg ke re sé se i vel kap cso lat ban;

– a véd jegy, szár ma zás és ere det meg je lö lés, faj ta ol ta -
lom, ipar i min ták, föld raj zi áru jel zés ha zai és nem zet kö zi
jogi feladatvégzé séért;

– a tár ca hi va ta los lap já nak szerkeszté séért, az át adott,
nyil vá nos sá got érin tõ in téz ke dé sek, pá lyá za tok köz zé té te -
lé ért;
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– a rend sze res és rend kí vü li jog sza bály-fe lül vizs gá lat
elvégzé séért;

– a mi nisz té ri u mi jogi irány mu ta tá sok nyilvántartá -
sáért és fe lül vizs gá la tá ért;

– a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sé vel, valamint a de re gu -
lá ci ó val kap cso la tos fel ada tok összefogá sáért;

– a nem zet kö zi szer zõ dé sek meg kö té sé vel kap cso la tos
fel ada tok nak a vo nat ko zó uta sí tás ban fog lal tak sze rin ti
ellátá sáért;

– a két- és több ol da lú nem zet kö zi egyez mé nyek, szer -
zõ dé sek fe lül vizs gá la tá nak és mó do sí tá sá nak koordinálá -
sáért;

– a nem zet kö zi szer zõ dé sek nyilvántartá sáért;
– az EU ke re té ben lét re jö võ nem zet kö zi szer zõ dé sek -

hez tör té nõ csat la ko zás sal össze füg gõ nem zet kö zi jogi fel -
ada tok ellátá sáért;

– az áruk és szol gál ta tá sok sza bad áram lá sát érin tõ jog -
sza bály-ter ve ze tek no ti fi ká ci ó já nak ko or di ná lá sá val kap -
cso la tos fel ada tok ellátá sáért;

– az ága za tot érin tõ kö zös sé gi jog sza bály-ter ve ze tek
véleményezé séért, az azok kal kap cso la tos nem ze ti ál lás -
pont ki dol go zá sá ban a jogi vé le mény al ko tá sért;

– a bel sõ sza bály za tok jogi véleményezé séért, egye di
uta sí tás alap ján kidolgozá sáért, nyilvántartá sáért;

– a szer ve zet kor sze rû sí tés re vo nat ko zó ja vas la tok
elõkészíté séért, a mi nisz té rium szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá nak elkészíté séért és szük ség sze rin ti
módosítá sáért;

– a mi nisz té rium szak mai ál lás pont já nak képvisele téért 
az Euró pai Unió Ta ná csa do ku men tu ma i nak nyil vá nos sá -
gá val kap cso la tos ma gyar or szá gi ál lás fog la lás ki ala kí tá sát 
cél zó ko or di ná ció ér de ké ben;

a jog ta ná cso si és tör vényességi fel ügye let te rü le tén:
– a mi nisz té rium ál tal ho zott ál lam igaz ga tá si ha tá ro za -

tok bí ró ság elõt ti meg tá ma dá sa ese tén a mi nisz té rium per -
be li jogi kép vi se le té nek ellátá sáért; a bí ró sá gi íté let alap -
ján az ille té kes szak fõ osz tály írás be li felhívá sáért a szük -
sé ges in téz ke dé sek re;

– a mi nisz té rium ál tal vagy a mi nisz té rium ellen in dí -
tott mun ka ügyi és gaz da sá gi pol gá ri pe res és nem pe res
ügyek ben a mi nisz té rium jogi kép vi se le té nek ellátá sáért,
ide ért ve a be ad vá nyok el ké szí té sét és ha tár idõ ben tör té nõ
be nyúj tá sát, valamint a tár gya lá son tör té nõ sze mé lyes
rész vé telt is;

– a mi nisz te ri má sod fo kú el já rá sok ban a ha tá ro za tok
dön tés re elõkészíté séért;

– a mi nisz té ri u mi fõ osz tá lyok ál tal elõ ké szí tett szer zõ -
dés-ter ve ze tek jogi véleményezé séért, az ala pí tó- és egyéb
ok ira tok jogi fe lül vizs gá la tá ért; ezen szer zõ dé sek hez, ala -
pí tó- és egyéb ok ira tok hoz kap cso ló dó pe ren kí vü li el já rá -
si cse lek mé nye kért;

– a Mi nisz té rium ál tal el bí rált tá mo ga tá si pá lyá za tok
ese tén a pá lyá za tok el uta sí tá sá ról  szóló, a szak mai fõ osz -
tá lyok ál tal el ké szí tett ér te sí té sek jogi kont roll já ért; a me -
gyei szin ten el bí rált pá lyá za tok kap csán be nyúj tott ki fo gá -
sok ra a szak mai fõ osz tá lyok ál tal írt mi nisz té ri u mi dön té -
sek jogi kont roll já ért;

– a tá mo ga tá sok vissza fi ze té sé nek fe de ze té ül szol gá ló
jel zá log jog be jegy zé si meg ál la po dá sok ellenjegyzé séért, a 
tá mo ga tá sok vissza fi ze té sét el ren de lõ szak fõ osz tá lyok ál -
tal el ké szí tett mi nisz té ri u mi ha tá ro za tok jogi fe lül vizs gá -
la tá ért, a tá mo ga tá si szer zõ dé sek vég re haj tá sa ér de ké ben a 
Ma gyar Ál lam kincs tár ral tör té nõ együtt mû kö dé sért;

– a jog al kal ma zás sal össze füg gõ kér dé sek ben az
ügyész sé gek kel és a bí ró sá gok kal, valamint más igaz ság -
ügyi szer vek kel tör té nõ kap cso lat tar tá sért;

– a fõ osz tá lyok ál tal elõ ké szí tett elsõ és má sod fo kú ál -
lam igaz ga tá si ha tá ro za tok anya gi jogi és el já rás jo gi kont -
roll já ért;

– a Mi nisz té rium szak mai fõ osz tá lyai ál tal fel ügyelt in -
téz mé nyek nél foly ta tott fel ügye le ti el len õr zé sek hez egye -
di jogi se gít ség nyúj tá sért;

– a mi nisz té ri u mi fõ osz tá lyok nál és a Mi nisz té rium irá -
nyí tá sa alá tar to zó szak igaz ga tá si in téz mé nyek nél fo lyó
ha tó sá gi jo gal kal ma zói te vé keny ség fi gye lem mel kíséré -
séért és az egy sé ges jo gal kal ma zói gya kor lat ki ala kí tá sá -
nak elõsegíté séért;

– az ága za ti szak mai ka ma rák (Ma gyar Ál lat or vo si Ka -
ma ra, Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka -
ma ra, Or szá gos Ma gyar Va dász ka ma ra és a 19 me gyei,
valamint a fõ vá ro si te rü le ti szer ve ze te) fe let ti tör -
vényességi fel ügye let ellátá sáért;

– a Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa, a Hegy köz sé gi
Ta nács fe let ti tör vényességi fel ügye let ellátá sáért;

– az Igaz ság ügyi Me zõ gaz da sá gi Szak ér tõi Bi zott ság
el nö ké nek és tag ja i nak ki ne ve zé sé vel, es kü té te lé vel kap -
cso la tos mi nisz té ri u mi fel ada tok ellátá sáért.

Szer ve ze ti ta go zó dás:
Ága za ti Ko di fi ká ci ós Osz tály
Nem zet kö zi Jogi Osz tály
Ko or di ná ci ós Osz tály
Jog ta ná cso si és Tör vé nyes sé gi Fel ügye le ti Osz tály

A KÖZGAZDASÁGI SZAKÁLLAMTITKÁR
ALÁRENDELTSÉGÉBEN MÛKÖDÕ SZERVEZETI

EGYSÉGEK

Titkárság

51.  §

A köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár köz vet len alá ren delt sé -
gé ben mû kö dik, mely nek élén osz tály ve ze tõi be so ro lá sú
tit kár ság ve ze tõ áll. Fel ada ta it a 11.  § (2) be kez dé se rög zí ti.

Agrárszabályozási Fõosztály

52.  §

Fe le lõs:
– az ag rár gaz da ság ban zaj ló fo lya ma tok, ezen be lül

 kiemelten az ag rár-kül ke res ke de lem (ex port-im port),
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valamint az ága zat fog lal koz ta tás ban, jö ve de lem szer zés -
ben be töl tött sze re pé nek elemzé séért, értékelé séért; a fõ
fo lya ma tok ról, ten den ci ák ról, valamint az ag rár gaz da sá gi
te vé keny ség fõbb ered mé nye i rõl elem zõ, ér té ke lõ anya go -
kat ké szít;

– a mak ro gaz da sá gi fo lya ma tok (GDP, be ru há zás, fog -
lal koz ta tás, jö ve de lem, ex port-im port, ár fo lyam, pénz ügyi 
hely zet stb.) elemzé séért, értékelé séért, az ag rár gaz da ság -
ra gya ko rolt vár ha tó ha tá suk elõrejelzé séért;

– az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té zet tel (AKI) együtt mû -
köd ve az ag rár sta tisz ti kai in for má ci ós rend szer ki ala kí tá -
sá val és to vább fej lesz té sé vel kap cso la tos ha zai és nem zet -
kö zi tár ca fel ada tok ko or di nált ellátá sáért, kap cso la tot tart
a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal lal, össze fog ja az Or szá gos
Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram mal (OSAP) kap cso la tos
tár ca fel ada tok el lá tá sát, együtt mû kö dik az EU ROS TAT-tal,
valamint az Euró pai Bi zott ság ille té kes rész le gé vel, el lát ja 
az adat szol gál ta tá si fel ada to kat;

– az AKI-val együtt mû köd ve a me zõ gaz da sá gi Teszt -
üze mi Rend szer, a Me zõ gaz da sá gi Szám la rend szer, a Me -
zõ gaz da sá gi Pi a ci Ár in for má ci ós Rend szer üzemelteté -
séért;

– az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló tör vénnyel kap -
cso la tos tár ca fel ada tok ellátá sáért, az AKI-val együtt mû -
köd ve az ag rár gaz da ság ról  szóló éves je len té sek ko or di -
nált kidolgozá sáért;

– az OECD-vel kap cso la tos tár ca fel ada tok koordinálá -
sáért, az ag rár po li ti kai je len té sek összeállítá sáért;

– az AKI szak mai fel ügye le té nek ellátá sáért;
– az ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si rend szer köz -

gaz da sá gi megalapozá sáért, az ilyen célú ha zai költ ség ve -
té si for rá sok ter ve zé sé vel kap cso la tos tár ca fel ada tok ko or -
di nált ellátá sáért;

– a nem ze ti ag rár tá mo ga tá sok költ ség ve té si elõ irány -
za tai éven be lü li fel hasz ná lá si ütem ter vé nek elkészíté -
séért, a tel je sí tés rend sze res értékelé séért, a szük ség sze -
rin ti át cso por to sí tá sok kezdeményezé séért;

– a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer, az egyes tá mo -
ga tá si konst ruk ci ók to vább fej lesz té sé vel, mû köd te té sé vel
kap cso la tos tár ca fel ada tok ko or di nált ellátá sáért;

– az ag rár ter me lés fi nan szí ro zá sá val, kü lön fé le ked -
vez mé nyes hi tel konst ruk ci ók kal (be le ért ve a köz rak tá ri
hi te le ket is), az ál la mi- és in téz mé nyi ke zes ség vál la lás sal
kap cso la tos tár ca fel ada tok ellátá sáért; kap cso la tot tart a
Bank szö vet ség gel, az ag rár ága zat fi nan szí ro zá sá ban részt -
ve võ hi tel in té ze tek kel, ke zes ség vál la ló in téz mé nyek kel;
mû köd te ti a ked vez mé nyes ag rár-hi tel konst ruk ci ók mo ni -
tor ing rend sze rét;

– az Ag rár-Vál lal ko zá si Hi tel ga ran cia Ala pít vány
(AVHA) te vé keny sé gé vel kap cso la tos tár ca fel ada tok
ellátá sáért;

– a me zõ gaz da sá got súj tó ele mi csa pá sok (pl. aszály,
fagy, ár- és bel víz) eny hí té sét cél zó szük ség sze rin ti kor -
mány za ti in téz ke dé sek kezdeményezé séért; el lát ja az új tí -
pu sú me zõ gaz da sá gi kár eny hí té si rend szer rõl  szóló tör -
vénnyel kap cso la tos tár ca fel ada to kat;

– a pénz ügyi sza bá lyo zó rend szer (az adó zá si, el vo ná si
és tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék rend szer, a mun ka ügyi
sza bá lyo zás, a mo ne tá ris sza bá lyo zás, a hi tel po li ti ka, ál -
lam i tá mo ga tás stb.) ki ala kí tá sá val és to vább fej lesz té sé vel
kap cso la tos tár ca fel ada tok ko or di nált ellátá sáért;

– az egyéb gaz da sá gi jog sza bá lyok kal (pl. ki e mel ten a
költ ség ve tés rõl  szóló tör vény, a zár szám adás ról  szóló tör -
vény, az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény, a gaz da sá gi tár -
sa sá gok ról  szóló tör vény, a szám vi tel rõl, a csõd- és fel szá -
mo lá si el já rás ról  szóló tör vény stb.) kap cso la tos tár ca fel -
ada tok ellátá sáért;

– a mikro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té sé vel
kap cso la tos tár ca fel ada tok ellátá sáért;

– a kö zös sé gi tá mo ga tá sok pénz ügyi el szá mo lá sá val, a
kö zös sé gi ki fi ze té sek ha zai költ ség ve tés be tör té nõ be il -
lesz té sé vel kap cso la tos tár ca fel ada tok ellátá sáért, a vi dék -
fej lesz té si for rá sok te kin te té ben az Ag rár-vi dék fej lesz té si
Fõ osz tály be vo ná sá val;

– az EMGA igény be vé te lé vel, egyes pénz ügyi sza bá -
lya i val (pl. biz to sí ték rend szer, vis ma i or sza bá lyo zás,
pénz ügyi vég re haj tás) kap cso la tos tár ca fel ada tok ellátá -
sáért;

– a me zõ gaz da sá gi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó kö zös sé -
gi sza bá lyo zás sal (kö zös sé gi irány mu ta tás, de mi ni mis,
men te sí té si ren de let) kap cso la tos tár ca fel ada tok ellátá -
sáért;

– az uni ós köz vet len ter me lõi tá mo ga tá sok (SAPS) és a
nem ze ti ki egé szí tõ ki fi ze té sek (top-up), nem ze ti szabá -
lyainak ki dol go zá sá val és to vább fej lesz té sé vel, a tá mo ga -
tá si konst ruk ci ók mû köd te té sé vel kap cso la tos tár ca fel ada -
tok ko or di nált ellátá sáért;

– a nem ze ti ag rár tá mo ga tá sok Euró pai Bi zott ság nak
tör té nõ be je len té sé vel, no ti fi ká ci ó já val kap cso la tos tár ca -
fel ada tok ko or di nált ellátá sáért;

– a me zõ gaz da sá gi szö vet ke zet po li ti ka kialakítá sáért
és az üz let rész ren de zé sé vel kap cso la tos tár ca fel ada to kért.

Szer ve ze ti ta go zó dás:

Ag rár sta tisz ti kai és Elem zõ Osz tály

Ag rár-pénz ügyi és Fi nan szí ro zá si Osz tály

Kö zös sé gi Tá mo ga tá si és Pénz ügyi Osz tály

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Fõosztály

53.  §

Fe le lõs:

– a fe je zet éves költ ség ve té sé nek kimunkálá sáért, a
költ ség ve té si tör vénytervezet ter ve zé si mel lék le te i nek
elkészíté séért, a nor ma szö veg vé le mé nye zé sé nek
megszervezé séért és a fe je ze ti költ ség ve tés szö ve ges in -
dok lá sá nak összeállítá sáért, az éves költ ség ve té si ter ve -
zés sel össze füg gõ egyez te té sek és ve ze tõi dön té sek hát tér -
anya ga i nak elkészíté séért;
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– az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott fe je ze ti költ ség ve tés 
alap ján az ele mi költ ség ve té sek elkészíté séért és összesíté -
séért, az in téz mé nyi költ ség ve té sek át vé te lé ért és szám sza -
ki ellenõrzé séért, a Ma gyar Ál lam kincs tár nak meg kül dött
fe je ze ti és in téz mé nyi ele mi költ ség ve té sek pon tos sá gá ért, 
a ha tár idõk betartá sáért, a költ ség ve té si alap ok má nyok
elkészíté séért;

– az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott fe je ze ti költ ség ve tés 
jog sza bá lyok ban elõ írt kö ve tel mé nyek sze rin ti
végrehajtá sáért, egy sé ges elõ irány zat-fel hasz ná lá si sza -
bály zat kidolgozá sáért;

– a költ ség ve tés vég re haj tá sa so rán a fe je ze ti elõ irány -
za tok ter hé re – mi nisz té ri u mi ve ze tõk és szak fõ osz tá lyok
ál tal – vál lalt fi ze té si kö te le zett sé gek ellenjegyzé séért, a
jog sze rû ség és a fe de zet ren del ke zés re ál lá sá nak vizs gá la -
tát köve tõen, to váb bá a fe je ze ti kö te le zett ség vál la lá sok
nyilvántartá sáért, illetve a fe je ze ti kö te le zett ség vál la lá si
nyil ván tar tás egy sé ges szabályozá sáért;

– a fe je ze ti költ ség ve tés vég re haj tá sá hoz szük sé ges fe -
je ze ti ha tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tá sok lebonyolítá sáért, 
a pénz ügy mi nisz ter és a Kor mány ha tás kö ré be tar to zó elõ -
irány zat-mó do sí tá sok elõkészíté séért és végrehajtá sáért,
együtt mû köd ve a mi nisz té rium szak fõ osz tá lya i val, illetve
a Pénz ügy mi nisz té rium és a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té -
kes mun ka tár sa i val;

– a fe je ze ti ke ze lé sû, valamint az in téz mé nyi elõ irány -
za tok elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter ve i nek elkészítteté séért, 
ellenõrzé séért, valamint az össze sí tett, fe je ze ti szin tû elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si terv összeállítá sáért és benyújtá -
sáért;

– a ne gyed éves mér leg je len té sek, a fél éves és éves in -
téz mé nyi be szá mo lók elkészítteté séért, fe lül vizs gá la tá ért,
a fe je ze ti szám sza ki és szö ve ges be szá mo lók elkészíté -
séért és benyújtá sáért, a fe je ze ti zár szám adás fel ada ta i nak
ellátá sáért, a zár szám adás szám sza ki és szö ve ges do ku -
men tu ma i nak elkészíté séért;

– a fe je ze ti és in téz mé nyi elõ irány za tok ma rad vá nya i -
nak megállapítá sáért és jó vá ha gyás ra benyújtá sáért,
valamint a jó vá ha gyott fe je ze ti ma rad vá nyok jó vá ha gyás
sze rin ti felhasználá sáért, a tárgy évi fe je ze ti ma rad vány tar -
tá si kö te le zett sé gek és zá ro lá sok végrehajtá sáért;

– tá mo ga tás elõ re ho zá sok – in do kolt sá gá nak vizs gá la -
tát köve tõen – kezdeményezé séért és végrehajtá sáért,
valamint az APEH, a Ma gyar Ál lam kincs tár, a Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal felé tör té nõ uta lá sok ki -
emelt figyelé séért, kezelé séért;

– az in téz mé nyi és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra
vo nat ko zó havi ke ret nyi tá sok kezdeményezé séért, a bank -
szám lák nyitá sáért, megszünteté séért, az erre vo nat ko zó
ké rel mek továbbítá sáért, az alá írás-be je len tõ kar to nok
aktualizálá sáért, nyilvántartá sáért, továbbítá sáért;

– a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a fi nan szí ro zá si fe -
szült sé gek rõl és a fi nan szí roz ha tó ság le he tõ sé gé rõl elõ ter -
jesz tések, tá jé koz ta tók készíté séért;

– a fe je ze ti szám vi te li po li ti ka és szám la ke ret
aktualizálá sáért, a fe je ze ti költ ség ve tés vég re haj tá sá ról
ana li ti kus és fõ köny vi nyil ván tar tá sok vezeté séért;

– a mi nisz ter ál tal fel ügyelt költ ség ve té si in téz mé nyek
ala pí tó ok ira ta i nak aktualizálá sáért, a mó do sí tó és meg -
szün te tõ ok ira tok Pénz ügy mi nisz té ri um mal való
egyezteté séért – együtt mû köd ve az ille té kes szak fõ osz tá -
lyok kal –, az in téz mé nyi törzs köny vi nyil ván tar tás vál to -
zá sa i nak bejelenté séért;

– a fel ügyelt in téz mé nyek re ki ter je dõ fe je ze ti lét -
szám-gaz dál ko dá si fel ada tok pénz ügyi vég re haj tá sá nak
megszervezé séért;

– a kincs tá ri va gyon gaz dál ko dás fe je ze ti fel ada ta i nak
ellátá sáért, a be ru há zá si és fej lesz té si fel ada tok felügyele -
téért, a fe je zet in téz mé nyei és tár sa sá gai ke ze lé sé ben lévõ
kincs tá ri va gyon nyil ván tar tá sá nak megszervezé séért, a
mér leg ben a ke zelt va gyon és a ré sze se dé sek va lós, lel tár -
ral alá tá masz tott kimutatá sáért, a kincs tá ri va gyon ka tasz -
ter vál to zá sa i nak bejelenté séért, egyezteté séért, a va gyon -
ke ze lé si szer zõ dé sek aktualizálá sáért, az ága zat ha tás kö ré -
ben meg hir de tett köz be szer zé si el já rá sok ál ta lá nos
felügyele téért, a fe je ze ti be szer zé si és köz be szer zé si sza -
bály zat elkészíté séért;

– a fe je ze ti költ ség ve tés vég re haj tá sát, a pénz ügyi tel -
je sí té se ket, a kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek ál lo má nyát,
valamint a sza bad ke re te ket és a több éves fi ze té si kö te le -
zett sé ge ket nyil ván tar tó pénz ügyi in for má ci ós rend szer
kialakítá sáért, mûködteté séért;

– a szak fõ osz tá lyok be vo ná sá val a fo lya mat ba épí tett
elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi ellen õr zés rend szer e
(FEUVE) kialakítá sáért és karbantartá sáért. A je len Sza -
bály zat 2. füg ge lé ke tar tal maz za a fo lya mat ba épí tett elõ -
ze tes és utó la gos ve ze tõi ellen õr zés rend sze rét.

Szer ve ze ti ta go zó dás:

Fe je ze ti Elõ irány za tok és El szá mo lá sok Osz tá lya

In téz mé nyi Elõ irány za tok és El szá mo lá sok Osz tá lya

Szám vi te li és Be szá mo lá si Osz tály

Agrárpiaci Fõosztály

54.  §

Fe le lõs:

– az EU ag rár pi a ci és ter mék pá lya sza bá lyo zás sal kap -
cso la tos nem ze ti ha tás kör be utalt ter mék pá lya sza bá lyo zá -
sok vég re haj tá si ren del ke zé se i nek, a fõ osz tály ha tás kö ré -
be tar to zó egyéb jog sza bály-ter ve ze tek (pél dá ul szál lí tás,
bel ke res ke de lem, ver seny jog, pro mó ció, mar ke ting stb.)
szak mai elõkészíté séért;

– Brüsszel ben az irá nyí tó bi zott sá gok ban és a ta ná csi
mun ka cso por tok ban fo lya ma tos kép vi se let biztosítá sáért,
man dá tu mok elkészíté séért, egyezteté séért, együtt mû kö -
dé sért;
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– az EU-s ag rár ter mék pi a ci re for mok szak mai tárca-
 koordinálá sáért;

– az ag rár pi a ci rend tar tás in téz mé nye i nek összefogá -
sáért, az ag rár pi a ci költ ség ve té si elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sá ért vo nat ko zó ja vas la tok ki dol go zá sá ért és nyo mon
kö ve té sé ért;

– az ag rár ter mék pá lya bi zott sá gok mû kö dé sé nek
biztosítá sáért és tit kár sá gi te en dõ i nek ellátá sáért;

– a köz vet len mi nisz te ri dön tést igény lõ kon cep ci o ná -
lis, stra té gi ai jel le gû, pi ac sza bá lyo zás sal kap cso la tos ja -
vas la tok szak mai elõkészíté séért, és az ope ra tív jel le gû,
azon na li pi a ci in téz ke dé sek kel kap cso la tos ter mék- és
ága zat-spe ci fi kus ja vas la tok kialakítá sáért;

– a szál lí tás sal, szál lít má nyo zás sal, lo gisz ti ká val
össze füg gõ – tár cán be lü li – ko or di ná ci ós, egyez te té si és
sza bá lyo zá si fel ada tok ellátá sáért, a mi nisz ter je lö lé se
alap ján tár ca kö zi bi zott sá gok ban való képvisele téért;

– a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve ze tek -
kel (TÉSZ) kap cso la tos fel ada tok, (elõ ze tes és vég le ges
el is me rés, szak mai ellen õr zés, a mû kö dé si prog ra mok és
el is me ré si ter vek és azok mó do sí tá sa i nak jó vá ha gyá sa,
hely szí ni szem lék szer ve zé se és le foly ta tá sa) ellátá sáért,
valamint az eh hez szük sé ges adat bá zis elkészítteté séért és
mûködteté séért;

– a TÉSZ Bí rá ló Bi zott ság mûködteté séért és tit ká ri fel -
ada ta i nak ellátá sáért;

– a be szer zõ ér té ke sí tõ szer ve ze tek kel (BÉSZ) kap cso -
la tos sza bá lyo zá si fel ada tok ellátá sáért;

– a két- és több ol da lú pi a ci és ke res ke del mi koncep -
ciók me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ter mé ke ket érin tõ
vál to zá sa i nak és a pi a ci és ke res ke del mi tár gya lá sok ag rár -
ügye i nek szak mai véleményezé séért, egyezteté séért;

– az EU rend tar tás sal kap cso lat ban álló szak mai szer -
ve ze tek kel és vég re haj tó in téz mény-rend sze ré vel a szak -
mai kapcsolattartá sáért, valamint a nem zet kö zi szer ve ze -
tek ben (WTO, FAO, Nem zet kö zi Szak mai Szer ve ze tek –
ga bo na, cu kor, hús, tej stb.) fo lyó szak mai mun ká ban való
rész vé te lért;

– a WTO fel ada tok mi nisz té ri u mi szin tû koordinálá -
sáért;

– az OECD ter mék pá lya bi zott sá ga i ban, illetve mun ka -
cso port ja i ban a mi nisz té rium képvisele téért;

– a fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mé kek ke res ke del -
mi rend sze ré nek (Non-An nex I) sza bá lyo zá sá val össze -
füg gõ fel ada tok, ag rár ke res ke de lem-tech ni ka és ke res ke -
del mi me cha niz mu sok mû kö dé sé nek koordinálá sáért, be -
le ért ve a vám po li ti kai és en ge dé lye zé si me cha niz mus ból
adó dó tár ca fel ada to kat;

– a ke res ke del mi tör vénnyel, a ver seny tör vénnyel és a
társ tár cák hoz tar to zó ag rár bel ke res ke de lem mel kap cso la -
tos fel ada tok mi nisz té ri u mon be lü li szak mai koordinálá -
sáért;

– a szük sé ges dön tés-elõ ké szí té sért az „EU-s me zõ gaz -
da sá gi ter mé kek pro mó ci ós prog ram ja i nak tá mo ga tá sa”
in téz ke dés tit kár sá gi fel ada ta i nak ellátá sáért, vég re haj tá si
rend sze ré nek kialakítá sáért és koordinálá sáért, a pá lyá za -
tok kiírá sáért, elbírálá sáért;

– az in ter ven ci ó val kap cso la tos nem ze ti sza bá lyo zás
kidolgozá sáért (ga bo na, cu kor, etil-al ko hol stb.);

– a leg rá szo rul tab bak in ter ven ci ós kész le tek bõl tör té nõ 
se gé lye zé sé nek (ga bo na, cu kor, liszt, tész ta, tej por stb.)
szabályozá sáért;

– a Bor Ere det vé del mi Bi zott ság, a Szõ lõ faj ta Hasz ná -
la ti Bi zott ság, a Nem zet kö zi Szõ lé sze ti és Bo rá sza ti Hi va -
tal (OIV), a Szlo vák Köz tár sa ság és a Ma gyar Köz tár sa ság
Ve gyes Bi zott sá ga ál tal lét re ho zott, a „To kaj” ere det-meg -
je lö lés hasz ná la tá val fog lal ko zó Al bi zott ság ma gyar ta go -
zat mun ká já nak koordinálá sáért;

– a szõ lõ ter mesz tés és bor ké szí tés so rán ke let ke zõ mel -
lék ter mék le pár lá sá nak szabályozá sáért és ellen õr zés mel -
let ti kivoná sáért;

– a hegy köz sé gi tör vénnyel és a bor tör vénnyel kap cso -
la tos mi nisz té ri u mi fel ada tok ellátá sáért;

– az etil-al ko hol pi a ci rend tar tá si dön té se ket elõ ké szí -
tõ, egyez te tõ bi zott ság mun ká já nak koordinálá sáért;

– a vá gott test mi nõ sí tés sza bá lyo zá sá val kap cso la tos
fel ada tok ellátá sáért, test mi nõ sí té sé re vo nat ko zó ha tó sá gi
fel ada tok el lá tá sá nak ellenõrzé séért;

– az is ko la tej prog ram sza bá lyo zá sá val kap cso la tos fel -
ada tok ellátá sáért;

– a gaz da sá gi biz ton sá gi tar ta lék kal kap cso la tos szak -
mai, pi a ci hely ze tet érin tõ fel ada tok ellátá sáért;

– az Ag rár-kül gaz da sá gi Stra té gi ai Mun ka cso port ve -
ze tõi fel ada ta i nak ellátá sáért.

Szer ve ze ti ta go zó dás:
Kö zös Pi a ci Szer ve ze tek Osz tá lya
Tag ál la mi Pi a ci Szer ve ze tek Osz tá lya
Ag rár pi a ci Me cha niz mu sok Osz tá lya

A SZAKIGAZGATÁSI SZAKÁLLAMTITKÁR
ALÁRENDELTSÉGÉBEN MÛKÖDÕ SZERVEZETI

EGYSÉGEK

Titkárság

55.  §

A szak igaz ga tá si szak ál lam tit kár köz vet len alá ren delt -
sé gé ben mû kö dik, mely nek élén osz tály ve ze tõi be so ro lá sú 
tit kár ság ve ze tõ áll. Fel ada ta it a 11.  § (2) be kez dé se rög zí ti.

El lát ja a nem zet kö zi kap cso la tok te kin te té ben az orosz,
a kí nai, a vi et na mi, a la o szi, az arab or szá gok, Svájc ag rár -
kap cso la tok kal össze füg gõ fel ada to kat, valamint a FAO
Ma gyar Nem ze ti Bi zott sá gá nak te en dõ i nek elõ ké szí té sét.

A va gyon gaz dál ko dá si szak re fe rens ko or di ná ci ó já val a
Költ ség ve té si és Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály út ján
gon dos ko dik a mi nisz ter tu laj do no si fel ügye le te alá tar to -
zó gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tó ok ira ta i nak ak tu a li zá lá sá -
ról, az ala pí tói ha tá ro za tok ki ad má nyo zá sá nak elõ ké szí té -
sé rõl.
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Gazdálkodási Fõosztály

56.  §

Fe le lõs:
– a mi nisz té rium ál lo má nyá ba tar to zó dol go zók il let -

mé nyé nek számfejté séért;
– mint tár sa da lom biz to sí tá s szem pont já ból ön ál ló ki fi -

ze tõ hely, az ezzel kap cso la tos ki fi ze té sek biztosítá sáért;
– a táp pénz, gyer mek ápo lá si díj, GYED, GYES

kifizeté séért;
– az ál lo má nyon kí vü li (meg bí zá si) dí jak számfejté -

séért;
– az il let mé nye ket ter he lõ mun kál ta tói és munkavál -

lalói já ru lé kok, adók, és egyéb fi ze té si kö te le zett sé gek
nyil ván tar tá sa i nak vezeté séért, az ezek kel kap cso la tos
ügyek intézé séért;

– a sze mé lyi jö ve de lem adó be val lá sok, valamint egyéb 
adó be val lá sok elkészíté séért;

– a rend sze res és ese ti sta tisz ti kai je len té sek benyújtá -
sáért;

– a mi nisz té rium köz vet len mû kö dé sé re jó vá ha gyott
költ ség ve tés sel való gaz dál ko dá sért, mely nek kö te le zett -
ség vál la lá si nyil ván tar tá son kell ala pul nia;

– a kö te le zett ség vál la lá si nyil ván tar tá sok vezeté séért;
– a mi nisz té rium ál lo má nyá ba tar to zó dol go zók havi il -

let mé nyé nek és nem rend sze res sze mé lyi jut ta tá sá nak
utalá sáért;

– a mi nisz té rium szál lí tó i val való kap cso lat tar tá sért, a
szám lák ki fi ze té si ha tár ide jé nek betartá sáért;

– a be ér ke zõ és ki me nõ szám lák rögzíté séért, utalá sáért 
és a bank i fo lyó szám la alap ján tör té nõ kivezeté séért;

– az ÁFA ana li ti ka és a havi be val lá sok elkészíté séért;
– a Mi nisz té rium La kás épí té si Alap já nak kezelé séért, a 

bi zott ság ál tal jó vá ha gyott köl csö nök fo lyó sí tá sá nak
elõkészíté séért és átutalá sáért, illetve a vissza fi ze té se ket
tar tal ma zó nyil ván tar tás vezeté séért;

– a bel föl di és kül föl di ki kül de té sek kel kap cso la tos
ügyek bonyolítá sáért, az azo kat tar tal ma zó nyil ván tar tá -
sok vezeté séért, to váb bá az FVM de vi za szám lá já nak
kezelé séért;

– a nem zet kö zi kap cso la tok kal össze füg gõ pénz ügyi
fel ada tok elvégzé séért (nem zet kö zi tag dí jak, nem ze ti
szak ér tõk, ide ig le ne sen az uni ós mun ka te rü le tek re ki ve zé -
nyelt dol go zók kal kap cso la tos pénz ügyi te en dõk);

– a mi nisz té rium ve ze tõi és szer ve ze ti egy ség ve ze tõi
ré szé re meg ha tá ro zott rep re zen tá ci ós ki adá sok sza bály zat
sze rin ti biztosítá sáért;

– a vi dék rõl be já ró dol go zók napi, és hét vé gi mun ká ba
já rá si költ sé ge i nek nyilvántartá sáért, annak megtéríté -
séért;

– az éves he lyi bér le tek és a MÁV iga zol vá nyok
beszerzé séért és szétosztá sáért;

– az üdü lé si csek kek beszerzé séért és nyilvántartá sáért, 
valamint az üdü lé si költ sé gek elszámolá sáért;

– az adó be val lá sok ellenõrzé séért, a pénz ügyi tel je sí -
tés rõl való in téz ke dé sért;

– elõ le gek folyósítá sáért és elszámolá sáért;
– há zi pénz tár üzemelteté séért;
– a fõ köny vi szám la cso por tok, szám lák megnyitá sáért,

átvezeté séért;
– nap ló ban és szám lá kon való zá rá sért;
– napi rend sze res ség gel a Kincs tá ri ér te sí tõ alap ján a

ter he lé sek és jó vá írá sok kontírozá sáért, fõ köny vi nyil ván -
tar tás ban való szerepelteté séért;

– napi rend sze res ség gel a napi pénz tár je len té sek alap -
ján a há zi pénz tá ri ki fi ze té sek és be fi ze té sek kontírozá -
sáért, fõ köny vi nyil ván tar tás ba tör té nõ rögzíté séért;

– ve gyes köny ve lé si bi zony la tok kontírozá sáért,
rögzíté séért;

– az elõ irány za tok nyilvántartá sáért, szük ség sze rin ti
módosítá sáért;

– napi rend sze res ség gel a be vé te li és ki adá si tel je sí té -
sek Kincs tár hoz tör té nõ egye zõ sé ge ér de ké ben a kincs tá ri
tranz ak ci ós kó dok módosítá sáért;

– az MNB-nél ve ze tett de vi za szám la for gal má nak, ese -
ten kén ti ár fo lyam kü lön bö zet könyvelé séért;

– havi fel adás alap ján a kül föl di ki kül de té sek kel kap -
cso la tos pénz ügyi ese mé nyek fõ könyv ben való
szerepelteté séért;

– havi bér fel adás alap ján a sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek
fõ köny vi nyil ván tar tás ba tör té nõ rögzíté séért;

– havi rend sze res ség gel az elõ irány za tok és a tel je sí té -
sek Kincs tá ri nyil ván tar tás sal tör té nõ egyezteté séért, a
pénz ügyi ana li ti kák és a fõ könyv egyezteté séért;

– ne gyed évi rend sze res ség gel az OTP La kás alap szám -
la for gal má nak vál to zá sá val kap cso la tos té te lek fõ könyv -
ben való rögzíté séért;

– a mi nisz té rium ál tal ala pí tott köz hasz nú tár sa sá gok
jegy zett tõ ké jé nek ál lo mány vál to zá sá val kap cso la tos gaz -
da sá gi ese mé nyek könyvelé séért;

– az FVM tu laj do nú vál lal ko zá sok mi nisz té ri u mi tu laj -
don ré sze i nek ana li ti kus nyilvántartá sáért;

– ne gyed éves rend sze res ség gel az elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si terv el ké szí té se, valamint az idõ kö zi mér leg je len tés
elkészíté séért;

– a fél éves be szá mo ló, az éves költ ség ve té si és szö ve -
ges be szá mo ló elkészíté séért;

– a füg gõ, át fu tó és ki egyen lí tõ be vé te lek és ki adá sok,
valamint a nem azo no sí tott be vé te lek fo lya ma tos rendezé -
séért;

– a fel ügye le ti szerv, valamint az Ál la mi Szám ve võ -
szék ál tal kért adat szol gál ta tá sok elkészíté séért;

– a mér leg té te lek lel tár ral való alátámasztá sáért a töb bi
fõ osz tály együtt mû kö dé sé vel;

– a Szék ház és egyéb lé te sít mé nyek fo lya ma tos, za var -
men tes mû kö dé sé nek biztosítá sáért, az eh hez szük sé ges
he lyi ség gaz dál ko dá si, üze mel te té si, fenn tar tá si fel ada tok
irán ti igé nyek megfogalmazá sáért, a mû sza ki el lá tás, a
köz üze mi szol gál ta tá sok, a ta ka rí tás, a kül sõ és bel sõ kar -
ban tar tás irán ti igé nyek megfogalmazá sáért;
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– a be ru há zá si, fel újí tá si, kar ban tar tá si ter vek kidol -
gozá sáért, azok vég re haj tá sá nak megszervezé séért és el -
len õr zé sért, to váb bá be szá mo lók, je len té sek ké szí té sé ért a
tel je sí té sek rõl;

– kö te le zett ség vál la lá sok kez de mé nye zé sért a be ru há -
zá sok, fel újí tá sok, kis ja ví tá sok, szol gál ta tá sok te rén, szer -
zõ dé sek elõkészíté séért;

– a köz üze mi szol gál ta tá sok tel je sí té se i nek ellenõrzé -
séért, igazolá sáért;

– fel adá sok készíté séért a Pénz ügyi Osz tály nak;
– a bel sõ köl töz te té sek lebonyolítá sáért, az iro dák be -

ren de zé sé rõl való gon dos ko dá sért;
– a könyv vi te li nyil ván tar tás szám vi te li tör vény, s a

költ ség ve tés alap ján gaz dál ko dó szer vek be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé rõl  szóló kor mány ren de let
sze rint vezeté séért;

– a va gyon gaz dál ko dá si be szá mo lók, je len té sek a fel -
ügye le ti szerv vagy más ha tó ság ré szé re ha tár idõ re való
elkészíté séért;

– a fõ köny vi köny ve lés ré szé re fel adá sok készíté séért a 
zá rá si mun kák hoz;

– a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság felé adat szol gál ta tá -
si kö te le zett ség teljesíté séért a 2007. ja nu ár 1. utá ni ál la -
pot ra;

– a lel tá ro zás ki ér té ke lé sé ben, az eset le ges fe le lõs ség
meg ál la pí tá sá ban való rész vé te lért;

– a Mi nisz té rium dol go zói és nyug dí ja sai ré szé re a
szak köny vek, fo lyó ira tok, köz lö nyök fo lya ma tos
biztosítá sáért;

– a Mi nisz té rium fõ osz tá lyai és in téz mé nyei ál tal ké -
szí tett ki ad vá nyok he lyi gyûj te mény ként kezelé séért;

– az EU ki ad vá nyok, köz lö nyök (Of fi ci al Jo ur nal) és
azok for dí tá sa i nak gyûjté séért;

– a könyv tár ol va só szol gá la tá nak ellátá sáért, a köl -
csön zõ kár tyák vezeté séért, nyilvántartá sáért;

– a szék há zi ét te rem és a ren dez vény szol gá lat irányítá -
sáért, üze mel te té sé nek ellátá sáért, az üze mel te tés fel té te -
le i nek biztosítá sáért, kon fe ren ci ák, ün nep sé gek, fo ga dá -
sok megszervezé séért, lebonyolítá sáért, pro to koll-te vé -
keny sé gek támogatá sáért;

– a mi nisz té ri u mi üdül te tés megszervezé séért,
lebonyolítá sáért. Kap cso lat tar tá sért kül sõ szer vek felé
(Me küf. part ne rek);

– a mun ka he lyi egész ség ügyi szol gál ta tás, a miniszté -
riumi dol go zók mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges or vo si
al kal mas sá gi vizs gá la tok biztosítá sáért;

– az ét ke zé si je gyek ügyintézé séért, kezelé séért,
nyilvántartá sáért;

– kap cso lat tar tói fel adat ellátá sáért a Mi nisz té rium és a
MEH Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság (KSZF) kö -
zött:

= ope ra tív kap cso lat tar tá sért,
= a mi nisz té rium és a KSZF kö zöt ti Szol gál ta tá si

Meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla po dás)
mel lék le té ben sze rep lõ ada tok aktualizálá sáért,

= Meg álla po dás ki egé szí té sek elõkészíté séért,

= az egye di meg ál la po dá sok elõkészíté séért,
valamint

= a szol gál ta tás sal kap cso la to san fel me rült prob lé -
mák kezelé séért;

– min den olyan in for má ció biztosítá sáért a KSZF ré -
szé re, ame lyek a ma gas szín vo na lú mun ka el vég zé sé nek
fel té te lei, így kü lö nö sen:

= a Mi nisz té rium azon el lá tot tak lis tá já nak elkészíté -
séért és fo lya ma tos karbantartá sáért, akik ré szé re a 
szol gál ta tást biz to sí ta ni kí ván ja,

= a szer ve ze ti fel épí tést tar tal ma zó do ku men tum
elkészíté séért és átadá sáért,

= szük ség ese tén biz to sít ja a KSZF adott fel adat el lá -
tá sá ra ki je lölt al kal ma zott já nak az iro dák ba és
egyéb he lyi sé gek be tör té nõ be lé pés és meg fe le lõ
mun ka vég zés le he tõ sé gét;

– a KSZF te vé keny sé gét érin tõ min den meg lé võ sza -
bály zat mó do sí tá sa és új sza bály zat el fo ga dá sa elõtt a
KSZF mi nisz té ri u mi szol gál ta tá si fõ osz tály ve ze tõ jét a
dön té si fo lya mat ba be von ja;

– kap cso lat tar tói fel adat ke re té ben be je len ti a Mi nisz -
té rium szer ve ze té ben, illetve a fel hasz ná lók KSzF ál tal
nyúj tott szol gál ta tá sok hoz szük sé ges ada ta i ban be kö vet -
ke zõ vál to zá so kat (a KSZF ál tal elekt ro ni kus úton köz zé -
tett, a Mi nisz té rium ál tal köz vet le nül el ér he tõ) for ma -
nyom tat vá nyon a KSZF kap cso lat tar tó já nak elekt ro ni ku -
san és pa pír ala pon;

– kap cso lat tar tói fel adat ke re té ben az igé nye ket – a
szol gál ta tá sok kal kap cso la tos új igé nyek, vál toz ta tá sok,
mó do sí tá sok be je len té sé re a KSZF ál tal a Mi nisz té rium
Int ra ne tén pub li kált – for ma nyom tat vá nyo kat ki töl tött és a 
kap cso lat tar tó ja ál tal alá írt for ma nyom tat vá nyok elekt ro -
ni kus és pa pír ala pon való meg kül dé sé vel jut tat ja el KSZF
ré szé re;

– a for ma nyom tat vá nyo kon nem meg ad ha tó igé nyek
ese tén az igé nye ket be je len ti a mi nisz té rium kap cso lat tar -
tó já nak alá írá sá val a KSZF FVM Szol gál ta tá si Fõ osz tály -
ve ze tõ ré szé re, 1055 Bp., Kos suth L. tér 11. cím re kül dött
fel jegy zés sel;

– a mi nisz té rium a Meg álla po dás mel lék le te i ben de fi -
ni ált szol gál ta tá sok ról és a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak
mód ját érin tõ mó do sí tá sok ról Mó do sí tá si Kez de mé nye -
zést jo go sult be nyúj ta ni. A Mó do sí tá si Kez de mé nye zést
az érin tett (a mó do sí tást kez de mé nye zõ) fél kap cso lat tar -
tó ja írás ban nyújt ja be a má sik fél nek. A Mó do sí tá si Kez -
de mé nye zés nek ki kell tér ni a Meg ál la po dás ban be kö vet -
ke zõ vál to zá sok meg ha tá ro zá sá ra, és a Mó do sí tá si Kez de -
mé nye zés ál tal érin tett va la mennyi ren del ke zés re;

– a Kap cso lat tar tó a kez de mé nye zést egyez te ti és ha az
a ren del ke zés re álló, vagy erre a cél ra kez de mé nye zõ mi -
nisz té rium ál tal biz to sí tott erõ for rás sal meg va ló sít ha tó, az
egyez te tés ered mé nyé nek meg fele lõen el fo gad ják a kez -
de mé nye zett mó do sí tá so kat;

– a Mó do sí tá si Kez de mé nye zést a Kap cso lat tar tó írja
alá, ki vé ve azo kat az ese te ket, ami kor a mó do sí tás fo lya -
mán fe lek kö zött for rás át cso por to sí tás tör té nik vagy a kap -
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cso lat tar tók egyéb ként in do kolt nak tart ják, ugyan is eb ben
az eset ben a fe lek Meg ál la po dás ban rög zí tett kép vi se lõ i -
nek van alá írá si jo go sult sá ga;

– a Kap cso lat tar tó egyez tet a kez de mé nye zett mó do sí -
tás nak a költ sé gek re, tel je sí té si ha tár idõk re, mi nõ ség re
vagy a Meg álla po dás bár mely más fel té te lé re gya ko rolt
ha tá sá ról.

Szer ve ze ti ta go zó dás:
Bér- és TB Osz tály
Pénz ügyi és Szám vi te li Osz tály
Üze mel te té si Össze kö tõ Osz tály

Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi
Fõosztály

57.  §

Fe le lõs:
– a ver seny ké pes ség gel, valamint az élel mi szer-sza bá -

lyo zás ból adó dó mi nõ sé gi, élel mi szer biz ton sá gi és kör -
nye zet vé del mi fel ada tok kal kap cso la tos fej lesz té si igé -
nye ket in teg rá ló élel mi szer ipa ri ipar po li ti ka, kis- és kö -
zép vál lal ko zá si (KKV) po li ti ka, szer ke zet-át ala kí tá si és
fej lesz té si irány el vek, fõ cél ki tû zé sek meghatározá sáért;

– az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szer
Su gár fi gye lõ Rend sze ré be tar to zó FVM Ra di o ló gi ai
Ellen õr zõ Há ló zat fej lesz tés irá nyá nak meghatározá sáért,
felkészíté séért, mû kö dé sé nek és költ ség ve té sé nek tervezé -
séért, szak mai irányítá sáért és te vé keny sé gé nek ellenõrzé -
séért, ága za ton be lü li fo lya ma tos egyez te tés mel lett;

– a tár ca szak mai képvisele téért az Or szá gos Kör nye -
ze ti Su gár vé del mi Rend szer (OKSER) Szak bi zott ság ban
és a tag ság ból ere dõ fel ada tok ellátá sáért, az Igaz ga tá si
Fõ osz tály tá jé koz ta tá sa mel lett;

– az élel mi szer elõ ál lí tók (el sõ sor ban a kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok) ver seny ké pes sé gét ja ví tó mi nõ sé gi, élel mi -
szer biz ton sá gi, kör nye zet vé del mi rend sze rek (HACCP,
Nyo mon kö vet he tõ ség, ISO 9000 és 14000, TQM)
támogatá sáért, megismerteté séért;

– a nem ze ti he lyes hi gi é ni ai gya kor lat út mu ta tók jó vá -
ha gyá sá nak szak mai elõkészíté séért, a Nem ze ti He lyes
 Higiéniai Gya kor lat Bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta i nak
ellátá sáért;

– az élelmiszertör vény ha tá lya alá tar to zó te rü le tek EU
sza bá lyo zá sá nak ki dol go zá sá ban való ma gyar rész vé tel
szervezé séért;

– az EU élel mi szer mi nõ ség ügyi sza bá lyo zás ki dol go -
zá sá ban való rész vé te lért;

– a nem ze ti élel mi szer mi nõ ség ügyi sza bá lyo zás szak -
mai elõkészíté séért;

– a Ma gyar Élel mi szer könyv vezeté séért, a Ma gyar
Élel mi szer könyv Bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta i nak ellátá -
sáért;

– a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek ere det vé -
del mé re, illetve a ha gyo má nyos kü lön le ges ter mé kek re

vo nat ko zó rend sze rek mûködteté séért, a Ma gyar Ere det -
vé del mi Ta nács tit kár sá gi fel ada ta i nak ellátá sáért;

– az élel mi sze rek rõl  szóló tör vény ben, az ere det vé de -
lem rõl, a ha gyo má nyos kü lön le ges ter mé kek rõl, a je lö lés -
rõl és az ás vány víz rõl  szóló ren de le tek ben a mi nisz té rium
ré szé re elõ írt fel ada tok ellátá sáért;

– az élel mi szer ki vá ló mi nõ ség ta nú sí tá si rend szer
szak mai felügyele téért;

– a Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Díj Bi zott ság
mun ká já nak koordinálá sáért;

– a FAO/WHO Co dex Ali men ta ri us ma gyar mun ká já -
nak irányítá sáért, a Co dex Ali men ta ri us Ma gyar Nem ze ti
Bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta i nak ellátá sáért, valamint a
mun ka bi zott sá gok ban való rész vé tel biztosítá sáért;

– az EU tag or szá gok ból no ti fi ká ci ós el já rás ke re té ben
a szak te rü le tet érin tõ jog anya gok véleményezé séért;

– a mi nisz té rium szab vá nyo sí tá si te vé keny sé gé nek
 koordinálá sáért, az FVM kép vi se le té nek el lá tá sért a Ma -
gyar Szab vány ügyi Ta nács ban;

– a kö zép- és hosszú táv ú ter ve zés (pl. Euró pa Terv) ke -
re té ben az élel mi szer ipar ra vo nat ko zó ho ri zon tá lis és
szak ága za ti prog ra mok el ké szí té sé ben való köz re mû kö dé -
sért;

– a kö zös sé gi és ha zai for rá sok tá mo ga tá sá val meg -
valósuló in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak szak mai irányítá -
sáért és koordinálá sáért;

– a prog ra mok (AVOP, SAPARD, EMVA) moni -
toring, illetve ér té ke lõ bi zott sá ga i ban való rész vé te lért;

– a tá mo ga tá si prog ra mok szak te rü le tét érin tõ dön tés
elõ ké szí tõ mun ká já nak irányítá sáért;

– a vál lal ko zá sok és szak mai szer ve ze tek fo lya ma tos
tá jé koz ta tá sá ban, valamint a prog ra mok ra való fel ké szí té -
sé ben való köz re mû kö dé sért;

– az EU po li ti kák (vi dék fej lesz tés, ipar- és KKV po li ti -
ka stb.) élel mi szer ipar ral kap cso la tos ré szé nek ki ala kí tá sá -
ban való rész vé te lért;

– a kör nye zet vé del mi sza bá lyo zás ban való részvé -
telért, és az élel mi szer ipa ri meg va ló sí tás elõsegíté séért;

– a mi nisz té rium élel mi szer mar ke ting fel ada ta i nak el -
lá tá sá ban való rész vé te lért;

– az élel mi sze ri part érin tõ nem zet kö zi ügyek el lá tá sá -
ban való köz re mû kö dé sért;

– az élel mi szer ipar in no vá ci ó val, ok ta tás sal, kép zés sel
kap cso la tos, fel ada ta i nak el lá tá sá ban való közremûkö -
désért;

– az élel mi szer-ku ta tá si prog ra mok ki ala kí tá sá val, a
pri o ri tá sok meg ha tá ro zá sá val kap cso la tos fel ada tok tár ca -
szin tû ko or di ná ci ó já ban tör té nõ rész vé tel biztosítá sáért;

– az élel mi szer ipa ri szak ér tõk kel, szak ta nács adók kal
kap cso la tos, fel ada tok el lá tá sá ban való köz re mû kö dé sért;

– a mi nisz té rium élel mi szer ipar ral kap cso la tos egyéb
fel ada ta i ban való rész vé te lért;

– az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer-biz ton sá gi, a ta -
kar mány el len õr zé si, az ál lat vé del mi fel ada tok, az ál lat -
gyó gyá sza ti ké szít mé nyek törzs köny ve zé si, for gal ma zá si
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és el len õr zé si fel ada ta i nak, felügyele téért mind ezek re vo -
nat ko zó EU jog sza bá lyok szak mai har mo ni zá ci ó já ért;

– a nem har mo ni zált ál lat faj és ál la ti ere de tû ter mék EU 
más tag ál la má ból Ma gyar or szág ra tör té nõ szál lí tá sá nak,
valamint har ma dik or szág ból Ma gyar or szág ra tör té nõ be -
ho za ta lá nak ál lat egész ség ügyi és hi gi é ni ai fel té te le i nek
megállapítá sáért;

– az ál lam i ál lat egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ
szol gá lat szak mai felügyele téért;

– kom mu ni ká ci ó ért – együtt mû köd ve a Saj tó iro dá val – 
a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Élel mi szer-biz -
ton sá gi El nök he lyet te sé nek irá nyí tá sa alá tar to zó te rü le tek 
te kin te té ben;

– a Mi nõ ség ügyi Tár ca kö zi Bi zott ság ban és a Nem ze ti
Akk re di tá ló Tes tü let ben való rész vé te lért;

– a Ma gyar Ta kar mány kó dex Bizottságmûködé séért;
és a tit ká ri fel ada tok ellátá sáért;

– a Tol nay Sán dor-Díj Bi zott ság mun ká já nak
koordinálá sáért;

– a be je len té si kö te le zett ség alá tar to zó, to váb bá egyes
nagy gaz da sá gi kár ral járó ál lat be teg sé gek és zo o nó zi sok
meg elõ zé sé re, le küz dé sé re, illetve kár té te lük csök ken té sé -
re irá nyuló szak mai és irá nyuló stra té gia ellátá sáért;

– az ál la tok egy sé ges azo no sí tá si és nyil ván tar tá si
rend szer e to vább fej lesz té sé nek felügyele téért, a mû köd te -
tés ellenõrzé séért;

– az ál lat or vo si ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok egyen ér té -
kû sé gé nek elismeré séért;

– a nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek, a ta laj és egyéb nö vé -
nyi táp kö ze gek ha zai és nem zet kö zi for gal má val össze -
füg gõ kül sõ és bel sõ nö vény egész ség ügyi fel ada tok ellátá -
sáért;

– a for ga lom ban lévõ nö vény vé dõ sze rek és ter més nö -
ve lõ anya gok mi nõ ség el len õr zé sé nek, valamint a nö vé nyi
ter mé kek ben, a víz ben és ta laj ban a szer ma ra dé kok, ne -
héz fé mek, egyéb to xi kus anya gok vizs gá la tá nak irányítá -
sáért és felügyele téért;

– a zöld ség és gyü mölcs mi nõ ség-el len õr zés irányítá -
sáért és felügyele téért, valamint azo kat meg ala po zó sza bá -
lyo zás fo lya ma tos ellátá sáért;

– a bor el len õr zé si fel ada tok irányítá sáért és felügyele -
téért, valamint azok szabályozá sáért;

– a dísz nö vény mi nõ ség el len õr zés szervezé séért;
– a kom ló mi nõ ség el len õr zés szervezé séért;
– a par lag fû ellen való köz ér de kû vé de ke zés vég re haj -

tá sá nak irányítá sáért, szervezé séért és ellenõrzé séért;
– a ter mõ föl dek mi nõ sé gé nek és ter mé keny sé gé nek

meg óvá sát szol gá ló (víz- és szél eró zió, a ta laj szer -
ves-anya gá nak csök ke né se, sa va nyo dás, má sod la gos szi -
ke se dés, ká ros víz ház tar tás, ta laj szennye zés el le ni vé de -
lem, ter mõ föl dön tör té nõ be ru há zá sok en ge dé lye zé sé vel
össze füg gõ) szak igaz ga tá si fel ada tok irányítá sáért,
felügyele téért;

– az öko ló gi ai gaz dál ko dást ellen õr zõ és ta nú sí tó szer -
ve ze tek hely szí ni ellen õr zõ és mi nõ sí tõ te vé keny sé gé nek
ha tó sá gi felügyele téért az MgSzH be vo ná sá val;

– az EU nit rát di rek tí va ha zai vég re haj tá sá val össze -
füg gõ jog al ko tá si fel ada tok és az ab ban fog lalt tár ca szin tû
fel ada tok végrehajtá sáért, to váb bá ezek tár ca kö zi koordi -
nálá sáért;

– a nit rát ren de let hez kap cso ló dó tá mo ga tá sok kal kap -
cso la tos – a vo nat ko zó euró pai uni ós elõ írásokból ere dõ –
dön té sek elõ ké szí té sé ben való köz re mû kö dé sért;

– va la mennyi tá mo ga tás nö vény- és ta laj vé de lem mel,
valamint ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás sal össze füg gõ szak -
mai ré szé nek, valamint el já rás rend jé nek ki dol go zá sá ban
való köz re mû kö dé sért;

– a me li o rá ci ós be avat ko zá sok és lé te sít mé nyek, ön tö -
zés, ta laj ja ví tás, szenny víz, szenny víz isza pok és nem ve -
szé lyes hul la dék me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá val, híg trá -
gya ki jut ta tá sá val ta laj vé del mi szak igaz ga tá si fel ada tok
irányítá sáért és felügyele téért;

– a Ta laj vé del mi In for má ci ós és Mo ni tor ing Rend szer
(TIM) mû köd te té sé nek felügyele téért;

– a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott nö vény- és ta laj vé -
del mi el len õr zé si és fej lesz té si fel ada tok irányítá sáért;

– a ta laj tér ké pe zés fel té te le i nek biztosítá sáért és vég re -
haj tá sá nak felügyele téért, az új nem zet kö zi ta laj osz tá lyo -
zá si rend szer alkalmazá sáért;

– az EU új ta laj vé del mi po li ti ká já nak ki ala kí tá sá val
össze füg gõ fel ada tok tár ca kép vi se le té nek ellátá sáért;

– a nö vény vé de lem mel, a ta laj vé de lem mel, a táp -
anyag-gaz dál ko dás sal kap cso la tos EU jog har mo ni zá ció
szak mai elõkészíté séért, valamint a kör nye zet kí mé lõ tech -
no ló gi ák ha zai fej lesz té sé nek koordinálá sáért, a nem zet -
kö zi kö ve tel mé nyek érvényesíté séért, to váb bá az ag -
rár-kör nye zet gaz dál ko dás ugyan ezen fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá ban való köz re mû kö dé sért;

– a nö vény- és ta laj vé del mi tá jé koz ta tá sért, valamint az 
ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás sal kap cso la tos tá jé koz ta tás -
ban való köz re mû kö dé sért;

– a nö vény-, ta laj- és ag rár-kör nye zet vé del mi szak te rü -
le tet érin tõ mû sza ki, mi nõ sé gi és egyéb nem zet kö zi elõ -
írások érvényesíté séért;

– a szak te rü le ti nem zet kö zi egyez mé nyek, együtt mû -
kö dé si prog ra mok szak mai elõkészíté séért, a kap cso la tok
fejleszté séért;

– a nö vény vé del mi kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás,
valamint a poszt gra du á lis kép zés alap tan ter vi kö ve tel mé -
nye i nek meg ha tá ro zá sá ban való együtt mû kö dé sért,
valamint azok ér vé nye sü lé sé nek felügyele téért;

– a nö vény vé del mi szak ké pe sí té sek vizs gáz ta tá si kö -
ve tel mé nye i nek, és a kö te le zõ szak mai to vább kép zés
rend sze ré nek és te ma ti ká já nak meghatározá sáért;

– a nö vény-, ta laj- és ag rár-kör nye zet vé de lem, a zöld -
ség-gyü mölcs mi nõ ség-el len õr zés, valamint az ál lat egész -
ség ügy szak te rü le tet érin tõ nem zet kö zi szer ve ze tek ben
(EU, FAO, ENSZ/EGB, OECD, OIV, EPPO, IPPC, WTO
SPS, IOBC IUSS stb.) az EU szak bi zott sá ga i ban és mun -
ka cso port ja i ban való szak mai kép vi se let ellátá sáért;

– a nö vény- és ta laj vé del mi szak te rü le tet érin tõ je len té -
si kö te le zett ség teljesíté séért az EU és nem zet kö zi szer ve -
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ze tek felé, to váb bá az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si szak -
te rü le ten ugyan ezen fel ada tok ban köz re mû kö dés fel ügye -
le té ért;

– a pol gá ri vész hely zet tel kap cso la tos, valamint a ter -
mé sze ti ka taszt ró fák ból ere dõ fel ada tok vég re haj tá sá ban
való köz re mû kö dé sért;

– a ha tó sá gi fel ada tok ál lat egész ség ügyi és élelmiszer-
 ellenõrzõ szol gá lat, valamint nö vény és ta laj vé del mi szol -
gá lat ál tal tör té nõ el lá tá sa el len õr zé sé nek (au di tá lá sá nak)
szervezé séért, to váb bá annak vég re haj tá sá ban való rész -
vé te lért;

– a RASFF gyors ri asz tá si rend szer mû köd te té sé ben
való rész vé te lért;

– Az ENAR ki ala kí tás és fej lesz tés irányítá sáért, az ál -
lat egész ség ügyi, élel mi szer biz ton sá gi szak igaz ga tá s ke re -
té ben;

– a mi nisz ter MgSZH-val kap cso la tos irá nyí tá si és
szak mai-fel ügye le ti fel ada ta i nak el lá tá sá val, ko or di ná ci ó -
já val össze füg gés ben köz re mû kö dik az MgSZH mû kö dé -
sé nek szak mai fel ügye le té ben, en nek ke re té ben szak mai
fel ügye le tet gya ko rol az MgSZH Élel mi szer lánc-biz ton sá -
gi el nök he lyet te sé nek, valamint a fel ügye le te alá tar to zó:

= Ál lat egész ség ügyi Di ag nosz ti kai Igaz ga tó ság,
= Ál lat gyó gyá sza ti Ter mé kek Igaz ga tó sá ga,
= Jár vány ügyi és Ál lat vé del mi Igaz ga tó ság,
= Élel mi szer- és Ta kar mány biz ton sá gi Igaz ga tó ság,
= Bor mi nõ sí té si Igaz ga tó ság,
= Nö vény-, Ta laj- és Ag rár-kör nye zet vé del mi Igaz -

ga tó ság
te vé keny sé ge fe let t.

Szer ve ze ti ta go zó dás:
Élel mi szer biz ton sá gi Osz tály
Ál lat egész ség ügyi Osz tály
Nö vény-, Ta laj- és Ag rár kör nye zet-vé del mi Osz tály
El len õr zé si és Au dit Osz tály
Élel mi szer ipa ri Osz tály

Szakigazgatási Fõosztály

58.  §

Fe le lõs:
a mi nisz ter MgSzH-val kap cso la tos irá nyí tá si és szak -

mai-fel ügye le ti fel ada ta i nak el lá tá sá val, ko or di ná ci ó já val
össze füg gés ben az ál ta lá nos igaz ga tás ke re té ben:

– a mi nisz ter MgSzH-ra vo nat ko zó irá nyí tá si, fel ügye -
le ti, valamint mun kál ta tói jog kör ben ho zott dön té se i nek
szak mai elõkészíté séért;

– az MgSzH költ ség ve té sé vel, valamint hu mán erõ for -
rás-fel hasz ná lá sá nak ter ve zé sé vel kap cso la tos ál lás pont
kialakítá sáért;

– az MgSzH szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak
mi nisz te ri uta sí tás ként tör té nõ ki adá sá val kap cso la tos elõ -
ké szí té sért, a mi nisz te ri jó vá ha gyást igény lõ egyéb bel sõ
sza bály za ta i nak mi nisz te ri jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ -

készíté séért, valamint egyéb sza bály za ta i nak
véleményezé séért, az MgSzH Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá nak fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos miniszté -
riumi szin tû fel ada tok ellátá sáért;

– az MgSzH köz pont ja és te rü le ti szer vei ala pí tó ok ira -
tá nak ki adás ra vagy mó do sí tás ra elõkészíté séért;

– az MgSzH mun ka ter vé vel kap cso la tos mi nisz té ri u mi
fel ada tok végrehajtá sáért;

– az MgSzH-val való fo lya ma tos kap cso lat tar tá sért;
– az MgSzH fel adat- és ha tás kö ri jegy zé ké nek az érin -

tett szak fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve tör té nõ
összeállítá sáért és fo lya ma tos nap ra kész ál la pot ban tartá -
sáért;

– a fe la dat ra ci o na li zá ci ó val össze füg gõ jogszabály-
 módosítások érin tett fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve tör té -
nõ elõkészíté séért;

– az MgSzH mû kö dé sé re vo nat ko zó jogi és szak mai
ha tás vizs gá la tok elvégzé séért, az azok ered mé nye ként je -
lent ke zõ jog al ko tá si fel ada tok szak mai elõkészíté séért;

– a mi nisz ter MgSzH-val kap cso la tos irá nyí tá si és
szak mai-fel ügye le ti fel ada ta i nak el lá tá sá val, ko or di ná ci ó -
já val össze füg gés ben köz re mû kö dik az MgSzH mû kö dé -
sé nek szak mai fel ügye le té ben.

a nö vény ter mesz té si és ker té sze ti szak igaz ga tá s ke re té -
ben:

– a me zõ gaz da sá gi ter me lés és ter me lés fej lesz tés szak -
te rü le tet érin tõ jog sza bá lyok elõkészíté séért és
korszerûsíté séért;

– a me zõ gaz da sá gi ága za tok (nö vény ter mesz tés, ker té -
szet, ál lat te nyész tés) ter me lé se, a ter me lés fej lesz té se
szak mai irá nyí tá sá ban, a jogi és köz gaz da sá gi fel té tel rend -
szer mû köd te té sé nek ki ala kí tá sá ban való rész vé te lért;

– a nö vény faj ták ál lam i el is me ré sé vel, valamint a ve tõ -
mag vak, sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá val, mi nõ sí té sé vel,
for ga lom ba ho za ta lá val össze füg gõ te vé keny ség, vo nat -
ko zó tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti irányítá sáért, a
tör vény vég re haj tá si ren de le te i nek karbantartá sáért a
szük sé ges mó do sí tá sok szak mai elõkészíté séért;

– a nö vé nyi gén meg õr zé si (ge ne ti kai erõ for rá sok kal
kap cso la tos) te vé keny ség felügyele téért, szak mai ko or di -
ná ci ó já ért, nem zet kö zi együtt mû kö dé si prog ra mok ban
rész vé te lért;

– a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság (KKB)
Nem zet kö zi Szak bi zott sá gá ban a tár ca kép vi se le té nek,
valamint a mû kö dés bõl adó dó fel ada tok ellátá sáért;

– a nö vé nyi ere de tû bi o ló gi ai ala po kat érin tõ nem ze ti
tá mo ga tá si rend szer kidolgozá sáért, szak mai felügyele -
téért;

– ener ge ti kai ül tet vény te le pí tés, nyil ván tar tás és meg -
szün te tés el len õr zé sé nek szak mai felügyele téért, a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok karbantartá sáért;

– a mák ter mesz tés sel kap cso la tos ENSZ anya gok
(ARQ, BRQ kér dõ ívek) elkészíté séért;

– a mi nisz té rium fel ügye le te alatt mû kö dõ gaz da sá gi és 
köz hasz nú tár sa sá gok K+F te vé keny sé gé nek szak mai
felügyele téért;
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– a szak te rü le ten mû kö dõ tu do má nyos, ér dek vé del mi
és szak mai szer ve ze tek kel való kap cso lat tar tá sért;

– a nem zet kö zi kö te le zett sé gek bõl ere dõ szak te rü le ti
fel ada tok ellátá sáért;

– szak mai fel ügye le tet gya ko rol az MgSzH Nö vény ter -
mesz té si és Ker té sze ti Igaz ga tó sá gá nak te vé keny sé ge fe -
let t;

részt vesz:
– a nö vény ter mesz tést, ker té sze ti ter me lést érin tõ en az

Euró pai Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Alap hoz kap -
cso ló dó in téz ke dé sek ki dol go zá sá ban;

– a nö vény vé del mi sza bá lyo zá sok ki ala kí tá sá val kap -
cso la tos szak te rü le tét érin tõ fel ada tok ban;

az ál lat te nyész té si szak igaz ga tá s ke re té ben:
– a me zõ gaz da sá gi ge ne ti kai erõ for rá sok kal kap cso la -

tos fel ada tok ellátá sáért;
– az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény -

ben (a továb biak ban: Átv.) meg ha tá ro zot tak sze rin ti te -
nyész tés szer ve zé si fel ada tok végzé séért;

– az ál la tok egy sé ges nyil ván tar tá si és azo no sí tá si
rend sze ré nek (ENAR) kialakítá sáért, fejleszté séért,
mûködteté séért;

– a te nyé szet in for má ci ós rend szer (TIR) és a ba rom fi
in for má ci ós rend szer (BIR) kialakítá sáért, fejleszté séért,
mûködteté séért;

– az õs ho nos és ve szé lyez te tett ál lat faj ták megõrzé -
séért;

– az Átv. és vég re haj tá si ren de le te i vel kap cso la tos jog -
sza bály-al ko tá si fel ada tok végzé séért, e jog sza bá lyok EU
har mo ni zá ci ó já ért;

– az ál lat te nyész tést érin tõ nem ze ti tá mo ga tá si rend -
sze rek (te nyész tés szer ve zés tá mo ga tá sa, hús ló tar tás tá mo -
ga tá sa) kidolgozá sáért, a szük sé ges jog sza bá lyok
megalkotá sáért;

– az Ál la mi Mé nes gaz da ság Szil vás vá rad szak mai és
fej lesz té si te vé keny sé gé nek felügyele téért;

– a szak te rü le tét érin tõ ha zai és nem zet kö zi szak mai
szer ve ze tek kel tör té nõ kap cso lat tar tá sért, valamint a szak -
te rü le tét érin tõ nem zet kö zi kap cso la tok szak mai ko or di ná -
ci ó já ért;

– a FAO ál lat ge ne ti kai erõ for rá sok kal fog lal ko zó
Euró pai Re gi o ná lis Fó kusz Pon tok (ERFP) nem ze ti ko or -
di ná to ri fel ada ta i nak ellátá sáért;

– az élel me zé si és me zõ gaz da sá gi célú nö vé nyi gén for -
rá sok ról  szóló, Ró má ban, 2001. no vem ber 3-án el fo ga dott
nem zet kö zi Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 358/2004.
(XII. 26.) Korm. ren de let vég re haj tá sá ból adó dó fel ada to -
kért, a nö vény ge ne ti kai erõ for rá sok nem ze ti ko or di ná to ri
fel ada tok ellátá sáért;

– szak mai fel ügye le tet gya ko rol az MgSzH Ál lat te -
nyész té si Igaz ga tó sá gá nak, mint te nyész té si ha tó ság nak a
te vé keny sé ge fe let t;

– részt vesz az ál lat te nyész tést érin tõ en az Euró pai Me -
zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Alap hoz kap cso ló dó in -
téz ke dé sek ki dol go zá sá ban;

a föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá s ke re té ben:
– az MgSzH föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá sa szak mai

fel ügye le té nek ellátá sáért – az MgSzH va dá sza ti, ha lá sza -
ti, víz gaz dál ko dá si, valamint a rész arány-föld ki adás sal
kap cso la tos te vé keny sé gei fe let ti szak mai fel ügye let
kivéte lével;

– a föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá s te vé keny sé gé nek
értékelé séért;

– a mi nisz té rium ve ze tõ i nek rend sze res tájékoztatá -
sáért az idõ sze rû me zõ gaz da sá gi mun kák ál lá sá ról, a te rü -
le ti ta pasz ta la tok ról;

– a me zõ gaz da sá got súj tó ele mi ká rok fel mé ré sé vel
kap cso la tos fel ada tok ellátá sáért, ele mi ká rok ese tén a mi -
nisz té rium ve ze té sé nek tájékoztatá sáért;

– jog sza bály ban meg ha tá ro zott nö vé nyek ter més becs -
lé sé nek és ál la pot mi nõ sí té sé nek elvégezteté séért, az or -
szá gos össze sí tés elkészíté séért, to váb bá – szük ség ese -
tén – pót-ter més becs lés elrendelé séért;

– a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vá nyok ki adá sá -
val kap cso la tos fel ada tok koordinálá sáért, csa lá di gaz dál -
ko dók ról  szóló ha tá ro za tok kiadá sáért.

Egyes nem ze ti tá mo ga tá si konst ruk ci ók mû köd te té se
ke re té ben el lát ja:

A ko ráb bi évek ben meg hir de tett, nem ze ti költ ség ve té si
elõ irány zat ter hé re oda ítélt egyes ag rár gaz da sá gi cé lok hoz 
tar to zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban elõ -
írt fel ada ta it (fo lya mat ba épí tett és/vagy hely szí ni ellen õr -
zés, be szá mo ló je len té sek ér té ke lé se, jel zá log jog tör lé sek
kez de mé nye zé se, mél tá nyos sá gi ké rel mek in té zé se, tá mo -
ga tá sok vissza vo ná sa, vég re haj tá si ügyek in té zé se, a prog -
ra mok ér té ke lé se, FVM el sõ fo kú ha tá ro za tok el ké szí té se,
fel leb be zé sek el bí rá lá sa) a kö vet ke zõ jog cí mek ese té ben:

– az 1994-tõl nem ze ti tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott
– épí té si és ül tet vény te le pí té si – pá lyá za tos ag rár be ru há zá -
sok ér vény ben lévõ szer zõ dé se i vel kap cso la tos 2019-ig je -
lent ke zõ fel ada to kat;

– a fi a tal gaz dál ko dók tá mo ga tá si prog ram já val kap -
cso la tos fel ada to kat (tá mo ga tás ra vo nat ko zó dön tés meg -
ho za ta la 1999–2003-ig éven te; mû köd te té si kö te le zett ség
be fe je zé se 2011.);

– pá lya kez dõ fi a tal ag rár szak em be rek al kal ma zá sá nak
tá mo ga tá si prog ram já val kap cso la tos fel ada to kat (tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó dön tés meg ho za ta la 2001–2003-ig éven -
te; fog lal koz ta tá si kö te le zett ség be fe je zé se 2008.);

– ked ve zõt len tér sé gi hi tel konst ruk ci ó já val kap cso la -
tos fel ada to kat (tá mo ga tás ra vo nat ko zó dön tés meg ho za -
ta la 2003-ban; a prog ram be fe je zé se 2009-ben);

– gaz da hi tel prog ram mal kap cso la tos fel ada to kat
( támogatásra vo nat ko zó dön tés meg ho za ta la 2000-ben;
be fe je zés 2011-ben);

– a fi a tal ag rár vál lal ko zók ra vo nat ko zó, kö zös sé gi és
ha zai for rás fel hasz ná lá sá val az AVOP ke re té ben meg -
valósuló in téz ke dés vég re haj tá sá nak szak mai irá nyí tá sát;

– a fõ osz tály kép vi se le tét az AVOP Mo ni tor ing Bi zott -
sá gá ban;

2007/160. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11515



– a tár ca kép vi se le tét a Kül föl di Sza ba dal maz ta tást Tá -
mo ga tó Bí rá ló Bi zott ság ban;

– részt vesz az EU po li ti ka (vi dék fej lesz tés) fi a tal me -
zõ gaz da sá gi ter me lõk kel kap cso la tos ré szé nek ki ala kí tá -
sá ban;

köz ok ta tá si és szak kép zés ke re té ben fe le lõs:
– az ága zat ok ta tás po li ti ká já nak kialakítá sáért,

gondozá sáért és a szak ma po li ti ka érvényesíté séért [1993.
évi LXXIX. tv., 1993. évi LXXVI. tv., 2005. évi
CLXXXIX. tv., 2001. évi CI. tv.];

– a köz ok ta tás ról, a szak kép zés rõl, a fel sõ ok ta tás ról és
a fel nõtt kép zés rõl  szóló tör vények és kap cso ló dó ren de le -
te ik alap ján a tár cá ra há ru ló fel ada tok el vég zé sért;

– a fel nõtt kép zés, át- és to vább kép zés fejleszté séért és
a tár ca te rü le tét érin tõ gondozá sáért, a vi dék fej lesz té si cé -
lok figye lembe véte lével;

– az ága zat te kin te té ben ko or di nál ja a gya kor la ti kép -
zé si te vé keny ség fejleszté séért [1993. évi LXXVI. tv.,
155/1998. (IX. 30.) Korm. rend.];

– az OM–FVM Meg ál la po dás ból szár ma zó fel ada tok
gondozá sáért;

– az ag rár-fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé ben a
tár ca ok ta tás po li ti kai és szak mai igé nyé nek képvisele téért, 
gondozá sáért, az ag rár-fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel tör té -
nõ kap cso lat tar tá sért; a szak ala pí tá sok, szak in dí tá sok elõ -
ké szí té sé ben való együtt mû kö dé sért;

– az is ko la rend sze ren kí vü li kép zés, valamint az ál ta lá -
nos tan ügyi, igaz ga tá si, szak mai fej lesz té si és koordiná -
ciós fel ada ta i nak ellátá sáért;

– az ag rár kép zést szol gá ló tan gaz da sá gok, tan üze mek
fej lesz té si ko or di ná ci ó já ért, a fej lesz tés célú tá mo ga tá si
rend szer mûködteté séért, a kap cso ló dó meg ál la po dá sok
gondozá sáért;

– az ag rár ága zat ba tar to zó mes ter kép zés ko or di ná ci ós
fel ada ta i nak ellátá sáért;

– a gya kor la ti ok ta tás, tan gaz da sá gok/tan üze mek
fejleszté séért;

– a szak kép zé si te vé keny ség tá mo ga tá sá ra irá nyuló
EU-s prog ra mok (AVOP, EMVA szak kép zést érin tõ in -
téz ke dé sei) elõ ké szí té sé ben való köz re mû kö dé sért, a szak -
te rü le ti ér de kek képvisele téért [1257/1999. EK Ren de let;
72/2002. (VIII. 15.) FVM ren de let];

– az ag rár ok ta tás hoz kap cso ló dó ha zai, nem zet kö zi
és/vagy EU-s szer ve ze tek kel, in téz mé nyek kel tör té nõ kap -
cso lat épí tés és fenn tar tás koordinálá sáért;

– a szak kép zé si szak ta nács adók, to váb bá a szak mai és
gya kor la ti kép zést el lá tó pe da gó gu sok szak mai to vább -
kép zé sé nek gondozá sáért;

– a szak mai vizs ga sza bály zat kialakítá sáért, or szá gos
szak mai ver se nyek szervezé séért [1993. évi LXXVI. tv.,
26/2001. (VII. 27.) OM ren de let];

– a tár ca ha tás kö ré be tar to zó kül föl di bi zo nyít vá nyok
egyen ér té kû sé gé nek el is me ré sé hez kap cso ló dó fel ada tok
ellátá sáért – az ál lat or vo si ok le ve lek/bi zo nyít vá nyok el is -
me ré sé nek ki vé te lé vel (2001. évi C. tv.);

– a kö zép- és fel sõ fo kú ag rár-szak ok ta tá si in téz mé -
nyek ben ta nu ló és a fi a tal ag rár szak em be rek kül föl di gya -
kor no ki prog ram ja i nak elõkészíté séért, a kap cso ló dó fel -
ada tok ellátá sáért;

– a mi nisz té rium fenn tar tá sá ban mû kö dõ me zõ gaz da -
sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás to vább kép zõ és szak ta nács adó 
in téz mé nyek, kö zép fo kú ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tá sá val, igaz ga tá sá val, ál ta lá nos és szak mai fel -
ügye le té vel kap cso la tos fel ada to kért [155/1998. (IX. 30.)
Korm. rend., 1993. évi LXXIX. tv.];

– a mi nisz té rium szak mai ha tás kö ré be tar to zó ok ta tá si
in téz mé nyek mun ká já nak szak mai ér té ke lé sé vel kap cso la -
tos fel ada tok ellátá sáért.

A szak kép zés sel kap cso la tos tör vények és egyéb jog -
sza bá lyok alap ján a szak ké pe sí té sért fe le lõs ága za ti mi -
nisz ter jog kö ré ben a me zõ gaz da ság, az er dõ gaz da ság, a
vad- és hal gaz da ság, az el sõd le ges fa fel dol go zás, az élel -
mi szer ipar, az ag rár ke res ke de lem, valamint a föld mé rés és 
tér ké pé szet szak te rü le te in (alap-, rész-, el ága zó- és rá -
épülõ) szak ké pe sí tés te kin te té ben:

– ja vas la tot tesz az ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí té sek re;
– ki ala kít ja a szé les szak ma cso por tos ala po zást, meg ha tá -

roz za és mi nisz te ri ren de let ben ki ad ja az ag rár ága zat ba tar to -
zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye it;

– meg ha tá roz za a kép zés idõ tar ta mát, a szak ké pe sí tés
szak mai tan tár gya it, illetve tan anyag egy sé ge it;

– ki ala kít ja az ag rár ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí té sek
kö ve tel mény- és kép zé si mo dul ja it, össze ál lít tat ja az ága -
za ti kép zé sek mo dul tér ké pe it, el ké szí ti és ki ad ja a köz pon -
ti prog ra mo kat;

– gon dos ko dik a szak kép zés tan anya ga i nak mo du lá ris
szer ke ze tû, kom pe ten cia ala pú fej lesz té sé rõl, a di gi ta li zált
tan anya gok el ké szí té sé rõl és hoz zá fé ré sé nek biz to sí tá sá ról;

– gon dos ko dik a szak mai tan köny vek ki dol goz ta tá sá -
ról, ki adá sá ról és for gal ma zá sá ról, jó vá hagy ja a szak mai
tan köny ve ket, el lát ja a kéz ira tok és szak mai ki ad vá nyok
tan könyv vé nyil vá ní tá sá val össze füg gõ fel ada to kat, mû -
köd te ti az FVM Kö zép fo kú Tan könyv Bí rá ló Bi zott sá gát;

– össze ál lít ja és ki ad ja a tan éven kén ti tan könyv jegy zé ket;
– össze ál lít ja, és fo lya ma to san kar ban tart ja a sza bá lyo -

zott és ha tó sá gi szak mák jegy zé két;
– gon dos ko dik a szak mai el mé le ti és gya kor la ti kép zést 

el lá tó pe da gó gu sok to vább kép zé sé nek szer ve zé sé rõl,
valamint a szak ok ta tá si szak ta nács adás meg szer ve zé sé rõl
és mû köd te té sé rõl;

– gon dos ko dik az or szá gos szak mai ta nul má nyi ver se -
nyek (OSZTV, SZKTV) szer ve zé sé rõl;

– el lát ja a Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé vel
kap cso la tos kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott mi nisz té ri u -
mi fel ada to kat;

– meg ha tá roz za a szak mai vizs ga ré sze it és a vizs ga tár -
gya kat, ki tû zi a szak mai vizs ga írás be li és szó be li té te le it,
meg ha tá roz za a gya kor la ti vizs ga ja va solt té te le it;

– pá lyá za ti el já rás ke re té ben meg ha tá roz za az or szá gos 
szak mai szak ér tõi és or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név -
jegy zé ket;

– meg bíz za a szak mai vizs ga el nö két (éven te kb. 1200
szak mai vizs ga ese té ben);
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– szak mai és tör vényességi hely szí ni el len õr zést vé gez
a szak mai vizs gá kon, ellen õr zi és ér té ke li a vizs ga jegy zõ -
köny ve ket;

– pá lyá za ti úton dönt a szak mai vizs gáz ta tás ra fel jo go -
sí tott in téz mé nyek ki vá lasz tá sá ról, mi nisz te ri ren de let ben
ki ad ja a szak mai vizs gáz ta tás ra fel jo go sí tott in téz mé nyek
jegy zé két;

– részt vesz a Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram (NFT-HEFOP) szak kép zés-fej lesz té si köz pon ti
prog ram irá nyí tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

– köz re mû kö dik a Szak is ko lai Fej lesz té si Prog ram
II. fá zi sá nak szer ve zé sé ben, irá nyí tá sá ban;

– az ag rár ága zat te kin te té ben meg ha tá roz za a szak kép -
zés meg kez dé sé re és foly ta tá sá ra vo nat ko zó spe ci á lis fel -
té te le ket, a gya kor la ti ok ta tás fej lesz té si fel ada ta it, ja vas -
la tot tesz a tan gaz da sá gok, tan üze mek fej lesz té si tá mo ga -
tá sá ra, részt vesz a gya kor ló he lyek el len õr zé sé ben;

– ja vas la tot tesz az ag rár fel sõ fo kú szak ké pe sí té sek Or -
szá gos Kép zé si Jegy zék be vé te lé re;

– köz re mû kö dik a fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter sza kok
meg ha tá ro zá sá ban, a szak mai kö ve tel mé nyek ki ala kí tá sá -
ban;

– részt vesz a fel sõ ok ta tá si tan könyv- és jegy zet el lá tás
meg va ló sí tá sá ban;

– pá lyá za ti rend szert mû köd tet a tan gaz da sá gok, tan -
üze mek mi nõ sí té sé re;

– köz re mû kö dik a mun ka erõ pi ac és a fel nõtt kép zés ben
részt ve võk igé nye i nek össze han go lá sá ban, valamint a fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek ka pa ci tá sa i nak jobb ki -
hasz ná lá sá ban;

– el lát ja az is ko la rend sze ren kí vü li kép zés sel kap cso la -
tos ál ta lá nos tan ügy-igaz ga tá si, szak mai fel ügye le ti és
 koordinációs fel ada to kat;

– el lát ja az ag rár ága za ti fel nõtt ok ta tás fel ügye le té vel,
szak mai tá mo ga tá sá val és fej lesz té sé vel, valamint a szak -
em be rek rend sze res to vább kép zé sé vel kap cso la tos fõ osz -
tá lyi fel ada tok össze han go lá sát;

– a gaz da sá gi ka ma ra ja vas la ta alap ján meg ha tá roz za a
mes ter kép zé si sza ko kat, mi nisz te ri ren de let ben ki ad ja a
mes ter kép zés szak mai kö ve tel mé nye it és a vizs gáz ta tás
sza bá lya it; el lát ja a mes ter kép zés sel kap cso la tos ál ta lá nos
tan ügy igaz ga tá si, szak mai fel ügye le ti és ko or di ná ci ós fel -
ada to kat;

– részt vesz a kül föl di gya kor nok prog ra mok szer ve zé -
sé ben;

– el já ró ha tó ság ként el lát ja az ag rár ága zat ba tar to zó
kül föl di bi zo nyít vá nyok, ok le ve lek ho no sí tá si, el is me ré si
fel ada ta it;

– részt vesz a ha tá ron túl élõ ma gya rok ága za ti szak -
kép zé sé nek elõ se gí té sé ben, szer ve zé sé ben;

– köz re mû kö dik a vi dék fej lesz tést szol gá ló szak kép -
zés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban;

– köz re mû kö dik a csa lá di vál lal ko zá so kat se gí tõ kép -
zé si prog ra mok ki ala kí tá sá ban, meg szer ve zé sé ben;

– köz re mû kö dik a nö vény vé del mi és ag rár-kör nye zet -
gaz dál ko dá si jog sza bá lyok vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó
fel nõtt kép zé si fel ada tok meg ol dá sá ban;

– köz re mû kö dik a he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor lat
meg is mer te té se cél já ból a gaz dák kép zé sé nek és tá jé koz -
ta tá sá nak meg szer ve zé sé ben;

– el lát ja a 83/2003. (VII. 16.) FVM ren de let má sod fo kú 
ha tó sá gi fel ada ta i nak elõ ké szí té sét;

– részt vesz a gaz dál ko dás ered mé nyes sé gét se gí tõ is -
me ret át adás tá mo ga tá sá ra be nyúj tott pá lyá za tok kal kap -
cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ban;

– el lát ja az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be nem tar to zó
ága za ti szak kép zés, át- és to vább kép zés sza bá lyo zá sá val,
tar tal má nak meg ha tá ro zá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

– köz re mû kö dik a szak kép zést szol gá ló szem lél te tõ
esz kö zök fej lesz té sé vel és al kal ma zá sá nak elõ se gí té sé vel
kap cso la tos fel ada tok meg ol dá sá ban;

– részt vesz a mi nisz ter ál tal ado má nyo zott szak mai ki -
tün te té sek, dí jak oda íté lé sé nek elõ ké szí té sé ben;

– el lát ja a kö zép fo kú szak kép zés sel kap cso la tos nem -
zet kö zi együtt mû kö dés bõl ere dõ fel ada to kat;

– a szak kép zés fej lesz té se ér de ké ben együtt mû kö dik a
társ tár cák kal, a társ fõ osz tá lyok kal, pe da gó gi ai szol gál ta tó
szer ve ze tek kel (NSZI, NFI, OKÉV stb.), a gaz da sá gi ka -
ma rák kal, a szak mai és ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kel, a
mun ka ügyi és fog lal koz ta tá si szer vek kel, köz- és fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek kel, stb.;

a köz ok ta tás sal kap cso la tos tör vények és egyéb jog sza -
bá lyok alap ján az in téz mény fenn tar tói jog kör ben:

– a mi nisz té rium ál tal fenn tar tott szak ok ta tá si in téz mé -
nyek, valamint az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Könyv tár és
Do ku men tá ci ós Köz pont felügyele téért és mûködteté -
séért;

– az FVM VKSZI szak kép zés sel kap cso la tos szak mai
felügyele téért;

– a Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um felügyele téért és
mûködteté séért;

– ki adás ra vagy mó do sí tás ra elõ ké szí ti a fenn tar tott
szak ok ta tá si in téz mé nyek, valamint az Or szá gos Me zõ -
gaz da sá gi Könyv tár és Do ku men tá ci ós Köz pont és a Ma -
gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um ala pí tó ok ira tát;

– jó vá hagy ja az in téz mé nyek szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát, a szak ok ta tá si in téz mé nyek pe da gó gi ai és a
kép zé si prog ram ja it, a mi nõ ség biz to sí tá si sza bály za to kat,
a há zi ren det, to váb bá a jog sza bály alap ján ké szí ten dõ
egyéb sza bály za to kat (tûz vé del mi, gyer mek vé del mi,
egész ség vé del mi stb.);

– el lát ja a köz ok ta tá si tör vény ben elõ írt fenn tar tó fel -
ada to kat az en ge dé lye zé sek ben, hoz zá já ru lá sok ban, egyéb 
(gaz dál ko dást nem érin tõ) tan ügy igaz ga tá si ügyek ben;

– el lát ja a köz ok ta tá si tör vény ben elõ írt tör vényességi ké -
re lem, fe lül bí rá la ti ké re lem má sod fo kú ha tó sá gi fel ada ta it;

– köz re mû kö dik az in téz mé nyek éves költ ség ve té si
elõ irány za ta i nak meg ha tá ro zá sá ban;

– el lát ja a más fe je ze tek ál tal ki írt pá lyá za tok hoz szük -
sé ges fenn tar tói iga zo lá sok kal és pá lyá za ti ön résszel kap -
cso la tos fel ada to kat;

– el lát ja a be is ko lá zá si te vé keny ség ko or di ná lá sát (be -
is ko lá zá si lét szám és szak irány meg ha tá ro zá sa);

– köz re mû kö dik az in téz mé nyek ve ze tõ i nek, illetve gaz -
da sá gi ve ze tõ i nek pá lyá za ti úton tör té nõ ki vá lasz tá sá ban;
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– köz re mû kö dik az in téz mé nyek tör vényességi, fel -
ügye le ti és kom plex pénz ügyi el len õr zé sé ben;

– részt vesz az is ko la szék mun ká já ban, a köz al kal ma -
zot ti és az össz dol go zói ér te kez le te ken; 

– az in téz mény fenn tar tá si fel ada tok el lá tá sá ban együtt -
mû kö dik a társ mi nisz té ri u mok kal, társ fõ osz tá lyok kal, me -
gyei fõ jegy zõk kel, OKÉV-vel, szak szer ve ze tek kel stb. 

a ter me lõi cso por tok kal össze füg gés ben:
– a ter me lõi cso por tok el is me ré sé vel kap cso la tos fel -

ada tok el lá tá sa, szer ve zé se, az éves be szá mo ló je len té sek
fel dol go zá sa, a Bí rá ló Bi zott ság mun ká já nak se gí té se és a
Tit kár ság felügyele téért;

– az elõ ze tes és ál lam i el is me ré sek el len õr zé sé nek
megszervezé séért;

– az elõ ze tesen el is mert ter me lõi cso por tok nem ze ti tá -
mo ga tá sá val kap cso la tos fel ada tok ellátá sáért;

– a ter me lõi cso por tok nem ze ti tá mo ga tá sá nak fenn tar -
tá sá val kap cso la tos fel ada tok ellátá sáért;

– az NVT ter me lõi cso por tok ra vo nat ko zó jog cí mé vel
össze füg gõ fel ada tok végzé séért;

– az ÚMVP ke re té ben meg hir de tés re ke rü lõ kö zös sé gi
tá mo ga tás rend sze ré nek ki ala kí tá sa, fel ügye le te és fo lya -
ma tos nyomonköveté séért;

– a ter me lõi cso por tok el is me ré sé vel és tá mo ga tá si
rend sze re i vel kap cso la tos jog al ko tá si fel ada tok ellátá -
sáért;

az EU tag ság gal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa ke re té -
ben a szak ér tõk biztosítá sáért, a szük sé ges man dá tum
kialakítá sáért, szak bi zott sá gok ban és mun ka cso por tok ban
nem ze ti kép vi se let el lá tá sért, ezen be lül:

– a Me zõ gaz da sá gi Kér dé sek EU ta ná csi mun ka cso -
port ban a Ve tõ mag és Sza po rí tó anyag Ál lan dó Bi zott ság
(F.6.c) nem ze ti kép vi se let ellátá sáért; 

– a Me zõ gaz da sá gi Kér dé sek EU ta ná csi mun ka cso -
port ban a Nö vény ne me sí té si jo gok (F.6.g) nem ze ti kép vi -
se let ellátá sáért; 

– a Nö vény egész ség ügyi EU ta ná csi mun ka cso port
sza po rí tó anyag és ül te té si anyag bi zott ság (F.15.b) nem ze -
ti kép vi se let ellátá sáért; 

– az EU Egész ség ügyi és Fo gyasz tó vé del mi Fõ igaz ga -
tó ság hoz tar to zó Gyü mölcs nem zet sé gek és Faj ták Sza po -
rí tó anya gai Ál lan dó Bi zott ság (O.5.) nem ze ti kép vi se let
ellátá sáért; 

– az EU Egész ség ügyi és Fo gyasz tó vé del mi Fõ igaz ga -
tó ság hoz tar to zó Me zõ gaz da sá gi, Ker té sze ti, Er dé sze ti
Sza po rí tó anya gok Ál lan dó Bi zott ság (O.6.) nem ze ti kép -
vi se let ellátá sáért;

– az EU Egész ség ügyi és Fo gyasz tó vé del mi Fõ igaz ga -
tó ság hoz tar to zó Dísz nö vény nem zet sé gek és Faj ták Sza -
po rí tó anya gai Ál lan dó Bi zott ság (O.4.) nem ze ti kép vi se let 
ellátá sáért; 

– Kö zös sé gi Nö vény-Faj ta ol tal mi Hi va tal (CPVO)
Igaz ga tó Ta ná csá ban nem ze ti kép vi se let ellátá sáért; 

– Zoo tech ni kai, valamint Ál lat tar tá si EU mun ka cso -
por tok ban (O.8.) nem ze ti kép vi se let ellátá sáért;

– a Me zõ gaz da ság Gén for rá sa i nak Meg õr zé se, Osz tá -
lyo zá sa, Gyûj té se és Hasz no sí tá sa, valamint a Me zõ gaz da -
sá gi Gén for rá sok EU mun ka cso por tok ban (F.5.) nem ze ti
kép vi se let ellátá sáért; 

– FAO ál lat ge ne ti kai erõ for rá sok kal fog lal ko zó mun -
ka cso port ban nem ze ti kép vi se let ellátá sáért;

– Euró pa Ta nács ál lat vé de lem mel fog la ko zó bi zott sá -
gá ba szük ség sze rint szak ér tõ biztosítá sáért (Fõ fe le lõs az
Élel mi szer lánc-biz ton sá gi, Ál lat- és Nö vény egész ség ügyi
Fõ osz tály);

a me zõ gaz da sá gi in téz mény há ló zat kor sze rû sí té se ke re -
té ben:

– az FVM hát tér in téz mé nyei fel ada ta i nak áttekinté -
séért, kü lö nös te kin tet tel a 2229/2006. (XII. 20.) Korm.
ha tá ro zat ból ere dõ FVM-et érin tõ fel ada tok ra;

– a hát tér in téz mé nyek fel ada ta i nak és fel té tel rend sze -
ré nek racionalizálá sáért, az in téz mény szer ke zet ok sze rû
ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó dön tés elõ ké szí tõ és elem zõ te vé -
keny sé gért, a fel adat ori en tált költ ség ve té si fi nan szí ro zás
al kal ma zá sá nak cél já ból;

– a szak mai fel ada tok és fo lya ma tok elekt ro ni zá lá si le -
he tõ sé ge i nek fel tá rá sá ban és meg va ló sí tá sá ban való köz -
re mû kö dé sért az elekt ro ni kus ügy in té zés fel té tel rend sze -
ré nek megvalósítá sáért, az in for ma ti kai fej lesz tés re irá -
nyuló tá mo ga tá si pro jekt koordinálá sáért;

– a szak igaz ga tá si in téz mény há ló zat és a Fõ osz tály fel -
ügye le te alá tar to zó szak kép zõ in téz mé nyek lét szám gaz -
dál ko dá sá val, mû kö dé si költ ség ve té sé vel és fej lesz té si
kér dé se i vel kap cso la tos elem zé si és ér té ke lé si fel ada tok
ellátá sáért;

– a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal szer ve ze ti
in teg rá ci ó ját se gí tõ in gat lan hasz no sí tá si al ter na tí vák
elõkészíté séért, a társ in téz mé nyek kel való együtt mû kö dés
ko or di ná ci ó já ért; 

– a fe je zet ille té kességébõl ki ke rü lõ fel ada tok kal kap -
cso la tos egyez te té sek ellátá sáért, a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó sá ga ré szé re tör té nõ
esz köz át adá sok ko or di ná ci ó já ért;

– a 2118/2006. (VI. 30.) Kor mány ha tá ro zat FVM-et
érin tõ fel ada ta i nak ko or di ná ci ó já ért, a mo ni tor ing és tá jé -
koz ta tá si fel ada tok ellátá sáért a tár ca ré szé rõl;

az át szer ve zé sért fe le lõs mi nisz te ri biz to s ál tal át ru há -
zott fel ada tok el lá tá sa so rán:

– a fel ügyelt in téz mé nyek re ki ter je dõ lét szám gaz dál -
ko dá si fel ada tok megszervezé séért, az in téz mé nyi lét -
szám struk tú ra fe lül vizs gá la tá ért;

– az en ge dé lye zett lét szám gaz dál ko dá si elõ irány za tok
betartá sáért, a fel ügyelt in téz mé nyek re ki ter je dõ fe je ze ti
lét szám gaz dál ko dá si, valamint az in téz mé nyi lét szám -
struk tú ra fe lül vizs gá la tá val és ki ala kí tá sá val kap cso la tos
fel ada to kért;

– az ága za ti irá nyí tás alá tar to zó köz pon ti és te rü le ti
köz igaz ga tá si és egyéb szer vek át szer ve zé sé bõl adó dó to -
váb bi dön tést és vég re haj tást igény lõ fel ada tok el lá tá sá nak 
mi nisz té ri u mi ko or di ná ci ó já ért.
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Szer ve ze ti ta go zó dás:
Sza bá lyo zás-mód szer ta ni osz tály
Me zõ gaz da sá gi osz tály
Elem zé si és Ter ve zé si osz tály

Természeti Erõforrások Fõosztálya

59.  §

Fe le lõs:

a bio tech no ló gia szak te rü le tén:
– a bio tech no ló gi ai és ge ne ti kai erõ for rá sok kö zép- és

hosszú távú fej lesz té si irány el ve i nek kidolgozá sáért;
– a gén tech no ló gi ai te vé keny ség sza bá lyo zá sá nak jog -

har mo ni zá ci ós és jog al ko tá si fel ada ta i nak elõkészíté séért; 
– a Gén tech no ló gi ai El já rá so kat Vé le mé nye zõ Bi zott -

ság mûködteté séért;
– a bio tech no ló gia és ge ne ti kai erõ for rá sok szak te rü le -

te ken, az euró pai in teg rá ci ós- és a nem zet kö zi kap cso la to -
kért fe le lõs szak fõ osz tállyal és az EKTB-vel tör té nõ kap -
cso lat tar tá sért, a Szak bi zott sá gok a Co re per és ta ná csi
dön tés ho za tal ban tár gyalt do ku men tu mok is me re té ben a
kap cso ló dó ha zai in téz ke dé sek kidolgozá sáért, valamint a
kap cso ló dó fel ké szí tõ anya gok és man dá tu mok elkészíté -
séért; 

– a tag ál la mi kép vi se let biztosítá sáért a géntechnoló -
giával mó do sí tott szer ve ze tek (ve tõ mag, élel mi szer, ta kar -
mány, ál la tok, mik ro or ga niz mu sok);

– a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek sza bad
kör nye zet be tör té nõ ki bo csá tá sá nak engedélyezé séért,
ille té kes ha tó sá gi fel adat ellátá sáért nem ze ti és kö zös sé gi
ha tás kör ben; 

– a gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu sok
zárt rend szer ben tör té nõ kí sér le ti, illetve ipar i célú fel hasz -
ná lá sá nak engedélyezé séért, ille té kes ha tó sá gi fel adat
ellátá sáért nem ze ti és kö zös sé gi ha tás kör ben; 

– a gén tech no ló gi á val mó do sí tott, ha gyo má nyos,
valamint az öko ló gi ai ter mé kek adott tér ség ben egy más
mel lett foly ta tott ter mesz té sé vel (ko eg zisz ten cia) kap cso -
la tos fel ada tok szak mai ko or di ná ci ó já ért;

– az egyes szak ága za tok kal és ge ne ti kai erõ for rá sok kal 
kap cso la tos nyil ván tar tá sok mû köd te té sé nek felügyele -
téért;

az er dé szet szak te rü le tén:
– az er dé sze ti jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, a

hosszú távú er dõ ál lo mány-gaz dál ko dá si ter vek ben rög zí -
tett és az er dé sze ti igaz ga tás ál tal el len õr zött szak sze rû,
tar ta mos (fenn tart ha tó) er dõ gaz dál ko dás érvényesíté séért, 

– az er dõ gaz dál ko dá si stra té gi ai cé lok meghatározá -
sáért;

– az er dé sze ti po li ti ka, az erdõtör vény, a Nem ze ti Er dõ -
prog ram és más jog sza bá lyok kidolgozá sáért, fo lya ma tos
aktualizálá sáért, végrehajtá sáért; 

– az er dõ vé de lem or szá gos te vé keny sé gé nek irányítá -
sáért; 

– az er dõ vé del mi mé rõ- és meg fi gye lõ rend szer
fenntartá sáért és mûködteté séért; az er dõk egész sé gi ál la -
po tá nak or szá gos szin tû elemzé séért; 

– a tar ta mos (fenn tart ha tó) er dõ ál lo mány-gaz dál ko dá si 
te vé keny ség értékelé séért, irány el ve i nek kidolgozá sáért; 

– vad gaz dál ko dás, va dá szat er dõt érin tõ te vé keny sé gé -
nek or szá gos szin tû egyezteté séért; 

– a bá nyá sza ti te vé keny ség er dõ re gya ko rolt ha tá sá nak
értékelé séért, eb bõl fa ka dó szak ha tó sá gi te vé keny ség
gyakorlá sáért; 

– a hon vé del mi ér dek bõl, NATO felé fenn ál ló kö te le -
zett ség vál la lás ból szük sé ges er dõ te rü let igény be vé te lek
mi nisz te ri en ge dé lye zé sé nek elõkészíté séért;

– az er dõ va gyon vé de lem, az er dõ gaz dál ko dá si te vé -
keny ség és az el sõd le ges fa fel dol go zás szak mai irányítá -
sáért, sza bá lyo zá si fel ada ta i ért; 

– a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem er dé szet tel össze -
füg gõ te vé keny sé gé nek összehangolá sáért, a ter mé szet vé -
del mi te rü le tek ki ala kí tá sá val kap cso la tos er dé sze ti szak -
mai vé le mény adá sért; 

– az er dõ te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá hoz szük sé ges
mi nisz te ri hoz zá já ru lás elõkészíté séért és a vé dett er dõ te -
rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé nek szak mai
véleményezé séért; 

– a ma gán er dõ-gaz dál ko dás mû kö dé sé nek, ál la po tá nak 
rend sze res értékelé séért és a gaz dál ko dást elõ moz dí tó fej -
lesz té si le he tõ sé gek kidolgozá sáért; 

– az er dõ te le pí té si be ru há zás és a kap cso ló dó szak mai,
EU és nem ze ti pénz ügyi tá mo ga tá sok kidolgozá sáért (er -
dõ szer ke zet-át ala kí tá sa, fá sí tás, er dei köz jó lé ti fej lesz té si
fel ada tok, köz ér dek bõl fenn tar tan dó gaz da ság ta lan er dõk
fel újí tá sa stb.); 

– az er dõ gaz dál ko dá si ága zat költ ség ve té si, to váb bá az
EU és nem ze ti tá mo ga tá si rend szer szak mai irány el ve i nek
kialakítá sáért, az ad ha tó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak
szak mai felügyele téért;

– az MgSzH er dé sze ti te vé keny sé gé nek szak mai
irányítá sáért és felügyele téért; 

– a kör ze ti er dõ ter vek elkészítteté séért és jóváhagyá -
sáért; 

– az er dei vas utak mû köd te té sé hez szük sé ges ke ret fel -
té te lek biztosítá sáért; 

– az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár mûködteté séért,
valamint az er dõ ál lo má nyok ál la po tá ról  szóló éves tá jé -
koz ta tó elkészíté séért; 

– az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár és az in gat -
lan-nyil ván tar tás ada ta i nak meg fe lel te té se ér de ké ben
szük sé ges adat szol gál ta tás or szá gos szin tû egyezteté séért; 

– az er dé sze ti és a fa fel dol go zó-ipa ri mi nõ ség sza bá lyo -
zá si fel ada tok el lá tá sá ban és kor sze rû sí té sé ben való köz re -
mû kö dé sért; 

– az er dé sze ti mû sza ki fej lesz tés irá nya i nak
meghatározá sáért; 

– a nem zet kö zi kap cso la tok ból, meg ál la po dá sok ból
adó dó fel ada tok teljesíté séért, valamint a nem zet kö zi szer -
ve ze tek kel való együtt mû kö dés ága za ti fel ada ta i ért; 

– az EU er dõ gaz dál ko dást érin tõ ter ve ze te i nek
véleményezé séért, a nem ze ti ál lás pont kialakítá sáért és
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képvisele téért az er dé szet ügyé ben ért in tett EU bi zott sá -
gok ban és mun ka bi zott sá gok ban, a nem ze ti kez de mé nye -
zé sek elkészíté séért;

– az EU tag or szá gok ból no ti fi ká ci ós el já rás ke re té ben
ér ke zõ, er dé szet tel kap cso la tos jog anya gok véleményezé -
séért;

– az ál lam i tu laj do nú er dõ te rü le ten gaz dál ko dó szer ve -
ze tek szak mai te vé keny sé gé nek értékelé séért;

– az ál lam i tu laj don ban lévõ er dõ va gyon hasz no sí tá sá -
nak kér dés kö ré ért; 

– az ága za ti sta tisz ti kai in for má ci ós rend szer fej lesz té -
sé ben és mû köd te té sé ben való rész vé te lért; 

– a fa gaz dál ko dás nem zet gaz da sá gi össze füg gé se i nek,
és a fa pi ac ala ku lá sá nak vizs gá la tá ért; 

– az er dé sze ti és fa ipa ri ku ta tás, szak ok ta tás, az e te rü -
le ten mû kö dõ in téz mé nyek te vé keny sé gé nek meg ha tá ro -
zá sá ban, fej lesz té si irány el ve i nek ki dol go zá sá ban való
rész vé te lért; 

– az ága za ti tu do má nyos és szak mai egye sü le tek kel,
ér dek kép vi se le ti szer vek kel való kap cso lat tar tá sért; 

– a szak te rü le tet érin tõ nem zet kö zi prog ra mok
kidolgozá sáért és megvalósítá sáért; 

– az er dõ gaz dál ko dói és a ma gán er dõ-tu laj do no si ré teg 
szak mai tá jé koz ta tá sát cél zó ki ad vá nyok készíté séért, a
ren dez vé nyek szervezé séért; 

– az Or szá gos Er dé sze ti Ta nács, a FAO Ma gyar Nem -
ze ti Bi zott ság, a Nem ze ti Ag rár Ku ta tá si és Fej lesz té si Bi -
zott ság, az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Faj ta mi nõ sí tõ Ta -
nács, az er dé szet ügyé ben érin tett EU bi zott sá gok és mun -
ka bi zott sá gok, az er dé sze tet érin tõ ag rár tá mo ga tá si bi zott -
sá gok, az ága za ti el is me ré se ket bí rá ló bi zott sá gok és az
ága za ti ér dek egyez te tés te vé keny sé gé ben való köz re mû -
kö dé sért; 

a ha lá szat szak te rü le tén: 
– a ha lá szat és a hor gá szat szak mai irányítá sáért, a jogi

és a köz gaz da sá gi fel té tel rend szer mû köd te té sé vel össze -
füg gõ fel ada tok ellátá sáért; az EU tag ál la mi mû kö dés bõl
ere dõ ha lá sza ti fel ada tok ellátá sáért;

– az ál la mot il le tõ ha lá sza ti jog hasznosítá sáért (pá lyá -
za tok ki írá sa, az Or szá gos Ha lá sza ti Bi zott ság vé le mé nyé -
nek ki ké ré sé vel a pá lyá za tok el bí rá lá sa, a ha szon bér le ti
szer zõ dé sek elõ ké szí té se, a szer zõ dé sek ben fog lalt fel té te -
lek vég re haj tá sá nak el len õr zé se);

– az Or szá gos Ha lá sza ti Adat tár mû köd te té sé vel kap -
cso la tos mi nisz té ri u mi fel ada tok ellátá sáért, a mû kö dés
felügyele téért;

– az ál lam i hor gász- és ha lász je gyek ki vál tá sá val kap -
cso la tos szak mai kö ve tel mé nyek meghatározá sáért;

– az Or szá gos Ha lá sza ti Bi zott ság el nö ki te en dõ i nek
ellátá sáért, a Bi zott ság ülé se i nek elõkészíté séért,
lebonyolítá sáért, dön té si ja vas la ta i nak elõkészíté séért;

– a hal gaz dál ko dá si tá mo ga tá si rend szer mûködteté -
séért (pá lyáz ta tás, bí rá lat, dön tés-elõ ké szí tés, ve ze tõi dön -
tést köve tõen szer zõ dés kö tés, szer zõ dés sze rû tel je sí tés el -
len õr zé se és el szá mo lá sa); az ál lat te nyész té si tá mo ga tá sok 
ke re té ben a mi nõ sé gi hal te nyész anyag tá mo ga tá sok bí rá -
la tá ért;

– a ha lá szat tal kap cso la tos sta tisz ti kák összesíté séért,
az azok kal kap cso la tos adat szol gál ta tá si fel ada tok ellátá -
sáért (FAO, EU, KSH, OECD);

– a ha lá szat te rü le tén a K+F pá lyá za tok véleményezé -
séért; 

– a Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet mun ká já nak
szak mai felügyele téért;

– a kap cso lat tar tá sért a Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö -
vet ség gel, a Hal ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge és Ter mék -
ta ná csá val, egyéb ha lá sza ti és hor gá sza ti szer ve ze tek kel és 
ku ta tó in téz mé nyek kel;

– Ma gyar or szág kép vi se le té nek biztosítá sáért a FAO
égi sze alatt mû kö dõ szak mai szer ve ze tek ben (COFI,
EIFAC, Eu ro fish, Co dex Ali men ta ri us ha lá sza ti ter mék
mun ka cso port ja);

– ha lá sza ti ügyek ben a COREPER ülé sek re  szóló man -
dá tu mok, az EU Ha lá sza ti Mi nisz te rek Ta ná csá ra a mi -
nisz te ri fel ké szí tõ anya gok és man dá tu mok, az EU dön tés -
ho za tal ban tár gyalt anya gok is me re té ben a kap cso ló dó ha -
zai in téz ke dé sek kidolgozá sáért;

– a 2007–2013-as idõ szak ra  szóló Nem ze ti Ha lá sza ti
Stra té gi ai Terv és az ah hoz kap cso ló dó Ope ra tív Prog ram
vég re haj tá sá nak felügyele téért,

– kép vi se let biztosítá sáért az EU ha lá sza ti és hal ter mé -
kek kel fog lal ko zó irá nyí tó bi zott sá ga i ban és mun ka cso -
port ja i ban;

– az EU tag or szá gok ból no ti fi ká ci ós el já rás ke re té ben
ér ke zõ ha lá sza ti és ha lá sza ti ter mé kek kel kap cso la tos jog -
anya gok véleményezé séért;

a ku ta tás szak te rü le tén:
– az ága za ti tu do mány po li ti ka, ku ta tás- és mû sza ki fej -

lesz tés pri o ri tás rend sze ré nek és azok bel sõ ará nyá nak,
valamint az ezzel össze füg gõ stra té gi ai cé lok kialakítá -
sáért;

– az ága zat tal össze füg gõ bio tech no ló gi ai ku ta tá so kért
(meg kü lön böz te tett fi gye lem mel a gén tech no ló gia al kal -
ma zá sá ra, a ge ne ti ka i lag mó do sí tott szer ve ze tek elõ ál lí tá -
sá ra és fel hasz ná lá sá ra, illetve a ko eg zisz ten cia-sza bá lyo -
zás szak mai kér dé se i re);

– a tár ca tu do má nyos ku ta tá si és mû sza ki fej lesz té si cé -
lok ra for dít ha tó for rá sa i nak koordinálá sáért, felhasználá -
sáért; kü lö nös te kin tet tel az „Ag rár ku ta tás, tan üze mek,
fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sa ága za ti elõ irány zat” ke ze lé sé re;

– az AKI fel ügye le tét ki vé ve a tár cá hoz tar to zó, költ -
ség ve té si gaz dál ko dá si rend ben mû kö dõ ku ta tó in té ze tek
felügyele téért, a ku ta tó in té ze tek te vé keny sé gé nek
koordinálá sáért;

– a mi nisz té rium fel ügye le te alatt mû kö dõ ag rár ku ta -
tó-fej lesz tõ gaz da sá gi tár sa sá gok ku ta tás fej lesz té si te vé -
keny sé gé nek szak mai felügyele téért, ku ta tás-fej lesz té si
fel ada ta ik szak mai ko or di ná ci ó já ért;

– a jog sza bály ban meg ha tá ro zott, K+F-ben ille té kes
tes tü le tek, ta ná csok, bi zott sá gok stb. mun ká já ban a tár ca
kép vi se le té nek ellátá sáért, szak te rü le ti fel ada ta ik el lá tá sá -
val kap cso la tos ko or di ná ci ó já ért;

– a jog sza bály ban meg ha tá ro zott, K+F-ben ille té kes
tes tü le tek, ta ná csok, bi zott sá gok stb. mun ká já ban a tár ca
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kép vi se le té nek ellátá sáért, szak te rü le ti fel ada ta ik el lá tá sá -
val kap cso la tos ko or di ná ci ó já ért;

– a tu do má nyos ku ta tá si és mû sza ki fej lesz té si te vé -
keny ség euró pai uni ós és nem zet kö zi együttmûködé séért,
a tár ca képvisele téért a tu do má nyos ku ta tás sal és fej lesz -
tés sel, mû sza ki fej lesz tés sel össze füg gõ fel ada tok ban és
szer ve ze tek ben, valamint a nem zet kö zi fej lesz té si pro jek -
tek ben;

– a tu do má nyos ku ta tá si és mû sza ki fej lesz té si te vé -
keny ség euró pai uni ós és nem zet kö zi együttmûködé séért,
a tár ca képvisele téért a tu do má nyos ku ta tás sal és fej lesz -
tés sel, mû sza ki fej lesz tés sel össze füg gõ fel ada tok ban és
szer ve ze tek ben, valamint a nem zet kö zi fej lesz té si pro jek -
tek ben;

– az ag rár ága za ti tu do má nyos ku ta tás pá lyá za ti rend -
sze ré nek kidolgozá sáért, mûködteté séért, az ezzel kap cso -
la tos kor mány za ti in téz mény rend sze ren be lü li szak mai
kép vi se le tért;

– az ag rár fel sõ ok ta tás K+F te vé keny sé gé nek
elõsegíté séért;

– az ága zat te kin te té ben a nem zet kö zi kö te le zett sé gek -
bõl ere dõ szak te rü le ti fel ada tok koordinálá sáért és a kü lön
in téz ke dé sek ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti finanszírozá -
sáért;

– a tár ca ál tal fi nan szí ro zott tu do má nyos la pok ki adá -
sá val kap cso la tos fel ada tok ellátá sáért, az ága za ti tu do má -
nyos ered mé nyek meg je len te té sé nek elõsegíté séért;

a va dá szat szak te rü le tén: 
– a va dá sza ti jog hasz no sí tá sá nak hosszú távú fej lesz -

té si irány el vei kidolgozá sáért; 
– va dá sza ti jog hasz no sí tá sá val össze füg gés ben jog -

sza bá lyok elõkészíté séért;
– a va dá sza ti jog hasz no sí tá sá nak hosszú távú fej lesz -

té si irány el vé vel össz hang ban az ezzel össze füg gõ tá mo -
ga tá sok rend sze ré nek kidolgozá sáért; 

– a kap cso lat tar tá sért a ha zai és kül föl di va dá sza ti szer -
vek kel [Or szá gos Ma gyar Va dász ka ma ra, Or szá gos Ma -
gyar Va dá sza ti Véd egy let, Euró pai Unió Va dász szö vet sé -
ge (FACE), Nem zet kö zi Va dá sza ti és Vad vé del mi Ta nács
(CIC)], a társ ha tó sá gok kal (rend õrség, vám- és pénz ügy õr -
ség, ter mé szet vé del mi ha tó ság);

– nem zet kö zi egyez mé nyek (Was hin to ni, Ber ni, Bon -
ni, Ram sa ri, AEWA) vad gaz dál ko dás sal össze füg gõ fel -
ada tok ellátá sáért;

– a vad gaz dál ko dás szak mai irányítá sáért, a vad gaz dál -
ko dá si stra té gi ai cé lok meghatározá sáért;

– az Or szá gos Vad gaz dál ko dá si Adat tár mûködteté -
séért;

– a kör ze ti vad gaz dál ko dá si ter vek elkészítteté séért, és
ezzel össze füg gés ben vad gaz dál ko dá si kör ze ten ként a
vad ál lo mány-sza bá lyo zá si kvó ták kiadá sáért;

– a kü lön le ges ren del te té sû va dász te rü le tek kel, a va dá -
sza ti kul túr a és is me ret ter jesz tés sel, valamint a va dász ha tó 
ál lat fa jok mo ni to ro zá sá val össze füg gõ pá lyá za tok kal kap -
cso la tos dön tés elõkészíté séért;

– a jó vá ha gyást köve tõen a nyer tes pá lyá zók kal szer zõ -
dés kö té se kért; 

– a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irány el vek alap ján a
va dász ha tó ma dár- és em lõs fa jok te kin te té ben a Bi zott ság
szá má ra egy, illetve két éven te be nyúj tan dó or szág je len tés
elkészíté séért;

a víz gaz dál ko dás szak te rü le tén: 
– a me zõ gaz da sá gi célú víz gaz dál ko dás szak mai

irányítá sáért;
– a vi zek me zõ gaz da sá gi célú hasz no sí tá si le he tõ sé ge i -

nek megõrzé séért, a vi zek kár té te lei el le ni vé de lem és a
vé de ke zés fel adat kör ében a ká ro san sok vagy ká ro san ke -
vés víz el le ni szer ve zett te vé keny ség szervezé séért és
irányítá sáért;

– az ál lam i tu laj do nú me zõ gaz da sá gi célú vi zek és ví zi -
lé te sít mé nyek (a holt ágak kal együtt) me zõ gaz da sá gi víz -
szol gál ta tá si és víz kár-el há rí tá si célú fej lesz té sé nek, üze -
mel te té sé nek, fenn tar tá sá nak szervezé séért és irányítá -
sáért, a kap cso ló dó tá mo ga tá si konst ruk ci ók kidolgozá -
sáért, mû köd te té sé nek (ke ze lés) jogi, szak mai fi nan szí ro -
zá si fel té te le i nek kialakítá sáért;

– az ál lam i tu laj do nú, me zõ gaz da sá gi célú vi zek és ví -
zi lé te sít mé nyek üze mel te té sé vel össze füg gés ben a bel víz -
vé de ke zés re való fel ké szü lé sért, a bel víz kár-el há rí tás
irányítá sáért; 

– az ál lam i tu laj do nú, me zõ gaz da sá gi célú vi zek és ví -
zi lé te sít mé nyek szak ága za ti alap do ku men tu ma i nak el ké -
szí té sé vel, a szak te rü le ti mû kö dést meg ala po zó mû sza ki,
gaz da sá gi alap ada tok nyil ván tar tá sá val, ak tu a li zá lá sá val,
ar chi vá lá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá nak
koordinálá sáért;

– a ví zi tár su la tok in téz mény rend sze ré nek megtartá -
sáért, továbbfejleszté séért, korszerûsíté séért; 

– a fel adat kö ré be tar to zó ku ta tá sok elõsegíté séért, az
ered mé nyek gya kor la ti hasznosítá sáért;

– a szak te rü le ti in for má ci ós rend szer mûködé séért és
fejleszté séért; 

– a nem zet kö zi kö te le zett sé gek bõl ere dõ szak te rü le ti
fel ada tok ellátá sáért; 

– a víz gaz dál ko dá si szak te rü let vé le mé nyé nek
kialakítá sáért, a szak vé le mé nyek elkészíté séért;

– a vé del mi mû vek ál la po tá nak meg õr zé sé hez, szük sé -
ges költ ség ve té si elõ irány za tok ja vas la ta i nak elkészíté -
séért, a költ ség ve té si ke re tek kel való gaz dál ko dá sért és
azok terv sze rû és ta ka ré kos felhasználá sáért;

– a víz ren de zé si és a me zõ gaz da sá gi célú víz szol gál ta -
tá si fel ada tok fej lesz té si ter ve i nek készíté séért,
jóváhagyá sáért;

– a szak te rü let szak mai kon cep ci ó já ért, fej lesz té si stra -
té gi á já ért, kü lön bö zõ idõ táv ra  szóló ter ve i ért, a fel ada tok
vég re haj tá sá nak mód sze re i ért és esz köz rend sze ré ért,
valamint ezek aktualizálá sáért;

– a szak te rü let re vo nat ko zó jog sza bá lyok, az ál lam i
irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek érvényesülé séért és a ta -
pasz ta la tok alap ján a sza bá lyo zó esz kö zök fej lesz té sé nek
kezdeményezé séért;

– a szak te rü le tét érin tõ for ga lom ké pes ál lam i tu laj do nú 
ví zi lé te sít mé nyek el ide ge ní té si fel té te le i nek kidolgozá -
sáért; 
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– az EU Víz Ke ret irány elv be ve ze té sé vel kap cso la tos
me zõ gaz da sá gi víz gaz dál ko dá si fel ada tok végrehajtá -
sáért, (víz tes tek ti po lo gi zá lá sa, me zõ gaz da sá gi víz hasz ná -
la tok elem zé se, me zõ gaz da sá gi víz szennye zõk fel tér ké pe -
zé se, a fel ügyelt víz gyûj tõ kön cél ál la po tok fel ál lí tá sa, az
FVM-en be lül meg ala kí tott Víz Ke ret irány mun ka cso port
mû köd te té se);

– a víz gaz dál ko dás fel ada tát érin tõ pa na szok és be je -
len té sek kivizsgálá sáért;

– a ki emelt víz gaz dál ko dá si prog ra mok (Du na–Ti sza
közi ho mok hát ság, Vá sár he lyi-terv To vább fej lesz té se, In -
teg rált Fo lyó gaz dál ko dás, Bõs–Nagy ma ros, Ve res pa tak
stb.) FVM-et érin tõ fel ada ta i nak koordinálá sáért;

– a Víz gaz dál ko dá si Tár su la tok Or szá gos Szö vet sé ge
el nök sé gé ben a szak mai kép vi se let biztosítá sáért;

– a kap cso lat tar tá sért a szak te rü le ten mû kö dõ tu do má -
nyos, ér dek vé del mi és szak mai szer ve ze tek kel; 

– az AVOP Mo ni tor ing Bi zott ság, a Víz Ke ret irány elv
Stra té gi ai Tár ca kö zi Bi zott ság mun ká já ban való rész vé te -
lért; 

– az EU Ta ná csi és/vagy Bi zott sá gi ülé se ken, valamint
az e szer ve ze tek ál tal mû köd te tett mun ka cso por tok ban a
ma gyar szak mai ál lás pont ki ala kí tá sá ban és kép vi se le té -
ben való rész vé te lért;

– az OECD-vel kap cso la tos, a fõ osz tály fel adat kö ré be
tar to zó szak fel ada tok ellátá sáért;

– a mi nisz ter MgSzH-val kap cso la tos irá nyí tá si és
szak mai-fel ügye le ti fel ada ta i nak el lá tá sá val, ko or di ná ci ó -
já val össze füg gés ben köz re mû kö dik az MgSzH mû kö dé -
sé nek szak mai fel ügye le té ben, en nek ke re té ben szak mai
fel ügye le tet gya ko rol az MgSzH Er dé sze ti Igaz ga tó sá gá -
nak te vé keny sé ge, to váb bá az MgSzH va dá sza ti, ha lá sza ti, 
valamint a víz gaz dál ko dá si te vé keny sé ge fe let t.

Szer ve ze ti ta go zó dás:
Va dá sza ti Ha lá sza ti és Víz gaz dál ko dá si Osz tály
Er dé sze ti Osz tály
Ku ta tá si és Bio tech no ló gi ai Osz tály

Földügyi és Térinformatikai Fõosztály

60.  §

Fe le lõs 
– az in gat lan-nyil ván tar tás, a föld mé rés, a tér ké pé szet,

a táv ér zé ke lés, a föld bir tok-po li ti ka (föld hasz ná lat, bir tok -
ren de zés), a föld vé de lem, a föld mi nõ sí tés (föld ér té ke lés)
irá nyí tá si, sza bá lyo zá si és egyes ha tó sá gi fel ada ta i nak
ellátá sáért, a vég re haj tás ellenõrzé séért;

– a föld hi va ta lok ál ta lá nos és szak mai felügyele téért,
irányítá sáért és ellenõrzé séért; 

– a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet (FÖMI) ál ta lá nos
és szak mai felügyele téért, irányítá sáért és ellenõrzé séért; 

– a Nem ze ti Ka tasz te ri Prog ram Kht. (NKP Kht.) szak -
mai felügyele téért, to váb bá a tu laj do no si jo gok te kin te té -

ben – me lyet az FVM Költ ség ve té si és Va gyon gaz dál ko -
dá si Fõ osz tá lya gya ko rol – egyet ér té si jog gal bír;

– a föld vé de lem mel, a föld mi nõ sí tés sel, a föld hasz ná -
lat tal, a föld mé rés sel és tér ké pé szet tel, valamint az in gat -
lan-nyil ván tar tás sal kap cso la tos tör vények, jog sza bá lyok
és fel sõ szin tû elõ ter jesz tések szak mai elõkészíté séért;

– az ál lam i va gyon ré szét ké pe zõ föld mé ré si, tér ké pé -
sze ti és in gat lan-nyil ván tar tá si ada tok megõrzé séért,
karbantartá sáért és fejleszté séért, ezen ada tok szol gál ta tá -
sá nak, jog sze rû fel hasz ná lá sá nak és for gal ma zá sá nak
ellenõrzé séért, valamint or szá gos összegzé séért, elemzé -
séért, és az ezzel kap cso la tos szer ve zé si fel ada tok ellátá -
sáért;

– a föld mi nõ sí tés (föld ér té ke lés) rend sze ré nek mû kö -
dé sé vel, fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada tok elvégzé séért;

– a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ve ze té sé nek irányítá -
sáért, a ter mõ föld tény le ges hasz ná la ti vi szo nya i nak és a
föld hasz ná la ti nyil ván tar tás egye zõ sé gé nek vizs gá la tá ért,
a tény le ges föld hasz ná lat és a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás
ve ze té se jog sze rû sé gé nek ellenõrzé séért, az eset le ges jog -
sér tõ te vé keny ség fel tá rá sá nak irányítá sáért, tör vénysértés 
ese tén el já rás kezdeményezé séért, illetve a szank ci o ná lás -
sal kap cso la tos in téz mé nyi ha tás kö rök érvényesíté séért;

– a ter mõ föld más célú fel hasz ná lá sá val és új ra hasz no -
sí tá sá val össze füg gõ elõ ter jesz tések, ter ve ze tek, valamint
a szak te rü le tet érin tõ jog sza bá lyok al kal ma zá sá val kap -
cso la tos fel ada tok elvégzé séért, a más célú hasz no sí tás ra
en ge dé lye zett ter mõ föl dek nek a fel hasz ná lá si cé lok sze -
rin ti meg osz lá sá ra vo nat ko zó or szá gos ada tok összegzé -
séért;

– a föld vé del mi já ru lék és bír ság be fi ze té sé nek el len õr -
zé sé vel kap cso la tos fel ada tok ellátá sáért, valamint a föld -
hi va ta lok és a mi nisz té rium érin tett szak fõ osz tá lya kap -
cso ló dó fel ada ta i nak összehangolá sáért;

– az ag rár gaz da sá gi cé lok nem ze ti for rás ból tör té nõ
költ ség ve té si tá mo ga tá sá val össze füg gés ben, a ter mõ föl -
dek mû ve lés re való al kal mas sá té te lé re és a bir tok-össze -
vo ná si célú ter mõ föld vá sár lás ra vo nat ko zó pá lyá za tok el -
bí rá lá sá nak elõkészíté séért;

– a ter mõ föl dek hasz no sí tá si kö te le zett sé gé nek el len -
õr zé sé vel kap cso la tos (ha tár szem le) fel ada tok meg -
szervezé séért és vég re haj tá sá nak irányítá sáért; 

– a par lag fû elõ for du lá sá nak és el ter je dé sé nek felderí -
té séért; 

– a föld bir tok-ren de zé si mun kák or szá gos elõkészíté -
séért, valamint a rész arány-föld tu laj don ki adá sá nak
koordinálá sáért, a fel adat tal érin tett hi va ta lok (MgSzH,
föld hi va ta lok) ez irá nyú te vé keny sé gé nek irányítá sáért és
ellenõrzé séért;

– az ál lam i tu laj do nú ter mõ föl dek ár ve rés re ki je lö lé sé -
nek mó do sí tá sa irán ti ké rel mek ügyé ben a dön tés-elõ ké -
szí tõ fel ada tok ellátá sáért;

– a Nem ze ti Föld alap föld ügyi szak te rü le tet érin tõ fel -
ada ta i nak szak mai felügyele téért; 

– az osz tat lan tu laj don kö zös sé gek ben lévõ tu laj do ni
há nya dok ön ál ló in gat la nok ká ala kí tá sá nak szak mai
irányítá sáért;
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– az or szág ha tár ge o dé zi ai mun ká i val kap cso la tos jog -
sza bá lyok ban és nem zet kö zi szer zõ dé sek ben meg ha tá ro -
zott ha zai, illetve nem zet kö zi fel ada tok irányítá sáért;

– a ge o dé zi ai alap pont-há ló za tok, az egy sé ges or szá -
gos tér kép rend szer és annak di gi tá lis vál to za ta lét re ho zá -
sá val, kar ban tar tá sá val és ada ta i nak szol gál ta tá sá val kap -
cso la tos te vé keny ség, to váb bá az ál lam i alap mun kák
irányítá sáért, valamint a tér kép tá rak mû kö dé sé nek, a lé gi -
fény ké pe zé si és ûr táv ér zé ke lé si te vé keny ség nek, az or szá -
gos lé gi film- és ûr fel vé tel ar chí vum mû köd te té sé nek
irányítá sáért és fejleszté séért;

– a légi és ûr fel vé te lek alap ján – a ka tasz te ri és to po grá -
fi ai tér ké pek fel hasz ná lá sá val – tör té nõ Me zõ gaz da sá gi
Par cel la Azo no sí tó Rend szer (Me PAR) kar ban tar tá sá nak,
me zõ gaz da sá gi tá mo ga tá sok el len õr zé sé nek, nö vény-mo -
ni tor ing rend szer nek és ter més becs lés nek a szak mai
koordinálá sáért;

– a föld mé ré si és tér ké pé sze ti ál lam i alap mun kák ban
vég zen dõ fel ada tok meghatározá sáért, valamint pénz ügyi
alap ja i nak kép zé sé vel és fel hasz ná lá sá val össze füg gõ fel -
ada tok ellátá sáért;

– a szak te rü le ten al kal ma zan dó igaz ga tá si szol gál ta tá si 
dí jak kal kap cso la tos jog sza bá lyok kidolgozá sáért és al kal -
ma zá suk ellenõrzé séért;

– a szak ága zat tu do má nyos ku ta tá si, mû sza ki-fej lesz té -
si fel ada ta i nak irányítá sáért, szervezé séért, ellenõrzé séért,
az ered mé nyek hasz no sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok
végzé séért, biz to sít ja a ku ta tás-fej lesz té si fel ada tok tár ca -
szin tû ko or di ná ci ó já ban tör té nõ rész vé telt;

– az ál lam i föld ügy és tér ké pé szet in téz mény rend sze re
ál tal ke zelt di gi tá lis in gat lan-nyil ván tar tá si, föld mé ré si,
tér ké pé sze ti ada tok or szá gos szin ten egy sé ges szol gál ta tá -
sá hoz ter vek kidolgoztatá sáért, a meg va ló sí tás hoz szük sé -
ges fel ada tok végrehajtatá sáért, a fej lesz té sek gya kor lat -
ban tör té nõ be ve ze té sé nek és hasz no sí tá sá nak elõsegíté -
séért;

– a föld hi va ta lok szá mí tó gé pe sí té si prog ram já nak
irányítá sáért, a föld hi va ta li in for ma ti kai rend sze rek üze -
mel te té sé nek felügyele téért, hard ver- és szoft ver fej lesz té -
se i nek koordinálá sáért, a föld hi va ta lok és a FÖMI in for -
ma ti kai fel ada ta i val kap cso la tos fel mé ré sek és adat gyûj té -
sek koordinálá sáért;

– a föld ügyi in for ma ti kai rend sze rek kel és adat szol gál -
ta tás sal össze füg gõ kér dé sek ben tör té nõ együtt mû kö dé -
sért a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal lal, és a társ mi nisz té riu mok
in for ma ti kai egy sé ge i vel;

– a föld ügyi szak ág nem zet kö zi kap cso la ta i nak
szervezé séért, a kül ho ni szak mai szer ve ze tek kel való
együtt mû kö dés koordinálá sáért, hang sú lyo zot tan az EU
in teg rá ci ós cé lok kal össz hang ban; 

– a Tér kép el lá tá si Ko or di ná ci ós Bi zott ság mûködteté -
séért, az el nö ki, illetve társ el nö ki te en dõk ellátá sáért;

– az In gat lan ren de zõ Föld mé rõi Mi nõ sí tõ Bi zott ság
fel ügye le té nek ellátá sáért;

– a föld raj zi ne vek gyûj té sé vel és a Föld raj zi név-tár ral
kap cso la tos fel ada tok irányítá sáért;

– a Ge o dé zia és Kar tog rá fia címû szak fo lyó irat szer -
kesz tõ bi zott sá ga mun ká já ban a szak mai szem pon tok
érvényesíté séért;

– az in gat lan-nyil ván tar tá si szak te rü let re vo nat ko zó
jog sza bá lyok ter ve ze té nek és a szak te rü le tet érin tõ egyéb
elõ ter jesz tések elkészíté séért;

– az in gat lan-nyil ván tar tá si szak te rü let tel össze füg gõ
egyéb jog sza bá lyok ter ve ze té nek véleményezé séért;

– az in gat lan nyil ván tar tá si el já rás hoz kap cso ló dó
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak köz pon to sí tá sá ra és fel hasz -
ná lá sá ra vo nat ko zó ja vas lat nak a Költ ség ve té si és Va -
gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tállyal kö zös elõ ter jesz té séért;

– az ügy irat for gal mi és in gat lan for gal mi sta tisz ti kai
ada tok összegzé séért és elemzé séért;

– az in gat lan-nyil ván tar tá si adat szol gál ta tás sal kap cso -
la tos sta tisz ti kai ada tok összegzé séért és elemzé séért;

– a TAKARNET rend szer hez való hoz zá fé ré si jo go -
sult ság en ge dé lye zé sért;

– a szak mai irá nyí tás ke re té ben az in gat lan-nyil ván tar -
tá si szak te rü le tet érin tõ bí rói gya kor lat fi gye lem mel
kíséré séért, elemzé séért;

– az ag rár ága za ti in for ma ti kai stra té gia – be le ért ve a
Ma gyar In for má ci ós Tár sa da lom Stra té gia e-ag rá ri um
rész stra té gia – ki dol go zá sá ban és kar ban tar tá sá ban való
rész vé te lért;

– a föld ügyi in for ma ti kai rend sze rek fej lesz té sé nek,
üze mel te té sé nek, biz ton sá gá nak, szak mai irá nyí tá sá nak,
fel ügye le té nek és el len õr zé sé nek ope ra tív, napi jel le gû
 koordinációjáért;

– a föld ügyi in for ma ti kai be ru há zá sok ra vo nat ko zó pá -
lyá za tok ér té ke lé sé ben való rész vé te lért;

– a föld ügyi ag rár in for ma ti kai pro jek tek szak mai
ellenõrzé séért;

– a föld ügyi in for ma ti kai költ ség ve tés – ag rár ága za ti
in for ma ti kai költ ség ve té sen be lü li – ter ve zé si fel ada ta i ért;

– ki je lö lés ese tén a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a társ mi -
nisz té ri u mok, illetve szer ve ze tek in for ma ti kai bi zott sá ga i -
ban az ag rár ága zat képvisele téért;

– a föld ügyi hát tér in téz mé nyek ága za ti, kor mány za ti és 
uni ós in for ma ti kai rend sze rek hez való kap cso ló dá sá nak
koordinálá sáért;

– az ag rár ága zat in for ma ti kai szak mai kap cso la ta i nak
ki ala kí tá sá ban, fenn tar tá sá ban való köz re mû kö dé sért;

– az OECD-vel kap cso la tos föld ügyi szak mai fel ada -
tok ellátá sáért.

Szer ve ze ti ta go zó dás:

Föld mé ré si Tér ké pé sze ti és Tér in for ma ti kai Osz tály

In gat lan-nyil ván tar tá si Osz tály

Föld vé del mi és Föld hasz ná la ti Osz tály

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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2. füg ge lék
FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

A fejezeti elõirányzatok folyamatába épített folyamatos, elõ ze tes és utólagos
vezetõi ellenõrzési nyomvonal dokumentációja

Az FVM–FEUVE a fejezeti elõirányzatokra

A folyamatba épített elõ ze tes, utólagos és vezetõi ellenõrzési rendszer (FEUVE) dokumentációja

1. Be ve ze tõ
 

Az el múlt évek ben az ál lam ház tar tá si bel sõ pénz ügyi el len õr zé si rend sze ré nek EU-kon form át ala kí tá sa meg tör tént,
mely nek ha tá sá ra új jog sza bá lyok szü let tek, meg lé võk mó do sul tak, to váb bá új stan dar dok és el len õr zé si mód szer ta nok
ke rül tek ki adás ra. En nek kö vet kez té ben az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
145/A., 145/B. és 145/C.  §-ai új ele me ket ve ze tett be a fo lya mat ba épí tett elõ ze tes, utó la gos és ve ze tõi el len õr zés
(FEUVE) rend sze ré be.

A mó do sí tott sza bá lyo zás nak meg fele lõen va la mennyi költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek meg kell szer vez nie és mû -
köd tet nie kell a fo lya mat ba épí tett elõ ze tes, utó la gos és ve ze tõi el len õr zést, to váb bá kö te les a koc ká za ti té nye zõk figye -
lembe véte lével koc ká zat elem zést vé gez ni, és koc ká zat ke ze lé si rend szert mû köd tet ni. Mind ez azt je len ti, hogy va la -
mennyi költ ség ve té si szerv nek el kell ké szí te nie a költ ség ve té si szerv el len õr zé si nyom vo na lát, va la mint fel kell mér ni
és ke zel ni kell a költ ség ve té si szerv te vé keny sé gé ben, gaz dál ko dá sá ban rej lõ koc ká za to kat.

A FEUVE rend szer fen ti ek ben em lí tett új ele mek kel való ki bõ ví té sé nek kö te le zett sé gét a Pénz ügy mi nisz té ri um irány -
mu ta tá sa alap ján kel lett el vé gez ni.

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um az el len õr zé si nyom vo nal össze ál lí tá sá ra, va la mint a kap cso ló -
dó koc ká zat ke ze lés rend szer ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek ele get tett. Je len do ku men tá ció egy sé ges szer -
ke zet ben tar tal maz za a FE U VE-rend szer ele me it.

2. A sza bá lyo zás tar tal ma
 

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um je len do ku men tum ban sza bá lyoz za az ál ta la meg ha tá ro zott fo -
lya mat és a fe je ze ti elõ irány za tok el len õr zé si nyom vo na lát. A tel jes fo lya mat elsõ két ele mét a Költ ség ve té si ter ve zés ite -
ra tív fo lya ma ta és az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott Költ ség ve té si Tör vény al kot ja, ame lyek nem ré szei a FEUVE sza bá -
lyo zás nak, mert nem ré szei a mi nisz té ri u mi FE U VE-nak. A mi nisz té ri u mi FEUVE a tel jes fo lya mat „Fe je ze ti ter ve zés,
fel adat terv- és fi nan szí ro zá si terv ké szí té se sza ka szá val kezdõdik.

A sza bá lyo zás az aláb bi fo lya ma tok ra és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra terjed ki:

2.1. A FEUVE blokk sé ma
0. Költ ség ve té si ter ve zés (nem ré sze a FE U VE-nek)
1. Költ ség ve té si Tör vény (nem ré sze a FE U VE-nek)
2. Fe je ze ti ter ve zés, fel adat terv- és fi nan szí ro zá si terv

     ké szí té se
3. Vég re haj tás

3.1. Kö te le zett ség-vál la lás
3.1.1. Nor ma tív ala pon

3.1.1.1. Tör vény út ján
3.1.1.2. Ál lam kö zi szer zõ dés alap ján
3.1.1.3. Egyéb

3.1.2. Pá lyáz ta tás út ján
3.1.2.1. Vál lal ko zá si szer zõ dés
3.1.2.2. Meg bí zá si szer zõ dés

3.1.3. Igény be gyûj tés út ján
3.1.3.1. Tá mo ga tá si szer zõ dés
3.1.3.2. Meg ál la po dás alap ján

3.2. Utal vá nyo zás
3.2.1. El szá mo lás alap ján
3.2.2. Szám la alap ján
3.2.3. Elõ fi nan szí ro zás alap ján

2007/160. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11525



3.3. Pénz ügyi tel je sí tés
3.3.1. Elõ irány zat alap ján

3.3.1.1. Sa ját in téz mény nek elõ irány zat át adás
3.3.1.2. Költ ség ve té si fe je ze tek kö zöt ti elõ irány zat át adás

3.3.2. Pénz esz köz át adás
3.3.2.1. Át uta lás

4. El len õr zés
4.1. Bel sõ el len õr zés
4.2. Kül sõ el len õr zés

4.2.1. Ál la mi Szám ve võ szék
4.2.2. Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal

 
2.2. A mi nisz té ri u mi ke ze lé sû fe je ze ti elõ irány za tok
 1. In téz mé nyek köz pon ti be ru há zá sai
 2. FAO in téz mé nyek fi nan szí ro zá sa
 3. Ag rár ku ta tás, tan üze mek, fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sa
 4. Ma gán és egyéb jogi sze mé lyek kár té rí té se
 5. Ága za ti szak mai szer ve ze tek és kép vi se le tek tá mo ga tá sa
 6. Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa
 7. Par lag fû el le ni vé de ke zés tá mo ga tá sa
 8. A „Par lag fû men tes Ma gyar or szá gért”...
 9. Osz tat lan föld tu laj don ki mé ré sé nek költ sé gei
10. Köz pon to sí tott be vé te lek bõl fi nan szí ro zott in téz mé nyi feladatok
11. Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa
12. Kincs tá ri szol gál ta tás dí jak
13. Bor mar ke ting és mi nõ ség-el len õr zés
14. Nem zet kö zi szer ve ze tek tag sá gi díja
15. Er dõ te rü let köz jó lé ti célú vé del mé nek és bõ ví té sé nek feladatai
16. PHARE tá mo ga tá sok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai (az új „Fo rest Fo cus” sza bá lyo zás be ve ze té se, az élel -

mi szer biz ton ság in téz mé nyi hát tér fej lesz té se, az elekt ro ni kus ügy in té zés fej lesz té se..., az ál lat- és nö vény-egész ség ügyi 
ha tár ál lo má sok, FVM me gyei föld hi va ta lok fel ké szí té se KAP fel ada tok ra

17. Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram
18. Igyál te jet prog ram
19. Egy sé ges Spe ci á lis Szö vet ke zé sek (TÉSZ, BÉSZ) tá mo ga tá sa
20. Er dé sze ti fel ada tok
21. Ter mõ föld vé de lem tá mo ga tá sa
22. Ál lat te nyész té si fel ada tok
23. Hal gaz dál ko dás tá mo ga tá sa
24. Vad gaz dál ko dás tá mo ga tá sa
25. Fej lesz té si tí pu sú tá mo ga tá sok
26. Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem-tá mo ga tá sok
27. Er dõ te le pí tés, er dõ szer ke zet-át ala kí tás, fásítás
28. Nem ze ti Ag rár kár-eny hí tés
29. Ál lat- és nö vény kár ta la ní tás
30. Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU ál tal nem té rí tett ki adá sok
31. Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv
32. Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram (II.NVT)
33. SAPARD tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok
34. EU-tag ság ból ere dõ fel ada tok
35. Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék
36. Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék

 
2.3. Az el len õr zé si nyom vo nal

Az el len õr zé si nyom vo nal a fo lyam tok ra vo nat ko zó egyes te vé keny sé ge ket, a te vé keny sé gek jogi alap ját, köz re mû -
kö dõ it, fe le lõ sét, el len õr zé sét, nyo mon kö ve té sét és a kap cso ló dó do ku men tu mo kat öle li fel. A Pénz ügy mi nisz té ri um út -
mu ta tó ja alapján a ellenõrzési nyomvonal összeállításának célja:
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– be mu tat ni a költ ség ve té si szerv mû kö dé sé nek egyes, te vé keny sé ge ink egy más ra épü lõ el já rás rend je i nek egységes
folyamatát;

– fel tár ni a szer ve zet fo lya mat ba épí tett el len õr zé si rend sze ré nek hi á nyos sá ga it, könnyen és gyor san be azo no sít va a
hi bás mû kö dést és a hozzá tartozó felelõsöket;

– le he tõ vé ten ni a szer ve zet fo lya ma ta i ban rej lõ mû kö dé si koc ká za tok azo no sí tá sát és hatékony kezelését;
– meg ha tá roz ni az el len õr zé si pon to so kat (tí pu sok);
– le he tõ vé ten ni va la mennyi részt ve võ szá má ra írott és át lát ha tó for má ban (kö ve ten dõ el já rás ként) az el já rá sok és

mód sze rek meg is me ré sét, mi köz ben ma guk az el já rá sok is standardizálttá válnak;
– a szer ve ze ti egy sé gek kö zöt ti ko or di ná ció és együtt mû kö dés javítása.
A Pénz ügy mi nisz té ri um út mu ta tó ja meg fo gal maz egy ja va solt sab lont is az el len õr zé si nyom vo nal le ké pe zé sé re, ami

egy táb lá zat, meg ha tá ro zott osz lo pok kal. Az FVM a Pénz ügy mi nisz té ri um irány mu ta tá sai alap ján ál lí tot ta össze sa ját el -
len õr zé si nyom vo nal táb lá za tát, amely tar tal má ban meg fe lel az aján lá sok nak, de több is an nál és meg fe lel az FVM bel sõ
el vá rá sa i nak is. Az alábbi táblázatot az ajánlások alapján állították össze:

Elõ irány zat neve:

#
Te vé keny -

ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá -

lyok
Do ku men -

tum
Ha tár idõ Koc ká zat

El len õr zé si
pont

El len õr zést
vég re haj tó

El len õr zés
gya ko ri sá ga

E* U* P* K*

Ma gya rá zat:

Fo lya mat neve: Az adott fo lya mat meg ne ve zé se, ame lyet a táb lá zat sza bá lyoz (pl. 5. Pénz for -
gal mi fõ köny vi könyvelés).

#: A fo lya mat te vé keny sé gé nek sor szá ma.

Te vé keny ség: A fo lya mat egyik te vé keny sé gé nek, lé pé sé nek meg ne ve zé se.

Fe le lõs/Vég re haj tó: Fe le lõs: A te vé keny ség ki me ne té ért fe le lõs sze mély mun ka kö ré nek meg ne ve -
zé se. Fe le lõs ként jel lem zõ en szer ve ze ti egy sé gek (szak te rü le tek) ve ze tõi ke rül -
tek meg je lö lés re.

Vég re haj tó: A te vé keny sé get konk ré tan ki vi te le zõ sze mély (mun ka kö ré nek) meg ne ve zé se.
Vég re haj tó ként jel lem zõ en szer ve ze ti egy sé gek (szak te rü le tek) mun ka tár sai
ke rül tek meg je lö lés re.

Jog sza bá lyok: A te vé keny sé get érin tõ jog sza bá lyok fel so ro lá sa hi vat ko zá si szám mal és
névvel.

Do ku men tum: A te vé keny ség ki me ne tét ké pe zõ leg fon to sabb do ku men tu mok meg ne ve zé se.
A do ku men tu mok le het nek ha gyo má nyos, pa pír ala pú ak is, de le het nek elekt -
ro ni kus for má tu mú ak is (pl. adatbázis, floppy).

Ha tár idõ: A te vé keny ség vég re haj tá sá nak ha tár ide je. Le het konk rét dá tum vagy má sik te -
vé keny ség hez vi szo nyí tott relatív határidõ is.

Koc ká zat: Az adott te vé keny ség hez kap cso ló dó koc ká za ti té nye zõ meg ne ve zé se. A koc -
ká zat rész le te sebb be mu ta tá sá ra kü lön táblázatban kerül sor.

El len õr zé si pont: A te vé keny ség hez kap cso ló dó, fo lya mat ba épí tett elõ ze tes, utó la gos, ve ze tõi
el len õr zés vég re haj tá sá nak pontja.

El len õr zést vég re haj tó: Az ellen õr zés vég re haj tá sá ért fe le lõs sze mély (mun ka kö ré nek) megnevezése.

El len õr zés gya ko ri sá ga: Az el len õr zés vég re haj tá sá nak gya ko ri sá ga. Le het fo lya ma tos, ha min den te vé -
keny ség nél vég re kell haj ta ni, ese ti, il let ve rend sze res (pl. havi, éves).

E: Ellen õr zés/Ér vé nye sí tés: Amennyi ben a te vé keny ség hez ellen õr zés/ér vé nye sí tés kap cso ló dik, ezt az
osz lo pot X-szel kell jelölni.

U: Utal vá nyo zás/El len jegy zés: Amennyi ben a te vé keny ség hez utal vá nyo zás/el len jegy zés kap cso ló dik, ezt az
osz lo pot X-szel kell jelölni.
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P: Pénz ügyi tel je sí tés: Amennyi ben a te vé keny ség hez pénz ügyi tel je sí tés (ki-/be fi ze tés) kap cso ló dik,
ezt az osz lo pot X-szel kell jelölni.

K: Könyv ve ze tés ben való meg je le nés: Amennyi ben a te vé keny ség a könyv ve ze tés ben rög zí tés re ke rül, ezt az osz lo pot 
X-szel kell jelölni.

 
2.4. A fo lya mat hoz kap cso ló dó koc ká za tok

2.4.1. Koc ká zat ke ze lé si rend szer
A sza bá lyo zás tar tal maz egy olyan koc ká zat ke ze lé si rend szert is, amely:
– tar tal maz za az FVM ál tal meg ha tá ro zott és az el len õr zé si nyom vo nal ba be vont fo lya ma tok ese té ben a te vé keny sé -

ge ket, il let ve a fo lya ma tot befolyásoló kockázatokat;
– tar tal maz za a koc ká za tok ér té ke lé sét;
– a koc ká zat ke ze lés ered mé nyei alap ján le he tõ sé get ad in téz ke dé se ik meg fo gal ma zá sá ra a koc ká za tok ki kü szö bö lé -

se, mérséklése érdekében;

2.4.2. Koc ká zat ke ze lé si cso por tok
A koc ká za to kat az aláb bi cso por tok ba le het so rol ni:
– pénz ügyi, lik vi di tá si koc ká za tok;
– hu mán erõ for rás sal kap cso la tos koc ká za tok;
– el já rá sok kal kap cso la tos koc ká za tok (hi bás le bo nyo lí tá si el já rás ból adó dó koc ká zat, hely te len ügy vi tel bõl adó dó

koc ká zat, mun ka kör nye ze ti kockázat stb.);
– kül sõ ese mé nyek kel kap cso la tos koc káz tok (va gyon ele me ket érin tõ kár ese mé nyek, katasztrófák);
– rend sze rek kel kap cso la tos koc ká za tok (rend sze rek mû kö dé sé nek hi bá já ból, ki esé sé bõl ere dõ anya gi és nem anya gi

ter mé sze tû veszteségek stb.);
– jogi kör nye zet vál to zá sá ból adó dó koc ká za tok;
– ve ze té si és irá nyí tá si koc ká za tok (me nedzs ment koc ká zat).
Az el len õr zé si nyom vo nal táb lá za tok mel lett a koc ká za tok be mu ta tá sát tar tal ma zó táb lá za tok is e sza bá lyo zás ré szét

ké pe zik, de túl is mu tat nak e szabályozás keretein.
A koc ká za tok do ku men tá ci ó ja a kö vet ke zõ lo gi ka sze rint épül fel:

Elõ irány zat neve:

#’ Meg ne ve zés Koc ká zat le írá sa Koc ká za ti cso port Koc ká zat ha tá sa Koc ká zat va ló szí nû sé ge Koc ká zat je len tõ sé ge

Ma gya rá zat:

Fo lya mat neve: Az adott fo lya mat meg ne ve zé se, amely hez a koc ká za tok kap cso lód nak
(pl. 5. Pénz for gal mi fõ köny vi könyvelés).

#: A koc ká zat sor szá ma.

Meg ne ve zés: A koc ká zat rö vid el ne ve zé se.

Koc ká zat le írá sa: A koc ká zat ma gya rá za ta.

Koc ká za ti cso port: A koc ká zat be so ro lá sa a ko ráb ban be mu ta tott ka te gó ri ák valamelyikébe

Koc ká zat ha tá sa: A koc ká zat ha tá sá nak ér té ke lé se 0–4-ig ter je dõ skálán.

Az azo no sí tott koc ká za tok ér té ke lé se a va ló szí nû ség-ha tás mát rix el ké szí té sé bõl állt. Ezt a ké sõb bi ek ben ki le het majd 
egé szí te ni a koc ká za tok ke zel he tõ sé gé nek vizsgálatával is.

Va la mennyi koc ká za ti té nye zõ re vo nat ko zó an el ké szí tet tük az úgy ne ve zett va ló szí nû ség-ha tás mát ri xot, amely elõ ze -
tesen de fi ni ált, diszk rét ská la men tén cso por tos íja, il le tõ leg rang so rol ja a fel tárt koc ká za to kat. A mát rix je len ti a ki in du ló 
alapot a kockázatok kezelhetõség vizsgálatához.

A va ló szí nû ség-ha tás mát rix nak két di men zi ó ja van:
– a koc ká zat va ló szí nû sé ge;
– a koc ká zat ha tá sa.
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A koc ká za tok be kö vet ke zé sé nek va ló szí nû sé ge a nem va ló szí nû tõl a rend kí vül va ló szí nû ig ter jed, mely nek pon to zá sa 
0–3-ig ter jed1.

Nem va ló szí nû A koc ká zat be kö vet kez té nek va ló szí nû sé ge na gyon ala csony vagy a koc ká zat meg va ló -
su lá sa na gyon rit ka.

Ki csit va ló szí nû A koc ká zat be kö vet kez té nek va ló szí nû sé ge ala csony vagy a koc ká zat meg va ló su lá sa rit ka.

Kö ze pe sen va ló szí nû A koc ká zat be kö vet ke zé sé nek va ló szí nû sé ge kö ze pes, vagy a koc ká zat elõ for du lá sa kö -
ze pes gya ko ri sá gú.

Rend kí vül va ló szí nû A koc ká zat be kö vet kez té nek va ló szí nû sé ge ma gas vagy a koc ká zat elõ for du lá sa gya ko ri.

A koc ká za tok ha tá suk2 sze rint az ala csony tól a ma ga sig ter jed, mely nek pon to zá sa 0–3-ig terjed.

El ha nya gol ha tó Az a koc ká zat, ame lyen be kö vet ke zé se ese tén el ha nya gol ha tó:

– a pénz be li rá for dí tás,

– az idõ be li rá for dí tás,

– mû kö dés be li fenn aka dás, mun ka vég zés mi nõ sé gé nek rom lá sa,

– jog sza bály nak való nem meg fe le lés

je lent ke zik.

Ala csony Az a koc ká zat, ame lyen be kö vet ke zé se ese tén ala csony:

– a pénz be li rá for dí tás,

– az idõ be li rá for dí tás,

– mû kö dés be li fenn aka dás, mun ka vég zés mi nõ sé gé nek rom lá sa,

– jog sza bály nak való nem meg fe le lés

je lent ke zik.

Kö ze pes Az a koc ká zat, amely nek be kö vet ke zé se ese tén je len tõs

– a pénz be li rá for dí tás VAGY

– az idõ be li rá for dí tás VAGY

– a mû kö dés be li fenn aka dás, a mun ka vég zés mi nõ sé gé nek rom lá sa VAGY

– a jog sza bá lyok nak való nem meg fe le lés

je lent ke zik.

Ma gas Az a koc ká zat, mely nek be kö vet ke zé se ese tén je len tõs

– a pénz be li rá for dí tás ÉS

– az idõ be li rá for dí tás ÉS

– a mû kö dés be li rá for dí tás, a mun ka vég zés mi nõ sé gé nek rom lá sa ÉS

– a jog sza bály nak való nem meg fe le lés

(leg alább két té nye zõ) je lent ke zik.

A koc ká za tok té te les va ló szí nû ség-ha tás sze rin ti ér té ke lés alap ján le he tett össze ál lí ta ni az aláb bi mát ri xot, amely egy -
ben a ki in du ló pon tot is je len ti a ké sõb bi ke zel he tõ ség vizs gá la tá hoz, va la mint a koc ká zat ke ze lé si intézkedések
kidolgozásához.

1 A va ló szí nû sé gi ská lán azt kell meg be csül ni, hogy amek ko ra an nak a va ló szí nû sé ge, hogy a koc ká zat tal (be kö vet ke zé si va ló szí nû ség gel) jel zett ese mény 
be kö vet ke zik. Pl. mek ko ra an nak a va ló szí nû sége an nak, hogy a je len té sek alap já ul szol gá ló ada tok nem tel jes kö rû ek?

2 A ha tás-ská la azt mu tat ja meg, hogy ha egy szer a jel zett koc ká zat be kö vet ke zett, annak mek ko ra ha tá sa lesz az adott fel adat szem pont já ból re le váns té -
nye zõ(k)re (idõ, költ ség, mi nõ ség stb.) Pl. A hi á nyos ada tok a je len té sek ben tor zít ják a fe je zet rõl al ko tott pénz ügyi ké pet stb.)
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Rend kí vül ala csony (0) 0 0 0 0

Ala csony (1) 3 2 1 0

Kö ze pes va ló szí nû (2) 6 4 2 0

Rend kí vül va ló szí nû (3) 9 6 3 0

(3) (2) (1) (0)

Ma gas Kö ze pes Ala csony El ha nya gol ha tó

HATÁS

0–3 = Kis koc ká zat Ò To váb bi vizs gá la tot nem igény lõ koc ká za tok

3–6 = Kö ze pes koc ká zat  Ò To váb bi vizs gá lat egye di el bí rá lás, dön tés alap ján

6–9 = Je len tõ koc ká zat  Ò Min den kép pen to váb bi vizs gá la tot igény lõ koc ká za tok

Az el len õr zé si nyom vo nal táb lá zat ba csak azok a koc ká za tok ke rül tek be, ame lyek az elõ ze tes szû rõ alap ján leg alább
kö ze pes nek minõsültek.

A koc ká za tok ke zel he tõ sé gé nek vizs gá la ta a ha tás-va ló szí nû ség vizs gá lat so rán kö ze pes nek vagy je len tõs nek mi nõ sí -
tett és így az el len õr zé si nyom vo nal táb lá zat ba be vont koc ká za tok to váb bi vizs gá la tát je len tet te ab ból a cél ból, hogy
azon koc ká za to kat ki le hes sen szûr ni, amelyekre intézkedés javaslat megfogalmazása indokolt.

2.4.3. Koc ká zat ke ze lé si ér té ke lé si szem pon tok
A ke zel he tõ ség-vizs gá lat so rán a koc ká za to kat a kö vet ke zõ szem pon tok alap ján értékeltük:
– Ha tás -ki fe jez he tõ sé ge:

= Ki fe jez he tõ
= Nem ki fe jez he tõ

– Ha tás mér ték egy sé ge:
= Pénz
= Ha tár idõ
= Mi nõ ség

– Be kö vet ke zés va ló szí nû sé gé nek be fo lyá sol ha tó sá ga:
= Be fo lyá sol ha tó
= Rész ben be fo lyá sol ha tó
= Nem be fo lyá sol ha tó

– Ha tás be fo lyá sol ha tó sá ga:
= Be fo lyá sol ha tó
= Rész ben be fo lyá sol ha tó
= Nem be fo lyá sol ha tó

– Koc ká zat fel me rü lé sé nek he lye:
= Bel sõ
= Kül sõ

– Koc ká za ti té nye zõ ter je del me:
= Egy te vé keny sé get érint
= Több te vé keny sé get érint

– Koc ká za ti té nye zõ füg get len sé ge:
= Füg get len
= Nem füg get len

– Koc ká za ti té nye zõ gya ko ri sá ga:
= Is mét lõ dõ
= Al kal man ként fel lé põ

A koc ká za tok ke zel he tõ sé ge a be kö vet ke zés va ló szí nû sé gé nek be fo lyá sol ha tó sá ga, a ha tás be fo lyá sol ha tó sá ga és a
fel me rü lés helye alapján kerül kiértékelésre.

A koc káz tok kvan ti ta tív ér té ke lé se az aláb bi ak sze rint történt:

Ke zel he tõ ség mi nõ sí té se Pont szám

Jól ke zel he tõ 3 pont

Kö ze pe sen ke zel he tõ 2 pont

Rosszul ke zel he tõ 1 pont
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Ez után a ke zel he tõ ség-vizs gá lat pont szá mát össze szo roz tuk a ha tás-va ló szí nû ség vizs gá lat pont szá má val, majd e
szor zat alap ján a leg alább 6 pon tot ka pott koc ká za to kat je löl tül ki az in téz ke dé si ja vas lat meg fo gal ma zá sa cél já ból.

Az in téz ke dé sek re ki je lölt koc ká za tok kö zött az egy más sal szo ro san össze füg gõ ket azo no sí tot tuk, ezek re együt te sen
fo gal maz tunk meg intézkedéseket.

A fen ti kö rön kí vül esõ koc ká za tok ra is ja va solt a ké sõb bi ek ben in téz ke dé se ket meg fo gal maz ni, az in téz ke dé sek egy -
sé ges meg fo gal ma zá sá nak tá mo ga tá sá ra egy intézkedési lap sablont definiáltunk:

Az in téz ke dé si lap di men zi ói:
– Ak ció (in téz ke dés) cél ja: alap ve tõ en mi ért van szük ség az adott in téz ke dés re, mi lyen koc ká za ti té nye zõt kíván

kezelni?
– Ak ció (in téz ke dés) rö vid le írá sa: a koc ká zat ke ze lé si in téz ke dés rö vid, szö ve ges be mu ta tá sa, az in téz ke dést ki vál tó

koc ká zat ismertetésével kiegészítve.
– Fel ada tok: azon fel ada tok nak a fel so ro lá sa, me lyek a ki tû zött cél el éré sét szolgálják.
– Fe le lõs: az in téz ke dés egé szé ért, va la mint az egyes rész fel ada tok meg va ló sí tá sá ért fe le lõs sze mély megnevezése.
– Ha tár idõ: az in téz ke dés és az egyes rész fel ada tok vég re haj tá sá nak kez dõ és vég sõ ha tár ide je, me lyért a fe le lõs ként

meg je lölt személyek felelnek.
– Pri o ri tás: az in téz ke dés szük ség sze rû sé ge, mely egy ben meg ha tá roz za az in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak sor rend jét.

1 – ma gas pri o ri tá sú, ha laszt ha tat lan; 2 – fon tos, de meg va ló sí tá sá nak fel té te lei még nem tel je sül tek; 3 – ala csony pri o ri -
tá sú, el in dí tá sá hoz még több feltételnek teljesülnie kell.

– Érin tett szer ve ze ti egy ség: az in téz ke dés vég re haj tá sá ban részt vevõ szer ve ze ti egységek.
– Szük sé ges rá for dí tás: az in téz ke dés vég re haj tá sá hoz szük sé ges be csült rá for dí tá sok nagy sá ga (em ber év ben és/vagy 

költségben kifejezve).
– Ered mény: az in téz ke dés ered mény ha tá sá nak be mu ta tá sa; leg több eset ben egy ese mény meg fo gal ma zá sát jelenti.
– A meg hi ú su lás kö vet kez mé nyei: az in téz ke dés vég re nem haj tá sa ese tén elõ ál ló következmények.
A ke zel he tõ ség-vizs gá lat tel jes do ku men tá ci ó ja a FE U VE-do ku men tá ció Ex cel-for má tum ban el ké szí tett mel lék le -

tek ben található.

3. El len õr zé si nyom vo nal
 

A fe je ze ti ke ze lé sû költ ség ve té si elõ irány za tok fo lya ma ta rend kí vül bo nyo lult és ne he zen át te kint he tõ. A fo lya ma to -
kat át te kint he tõb bé te szi az FVM elõ irány zat ke ze lé si fo lya ma ta i ra ki ala kí tott blokk sé ma, amely nek szá mo zá sa tel je sen
meg egye zik a fe je ze ti kezelésû elõirányzatok folyamatainak számozásával.

A blokk sé ma után kö vet kez nek az elõ irány za tok konk rét FE U VE-fo lya mat le írá sai.
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3.1. Elõ irány za tok, fe le lõ se ik és ke ze lõ ik

Áttekintõ táblázat az FVM fejezeti kezelésû elõirányzatairól

Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat Felelõs Szak mai fe le lõs fõ osz tály Kezelõ

1.  In téz mé nyek köz pon ti
be ru há zá sai

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Költ ség ve té si és
Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

2.  FAO in téz mé nyek fi nan szí ro zá sa ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

EU Ko or di ná ci ós és Nem zet kö zi
Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

3.  Ag rár ku ta tás, tan üze mek,
fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sa

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya és Szak igaz ga tá si
Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 a) Ag rár ku ta tás, tan üze mek,
fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sa

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 b) Ag rár ku ta tás, tan üze mek,
fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sa

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Szak igaz ga tá si Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

4.  Ma gán- és egyéb jogi sze mé lyek
kár té rí té se

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Jogi Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

5.  Ága za ti szak mai szer ve ze tek és
kép vi se le tek tá mo ga tá sa

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Par la men ti és Tár sa dal mi
Kap cso la tok Fõ osz tá lya

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

6.  Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

7.  Par lag fû el le ni vé de ke zés
tá mo ga tá sa

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Élel mi szer lánc-biz ton sá gi, Ál lat-
és Nö vény egész ség ügyi Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

8.  A "Par lag fû men tes
Ma gyar or szá gért"…

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Élel mi szer lánc-biz ton sá gi, Ál lat-
és Nö vény egész ség ügyi Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

9.  Osz tat lan föld tu laj don
ki mé ré sé nek költ sé gei

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Föld ügyi és Tér in for ma ti kai
Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

10.  Köz pon to sí tott be vé te lek bõl
fi nan szí ro zott in téz mé nyi
fel ada tok

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Költ ség ve té si és
Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

11.  Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár pi a ci Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

12.  Kincs tá ri szol gál ta tás dí jak ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Költ ség ve té si és
Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

13.  Bor mar ke ting és
mi nõ ség-el len õr zés

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár pi a ci Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ
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Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat Felelõs Szak mai fe le lõs fõ osz tály Kezelõ

14.  Nem zet kö zi szer ve ze tek tag sá gi
díja

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

EU Ko or di ná ci ós és Nem zet kö zi
Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

15.  Er dõ te rü let köz jó lé ti célú
vé del mé nek …

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

16.  PHA RE tá mo ga tá sok és az
át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai (az 
új „Fo rest Fo cus” sza bá lyo zás
be ve ze té se, az élel mi szer -
 biz ton ság in téz mé nyi hát tér
fej lesz té se, az elekt ro ni kus
ügy in té zés fej lesz té se…, az ál lat-
és  nö vény egész ség ügyi
ha tár ál lo má sok, FVM me gyei
föld hi va ta lok fel ké szí té se KAP
fel ada tok ra

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

EU Ko or di ná ci ós és Nem zet kö zi
Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

17.  Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Stra té gi ai Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ 

18.  Igyál te jet prog ram ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár pi a ci Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

19.  Egy sé ges Spe ci á lis Szö vet ke zé sek 
(TÉSZ, BÉSZ) tá mo ga tá sa 

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár pi a ci Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

20.  Er dé sze ti fel ada tok ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

21.  Ter mõ föld vé de lem tá mo ga tá sa ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Föld ügyi és Tér in for ma ti kai
Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

22.  Ál lat te nyész té si fel ada tok ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Szak igaz ga tá si Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

23.  Hal gaz dál ko dás tá mo ga tá sa ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya

kijelölt
szak mai

ügy in té zõ

24.  Vad gaz dál ko dás tá mo ga tá sa ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

25.  Fej lesz té si tí pu sú tá mo ga tá sok ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár sza bá lyo zá si Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ
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26.  Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem-tá mo ga tá sok  –
Te rü let ala pú tá mo ga tás

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár sza bá lyo zá si Fõ osz tály,
Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya, Ag rár pi a ci Fõ osz tály,
Szak ál lam tit kár ság,
Szak igaz ga tá si Fõ osz tály,
Élel mi szer lánc-biz ton sá gi, Ál lat-
és Nö vény egész ség ügyi Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 a) Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem-tá -
mo ga tá sok  – Te rü let ala pú tá mo -

ga tás

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár sza bá lyo zá si Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 b) Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem-tá mo ga tá sok –
Er dé sze ti fel ada ta tok (ma gán er dõ, 
jó lé ti és park er dõ, er dei kis vas út
tám.

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 c) Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem-tá mo ga tá sok –
Ag rár fi nan szí ro zás tá mo ga tá sa

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár sza bá lyo zá si Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 d) Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem-tá mo ga tá sok –
Ál lat egész ség ügyi tá mo ga tá sok
jog cím

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Élel mi szer lánc-biz ton sá gi, Ál lat-
és Nö vény egész ség ügyi Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 e) Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem tá mo ga tá sok –
Ál lat te nyész té si (ál lat jó lé ti)
tá mo ga tá sok jog cím

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár pi a ci Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 f) Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem tá mo ga tá sok - Hal
te nyész anyag fel hasz ná lás
tá mo gag tá sa

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 g) Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem tá mo ga tá sok –
Kö zös sé gi ag rár mar ke ting
tá mo ga tá sa

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Szak ál lam tit kár ság kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 h) Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem tá mo ga tá sok - Bi o ló gia
ala pok fenn tar tá sá nak tá mo ga tá sa

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Szak igaz ga tá si Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 i) Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem tá mo ga tá sok – Ag rár-
és vi dék fej lesz té si szol gál ta tás
fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa (TCS)

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Szak igaz ga tá si Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 j) Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem tá mo ga tá sok –
A víz gaz dál ko dá si prog ram
meg va ló sí tá sá nak tá mo ga tá sa

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 k) Fo lyó ki adá sok és
jö ve de lem tá mo ga tá sok – Jég esõ
el há rí tás tá mo ga tá sa, Me zei
õr szol gá lat tá mo ga tá sa

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Szak igaz ga tá si Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ
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Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat Felelõs Szak mai fe le lõs fõ osz tály Kezelõ

27.  Er dõ te le pí tés,
er dõ szer ke zet-át ala kí tás, fá sí tás

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ter mé sze ti Erõ for rá sok
Fõ osz tá lya

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

28.  Nem ze ti Ag rár kár-eny hí tés ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár sza bá lyo zá si Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

29.  Ál lat- és nö vény kár ta la ní tás ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Élel mi szer lánc-biz ton sá gi, Ál lat-
és Nö vény egész ség ügyi Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

30.  Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, 
EU ál tal nem té rí tett ki adá sok

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár sza bá lyo zá si Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

31.  Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár- és Vi dék fej lesz té si
Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

32.  Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si 
Prog ram (II.NVT)

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

 kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

33.  SAPARD tá mo ga tás ból
meg va ló su ló prog ra mok

ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár- és Vi dék fej lesz té si
Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

34.  EU-tag ság ból ere dõ fel ada tok ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Költ ség ve té si és
Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály,
EU Ko or di ná ci ós és Nem zet kö zi
Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 a) EU-tag ság ból ere dõ fel ada tok ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Költ ség ve té si és
Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

 b) EU-tag ság ból ere dõ fel ada tok ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

EU Ko or di ná ci ós és Nem zet kö zi
Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

35.  Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Költ ség ve té si és
Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály

kijelölt
szakmai

ügy in té zõ

36.  Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék ki je lölt
költ ség ve té si

ügy in té zõ

Ag rár sza bá lyo zá si Fõ osz tály kijelölt
szakmai

ügy in té zõ
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3.3. A min ta fo lya mat rész le tes le írá sa

#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

TERVEZÉS

Költ ség ve té si elõ -
irány zat ter ve zé se,
fel hasz ná lá sa stb.
KERETNYITÁS

1. Az Or szág gyû lés
ál tal el fo ga dott
költ ség ve té si tör -
vény fe je ze ti össze -
ge it nyil ván tar tás ba 
ve szik a KVF-n, és
ér te sí tik a szak fõ -
osz tá lyo kat az el fo -
ga dott
elõ irány za tok ról

KVF Ma gyar Köz tár sa -
ság költ ség ve té se

Nyil ván tar tá sok,
elõ irány za tok ne -
gyed éves bon tás -
ban

Hi bás adat ke rül a
nyil ván tar tás ba, ki -
ma rad va la mely
elõ irány zat

Ki kül dés elõtt a
KVF ve ze tõ je, utá -
na szak fõ osz tá lyok
el len õr zik, hogy
mi lyen ada to kat
tar tal maz a Költ -
ség ve té si Tör vény
és me lyek rõl tá jé -
koz tat ta õket a
nyil ván tar tás ból
szár ma zó ada tok
alap ján a KVF

A szak fõ osz tá lyok
elõ irány za ti fe le lõ -
sei

2. Az adott évre el ké -
szí tik az ún. B. uta -
sí tást a fe je ze ti
elõ irány za tok ról

Mi nisz te ri Ér te kez -
let

ÁMR (az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si
rend jé rõl) 138/B. §

Az adott évre ér vé -
nyes B. uta sí tás

15. febr Nem ké szül el idõ -
ben, így min den
elõ irány zat ké sik

KVF ve ze tõ je, a
szak fõ osz tá lyok
ve ze tõ je

Mi nisz te ri Ér te kez -
let

2.1. Éves elõ irány zat-
fi nan szí ro zá si és
-fel hasz ná lá si ter -
vet kell ké szí te ni
ne gyed éves bon tás -
ban

Mi nisz té ri um,
KVF, Szak mai fe -
le lõs fõ osz tály

ÁMR (az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si
rend jé rõl) 138/B. §

Ámr. 27. sz. mel -
lék le te, do ku men -
tum 2. sz.
mel lék le te, a
(4/B/2007. uta sí tás)

2007. már -
cius 11.

Nem ké szül el idõ -
ben, nem kap ják
meg a szük sé ges
ada to kat idõ ben, il -
let ve pon tat lan sá -
go kat tar tal maz

A hi va ta li ügy rend -
ben min den lé pés -
nél az il le té kes
ügy in té zõ és ve ze -
tõ je el len õr zi, hogy 
idõ ben és hi ány ta -
la nul meg ér ke zett-e 
az ügy irat

A szak mai fõ osz -
tály fe le lõ se és a
költ ség ve té si fõ osz -
tály ügy in té zõ je 

2.1.1. A fe le lõs szak fõ -
osz tály ügy ira tot
ké szít, ame lyet ik -
tat nak. Az ügy irat
bo rí tó ján az elõ adó
fel so rol ja, hogy mi -
lyen hi va ta li út vo -
na lat (tit kár sá go-
 kat) kell be jár nia
az ügy irat nak

Az elõ irány za tért
fe le lõs szak fõ osz -
tály

4/B/2007. Uta sí tás Ügy irat az elõ -
irány zat-fel hasz ná -
lá si terv rõl

Kés het, el fe led kez -
nek róla, elv eszik

El len õr zik, hogy
tel jes-e a ki in du ló
ada tok köre, és a
hi va ta li út hi ány ta -
lan és tel jes-e?

A szak mai fõ osz -
tály és a KVF ügy -
in té zõi 
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

2.1.1.1. Az ügy irat meg ér -
ke zik a KVF-re,
ahol rög zí tik, hogy
a fel hasz nál ha tó
ke re tet mi lyen fel -
ada tok ra ter ve zik
el köl te ni

A KVF-en fe le lõs
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

4/B/2007. Uta sí tás Elõ irány zat ter ve -
zés nyil ván tar tás

Hi bás adat ke rül het 
a nyil ván tar tás ba

A nyil ván tar tás ba
tör té nõ be jegy zést
ket ten el len õr zik

Az ügy in té zõ fe let -
te se el len õr zi, hogy 
he lyes adat ke rült-e 
a nyil ván tar tás ba 

2.1.1.2. A „B” uta sí tás sze -
rint a szak fõ osz tá -
lyok el ké szí tik a
költ ség ve té si elõ -
irány zat fel adat ter -
vét

Az elõ irány za tért
fe le lõs szak fõ osz -
tály szak mai fe le lõ -
se

4/B/2007. Uta sí tás Ki ma rad va la mi -
lyen fel adat vagy
olyan ke rül bele,
ame lyet nem le het
be lõ le fi nan szí roz ni

A szak mai fõ osz -
tály ve ze tõ je

2.1.1.3. El kül dik a fel adat -
ter vet a KVF-hez a
vég összeg el len õr -
zé sé re

Az elõ irány za tért
fe le lõs szak fõ osz -
tály szak mai fe le lõ -
se

4/B/2007. Uta sí tás Elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si terv

A fel adat terv ké sik
vagy hi á nyos, hi bás 
a fel adat terv vég -
össze ge

A fel adat terv té te -
le it el len õr zik,
összeg zik, össze ve -
tik a szak fõ osz tály
ja vas la tá ban sze -
rep lõ vel

A KVF ügy in té zõ je

2.1.1.4. A szak ál lam tit kár
fe lül vizs gál ja az
összes elõ irány zat-
ter ve ze tet

Szak ál lam tit kár ÁMR, FVM
SZMSZ

A szak ál lam tit kár
ál tal fe lül vizs gált,
en ge dé lye zett/jó vá -
ha gyott/el len jegy -
zett fel adat- és
finan szí ro zási terv
az összes elõ irány -
zat ra

Ki ma rad egy-egy
ter ve zet

Az elõ irány zat-
ter ve ze tek fe lül -
vizs gá la ta

A szak mai fõ osz tá -
lyok elõ irány za ti
fe le lõ sei

2.1.1.5. A szak fõ osz tály
össze ál lít ja az elõ -
irány zat- ter ve zet
fel adat ter vét és
finan szí ro -
zási-tervét és el kül -
di a sza kál lam-
tit kár hoz,
fe lül vizs gá lat ra és
jó vá ha gyás ra

Az elõ irány za tért
fe le lõs szak fõ osz -
tály szak mai fe le lõ -
se

4/B/2007. Uta sí tás Az elõ irány zat tel -
jes fel adat- és 
fi nan szí ro zá si-
ter vét tar tal ma zó
ja vas lat

Az elõ irány zat-ter -
ve zet hi á nyos, hi -
bás

A szak mai fõ osz tá -
lyok és a KVF ügy -
in té zõi és ve ze tõi
az át adás elõtt el -
len õr zik a tel jes
anya got té te le sen

A szak mai fõ osz tá -
lyok ügy in té zõi és
a KVF ügy in té zõi

2.1.1.6. A szak ál lam tit kár
fe lül vizs gál ja és jó -
vá hagy ja en nek az
elõ irány zat nak a
fel adat- és finan szí -
ro zási-tervét

Szak ál lam tit kár 4/B/2007. Uta sí tás A szak ál lam tit kár
ál tal fe lül vizs gált,
en ge dé lye zett/jó vá -
ha gyott/el len jegy -
zett fel adat- és
fi nan szí ro zá si terv

Hiba csúsz hat be,
vagy hi á nyos az
anyag

A szak ál lam tit kár
alá írás elõtt el len -
õr zi az anya got

A szak ál lam tit kár
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

2.1.1.7. A KVF fe lül vizs -
gál ja a fel adat ter vet 
és finan szí ro -
zási-tervet, majd
be tesz egy pót fél -
ívet és vissza kül di
a szak fõ osz tály ra
vé le mé nyez ni, va -
la mint iga zol ja,
hogy az össz ke ret
ren del ke zés re áll.
Ha hi á nyos, ak kor
hi ány pót lás ra szó lít 
fel

A KVF-en fe le lõs
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

4/B/2007. Uta sí tás Ki ma rad a pót fél ív
vagy hi bás ada tok
ke rül nek rá

A KVF ve ze tõ je, a
szak fõ osz tály ügy -
in té zõ je el len õr zi
az át adott és az át -
vett anyag hi ány ta -
lan sá gát

A KVF ve ze tõ je és
a szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

2.1.1.8. El kül dik a Mi nisz -
te ri Ér te kez let hez
fe lül vizs gá lat ra és
jó vá gyás ra

Az elõ irány za tért
fe le lõs szak fõ osz -
tály szak mai fe le lõ -
se

4/B/2007. Uta sí tás A Mi nisz te ri Ér te -
kez let ál tal fe lül -
vizs gált és
jó vá ha gyott költ -
ség ve té si fel adat-
és finan szí ro -
zási-terv-ja vas lat

Hi á nyos, hi bás a
ter ve zet

A Mi nisz te ri Ér te -
kez let részt ve või
egyen ként és ala po -
san el len õr zik az
elõ irány za to kat

Az elõ ter jesz tés fe -
le lõ se

2.1.1.9. Mi nisz ter jó vá -
hagy ja, vagy át dol -
go zás ra át ad ja, ezt
ha tá ro zat ban rög zí -
tik. A KVF gon -
dos ko dik a
ha tá ro zat ban rög zí -
tet tek vég re haj tá sá -
ról

Mi nisz ter 4/B/2007. Uta sí tás Mi nisz ter ál tal
jóvá ha gyott költ -
ség ve té si elõ irány -
zat- ter ve zet

A Mi nisz ter kés ve
hagy ja jóvá vagy
hiba ke rül az elõ -
ter jesz tés be

Az elõ ter jesz tés fe -
le lõ se

2.1.1.10 Egy pél dányt el kül -
de nek a KVF-hez,
a KVF et tõl kezd ve 
fo lya ma to san kar -
ban tart ja/ak tu a li -
zál ja

Az elõ irány za tért
fe le lõs szak fõ osz -
tály szak mai fe le lõ -
se

Nem kap ja meg a
KVF a Mi nisz ter
ál tal jó vá ha gyott
ter ve ze tet

A KVF szá mon
tart ja, hogy a jó vá -
ha gyott ter ve zet bõl
kap nia kell egy pél -
dányt

Az elõ irány zat
költ ség ve té si fe le -
lõ se
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

2.1.2. A Mi nisz té ri um
költ ség ve té si fe je -
ze ti elõ irány za ta i -
nak fel adat- és
finan szí ro -
zási-terve ze tét a
szak ál lam tit kár fe -
lül vizs gál ja és jó -
vá hagy ja, majd ezt
el kül di a KVF-nek

Az elõ irány za tért
fe le lõs szak fõ osz -
tály szak mai fe le lõ -
se

Az összes költ ség -
ve té si elõ irány za tot 
tar tal ma zó elõ ter -
jesz tés/ja vas lat

Nem tel jes az elõ -
ter jesz tés, ki ma rad
va la mely elõ irány -
zat

A szak mai fõ osz tá -
lyok elõ irány za ti
fe le lõ sei el len õriz -
ték a tel jes sé get

A KVF elõ irány za ti 
fe le lõ sei el len õriz -
ték a tel jes sé get

2.1.3. A KVF össze sí tett
elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ter vet ál lít
össze és be mu tat ja
fe lül vizs gá lat ra a
szak ál lam tit kár nak. 
Ez zel együtt tör té -
nik meg az egyez -
te tés a Mi nisz te ri
Ér te kez let tel,
amely ez után hagy -
ja jóvá

KVF, KVF ve ze tõ -
je

ÁMR, ÁHT Össze sí tett elõ -
irány zat- fel hasz ná -
lási terv ja vas lat

Nem tel jes az elõ -
ter jesz tés, ki ma rad
va la mely elõ irány -
zat, vagy nem
hagy ta jóvá a szak -
ál lam tit kár

A szak mai fõ osz tá -
lyok elõ irány za ti
fe le lõ sei el len õriz -
ték a tel jes sé get

A KVF elõ irány za ti 
fe le lõ sei el len õriz -
ték a tel jes sé get

2.1.4. Az össze sí tett elõ -
irány zat fel adat- és
finan szí ro zási
 tervet el len õr zi a
Mi nisz ter és Mi -
nisz te ri Ér te kez let

Mi nisz ter, Mi nisz -
te ri Ér te kez let

ÁMR, FVM
SZMSZ

Jegy zõ könyv, elfo -
ga dott össze sí tett
elõ irány zat- fel hasz -
ná lási terv

Ki ma rad egy-egy
elõ irány zat, vagy
hi bás ér ték kel ke rül 
be

A szak fõ osz tály
elõ irány za ti fe le lõ -
sei

A szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

2.1.5. A Mi nisz te ri Ér te -
kez let és a Mi nisz -
ter ál tal el len õr zött
és jó vá ha gyott
össze sí tett
elõirányzat-finan -
szí ro zási ter vet el -
kül dik a
Pénzügyminiszté -
riumba

A KVF fe le lõs ve -
ze tõ je és a köz gaz -
da sá gi
szak ál lam tit kár

Költ ség ve té si fe je -
ze ti elõ irány za ti
terv

Nem ké szül el idõ -
ben, hi á nyos, hi bás
egyes elõ irány za -
tok ese té ben

El len õr zik, hogy
tel jes-e a terv, pon -
to sak-e az elõ irány -
za ti ada tok

A KVF mun ka tár -
sai

2.1.6. A szak fõ osz tá lyok
az el fo ga dott elõ -
irány za tok ról meg -
nyit ják sa ját
nyil ván tar tá sa i kat

Az il le té kes szak fõ -
osz tá lyok

Szak fõ osz tá lyo kon
ve ze tett nyil ván tar -
tá sok

Hi bás adat ke rül a
nyil ván tar tás ba, ki -
ma rad va la mely
elõ irány zat nyil -
ván tar tás ba vé te le

A nyil ván tar tá sok
té te les el len õr zé se

A szak mai fõ osz tá -
lyok elõ irány za ti
fe le lõ sei
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

2.1.7. Min den hó 20-ig a
kö vet ke zõ hó nap
finan szí ro -
zási-tervét – a költ -
ség ve té si so ron ként 
össze sít ve és mu -
tat va az éves fel -
hasz ná lás hoz
vi szo nyí tott ará nyát 
– a MÁK-nak is
meg kül dik, de elõt -
te a KVF és a szak -
ál lam tit kár
fe lül vizs gál ja és jó -
vá hagy ja

KVF, szak fõ osz tá -
lyok

ÁMR, 138/C. § Kö vet ke zõ havi
finan szí ro zási-terv

Min den hó -
nap 20. nap ja

Nem ké szül el idõ -
re

KVF ve ze tõ je,
a szak fõ osz tá lyok
ve ze tõ je

A szak ál lam tit kár

2.1.8. Az elõ irány zat ala -
ku lá sá ról a KVF
min den hó nap 15.
nap já ig ada tot szol -
gál tat a PM-nek és
a Ve ze tõi Ér te kez -
let nek. Min den hó
20-ig a kö vet ke zõ
hó nap finan szí ro -
zási-tervét – a költ -
ség ve té si so ron ként 
össze sít ve és mu -
tat va az éves fel -
hasz ná lás hoz
vi szo nyí tott ará nyát 
– a MÁK-nak is
meg kül dik

KVF, szak ál lam tit -
kár

ÁMR, 138/C. § Havi je len tés az
elõ irány zat ala ku lá -
sá ról

Hó na pot kö -
ve tõ hó nap 
8. nap já ig

Ké sik a ki mu ta tás,
hi bás ada to kat tar -
tal maz

A ki mu ta tás össze -
ál lí tá sa so rán elõ -
irány za ton ként és
össze sít ve. Egy be -
vet ve a köny ve lé si
ada tok kal és az elõ -
irány za ti nyil ván -
tar tá sok kal

A KVF elõ irány za ti 
fe le lõ sei

3. VÉGREHAJTÁS

3.1. Kö te le zett ség vál la -
lás (ke ret fel hasz ná -
lás mód jai):

Alap ja a min den
fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat ra jó vá -
ha gyott elõ irány -
zat- fel hasz ná lási
terv, ame lyet az
Or szág gyû lés sza -
va zott meg az adott 
évi költ ség ve té si
tör vény ben
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.1.1. Nor ma tív tá mo ga -
tá sok ra igé nyek
szám ba vé te le a
nyil ván tar tá sok és
sta tisz ti kák alap ján

Szak fõ osz tá lyok Ma gyar Köz tár sa -
ság költ ség ve té se
és a B. uta sí tás, fel -
hasz ná lá si jog sza -
bá lyok az
elõ irány zat-fel hasz -
ná lás ról

Pá lyá zat, tájékoz -
tatók

20. febr. Kés ve je le nik, meg, 
nem tel jes a tá jé -
koz ta tás

Szak fõ osz tály
 vezetõje

Szak ál lam tit kár

3.1.1.1. Tör vény alap ján
tör té nõ igény nyil -
ván tar tá sa, kö te le -
zett ség vál la lás

Szak fõ osz tály Ma gyar Köz tár sa -
ság Költ ség ve té si
Tör vé nye,
4/B/2007. Mi nisz -
te ri uta sí tás

Tör vény alap ján
elõ írt igény nyil -
ván tar tá sa, 
ki mu ta tá sa, igény -
be je len tés

3.1.1.2. Ál lam kö zi szer zõ -
dé sek alap ján tör té -
nõ nyil ván tar tás és
kö te le zett ség vál la -
lás

Szak fõ osz tály Ma gyar Köz tár sa -
ság Költ ség ve té si
Tör vé nye,
4/B/2007. Mi nisz -
te ri uta sí tás

3.1.1.3. Egyéb nor ma tív
ala pon tör té nõ kö -
te le zett ség vál la lás,
igény

Szak fõ osz tály Ma gyar Köz tár sa -
ság Költ ség ve té si
Tör vé nye,
4/B/2007. Mi nisz -
te ri uta sí tás

3.1.2. Pá lyáz ta tás alap ján

3.1.2.1. A szak fõ osz tály
elõ ké szí té se alap ján 
pá lyá za tot ír ki az
FVM

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je, Mi nisz ter

Pá lyá zat a Köz be -
szer zé si Ér te sí tõ ben

Té ves ada tok ke rül -
nek a pá lyá za ti ki -
írás ba

A pá lyá za ti ki írás
meg je len te té se elõtt 
el len õr zi a szak fõ -
osz tály és a Jogi
Fõ osz tály

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je, a Jogi
Fõ osz tály ügy in té -
zõ je

3.1.2.0. Pá lyá zat le bo nyo lí -
tá sa

Szak fõ osz tá lyok,
Jogi Fõ osz tály

3.1.2.0.1. Pá lyá zat meg je len -
te té se

Szak fõ osz tá lyok,
Jogi Fõ osz tály

Köz be szer zé si Tör -
vény, Pá lyá za ti ki -
írás

Pá lyá za ti ki írás Kés ve je le nik meg,
hi bás ada tok kal stb.

Szak fõ osz tá lyi elõ -
adó

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.1.2.0.2. A be ér ke zõ pá lyá -
za tok elõ szû ré se

Szak fõ osz tá lyok Köz be szer zé si Tör -
vény, Pá lyá za ti ki -
írás

A be fo ga dott és el -
uta sí tott pá lyá za tok 
lis tá ja

Hi bás pá lyá zat is
be ke rül a bí rá lan -
dók közé. Jó pá lyá -
zat ki ros tá lás ra
ke rül

Szak fõ osz tá lyi elõ -
adó

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.1.2.0.3. A pá lyá za tok bí rá -
la ta

Szak fõ osz tá lyok Köz be szer zé si Tör -
vény, Pá lyá za ti ki -
írás

A pá lyá za tok bí rá -
la ti lap jai

Hi bás pá lyá zat is
be ke rül a bí rá lan -
dók közé. Jó pá lyá -
zat ki ros tá lás ra
ke rül

Szak fõ osz tá lyi elõ -
adó

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.1.2.0.4. A bí rá la ti ered mé -
nyek össze sí té se

Szak fõ osz tá lyok Köz be szer zé si Tör -
vény, Pá lyá za ti ki -
írás

Pá lyá za ti ered mé -
nyek össze sí tõ je

Hi bás pá lyá zat is
be ke rül a bí rá lan -
dók közé. Jó pá lyá -
zat ki ros tá lás ra
ke rül

Szak fõ osz tá lyi elõ -
adó

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.1.2.0.5. Ja vas lat ké szí té se a
be fo ga dan dó pá lyá -
za tok ról

Szak fõ osz tá lyok Köz be szer zé si Tör -
vény, Pá lyá za ti ki -
írás

Ja vas lat a be fo ga -
dan dó pá lyá za tok -
ról

Hi bás pá lyá zat is
be ke rül a bí rá lan -
dók közé. Jó pá lyá -
zat ki ros tá lás ra
ke rül

Szak fõ osz tá lyi elõ -
adó

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.1.2.0.6. Jó vá ha gyott, be fo -
ga dott pá lyá za tok

Szak fõ osz tá lyok Köz be szer zé si Tör -
vény, Pá lyá za ti ki -
írás

Tá mo ga tan dó, be -
fo ga dott pá lyá za tok 
ja vas la ta

Hi bás pá lyá zat is
be ke rül a bí rá lan -
dók közé. Jó pá lyá -
zat ki ros tá lás ra
ke rül

Szak fõ osz tá lyi elõ -
adó

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.1.2.0.7. Pá lyá za ti ered mé -
nyek ki hir de té se a
hon la pon, a Köz -
löny ben, Or szá gos
Na pi la pok ban,
MVF

Szak fõ osz tá lyok Köz be szer zé si Tör -
vény, Pá lyá za ti ki -
írás

Hir det mé nyek, tá -
jé koz ta tó le ve lek

Nem ke rül ki hir de -
tés re az ered mény,
vagy hi bás adat ke -
rül ki hir de tés re

Szak fõ osz tá lyi elõ -
adó

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.1.2.0.8. A pá lyá za ti nyer te -
se ket ér te sí ti a
szak fõ osz tály 

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

Ér te sí tõ le vél a
gyõz te sek nek és
köz le mény a Köz -
be szer zé si Ér te sí tõ -
ben

Nem ér te sí tik a
nyer te se ket

A pá lyá za ti nyer te -
sek ér te sí té sét nyo -
mon kö ve ti az
szak mai ügy in té zõ
és köz vet len fe let -
te se

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ jé nek
köz vet len fe let te se

3.1.2.1. Vál lal ko zá si, meg -
bí zá si szer zõ dés
meg kö té se

Szak fõ osz tá lyok Köz be szer zé si Tör -
vény, Pá lyá za ti ki -
írás

Hir det mé nyek, tá -
jé koz ta tó le ve lek

Hi bás adat ke rül a
szer zõ dés be, nem
ke rül meg kö tés re a
szer zõ dés, nem az -
zal szer zõd nek, aki
meg nyer te

Szak fõ osz tá lyi elõ -
adó

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.1.2.2. Tá mo ga tá si szer zõ -
dés meg kö té se

FVM Szak fõ osz -
tály, KPSZE, tá mo -
ga tott stb.

3.1.2.2.1. A pá lyá zat nyer te -
se i vel tá mo ga tá si
szer zõ dést ír alá a
szak fõ osz tály

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály

Alá írt tá mo ga tá si
szer zõ dés

Hi bás szer zõ dést ír -
nak alá, nem ke rül
sor az alá írás ra

A szak fõ osz tály és
a Jogi Fõ osz tály el -
len õr zi a szer zõ dést

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je és a
Jogi Fõ osz tály ügy -
in té zõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.1.2.2.2. Meg kül dik a
KVF-nek a szer zõ -
dést

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály

Az alá írt szer zõ dés Nem kap ja meg a
KVF az alá írt szer -
zõ dést

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je el len -
õr zi, hogy meg kap -
ta-e a szer zõ dést a
KVF

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je és a
KVF ügy in té zõ je

3.1.2.2.3. A KVF nyil ván tar -
tás ba ve szi a kö te -
le zett ség vál la lást és 
el len jegy zi, iga zol -
ja a pénz ügyi fe de -
zet meg lé tét, majd
tá jé koz tat ja a
MÁK-ot a kö te le -
zett ség vál la lás ról

A KVF ve ze tõ je Nyil ván ta rtás és
kö te le zett ség vál la -
lá si ér te sí tõ a MÁK 
felé

Nem ke rül sor a
nyil ván tar tás ba vé -
tel re és a tá jé koz ta -
tás ra

Az ér te sí tõ el kül dé -
sét és a nyil ván tar -
tá sok ba vé telt
el len õr zik

A KVF ügy in té zõ je

3.1.2.2.4. A tá mo ga tott kez -
de mé nye zi a ki fi ze -
tést a szak mai
fõ osz tály nál

A tá mo ga tott Ki fi ze té si ké re lem
a mel lék le tek kel
(szak mai és pénz -
ügyi be szá mo ló,
össze sí tõ, szám lák,
do ku men tu mok
stb.)

Nem a jo gos
összeg ki fi ze té se
ke rül a ké re lem be,
nem a jo go sult kez -
de mé nye zi a ki fi ze -
tést

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je ellen -
õr zi, hogy a jo go -
sult kez de mé-
nyez te-e a
ki fi ze tést, meg -
van-e min den mel -
lék let, a tel je sí té si
je len té sek, hi va ta li
iga zo lá sok stb.

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.1.2.2.5. A szak fõ osz tály el -
len õr zi a tel je sí tést
a szer zõ dés ben sze -
rep lõ tel je sí té si kri -
té ri u mok alap ján

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ügy in -
té zõ je

El len õr zé si je len -
tés, tel je sí té si iga -
zo lás

A tel je sí té si je len -
tés nem a va ló ság -
nak meg fe le lõ
meg ál la pí tá so kat és 
ada to kat tar tal maz -
za

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je té te les
el len õr zést foly tat a 
szer zõ dés ben fog -
lal tak alap ján, iga -
zo lá sok,
mi nõ ség biz to sí tás -
sal meg bí zott je len -
té sé nek be ké ré se,
hi va ta lok iga zo lá sai 
stb.

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.1.2.2.6. Ki ál lít ja az utal -
vány ren de le tet és
csa tol ja a mel lék le -
te ket (szám lák, do -
ku men tu mok stb.)

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ügy in -
té zõ je

Utal vány ren de let Az utal vány ren de -
let be nem a meg fe -
le lõ ada tok
ke rül tek, hi á nyo sak 
a mel lék le tek

Az utal vány ren de -
let ki ál lí tá sa elõtt a
szak mai ügy in té zõ
té te le sen el len õr zi

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.1.2.2.7. Az utal vány ren de -
le tet mel lék le te i vel
át kül dik a KVF-re

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ügy in -
té zõ je

Utal vány ren de let Az utal vány ren de -
let hi á nyos, nem
kül dik át

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je el -
len õr zi, hogy a
KVF meg kap ta-e
az utal vány ren de le -
tet

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je és
a KVF ügy in té zõ je

3.1.2.2.8. A KVF-en el len õr -
zik a for mai és tar -
tal mi elõ írá so kat
(kel lé kek meg lé te,
jo go sul tak ír ták-e
alá stb.)

KVF il le té kes ügy -
in té zõ je

El len õr zött utal -
vány ren de let

Az utal vány ren de -
let nem fe lel meg a
jog sza bá lyi elõ írá -
sok nak

A KVF ügy in té zõ je 
el len õr zi, hogy az
utal vány ren de let
meg fe lel-e a kö ve -
tel mé nyek nek

A KVF ügy in té zõ je

3.1.2.2.9. A KVF ve ze tõ je a
ki fi ze tést jó vá ha -
gyás ra fel ter jesz ti a 
köz gaz da sá gi szak -
ál lam tit kár hoz

A KVF il le té kes
ve ze tõ je

A KVF il le té kes
ve ze tõ je ál tal el len -
jegy zett és fel ter -
jesz tett
utal vány ren de let

Hi bás utal vány ren -
de let alap ján en ge -
dé lye zik a
ki fi ze tést

3.1.2.2.10. A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár jó -
vá hagy ja az utal -
vány ren de le tet

Köz gaz da sá gi szak -
ál lam tit kár

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár ál -
tal jó vá ha gyott
utal vány ren de let

Hi bás utal vány ren -
de let alap ján en ge -
dé lye zik a
ki fi ze tést

A szak ál lam tit kár
el len õr zi az utal -
vány ren de let el len -
jegy zé sé nek
fel té te le it

A szak ál lam tit kár

3.1.2.2.11. Ki ál lít ják a MÁK
felé az át uta lá si
meg bí zást és adat -
la po kat

KVF költ ség ve té si
ügy in té zõ je

Át uta lá si meg bí zás
és MÁK adat la pok

Nem ke rül ki ál lí -
tás ra az át uta lá si
meg bí zás és az
adat lap, vagy hi bás
ada tok ke rül nek
bele

A KVF ügy in té zõ je 
el len õr zi az adat lap 
tar tal mát és az át -
uta lá si meg bí zás
tar tal mát

A KVF költ ség ve -
té si ügy in té zõ je

3.1.2.2.12. A MÁK ér te sí ti a
KVF-et, hogy a ki -
fi ze tés meg tör tént

MÁK ügy in té zõ MÁK át uta lá si ér -
te sí tõ

Nem ér ke zik meg
az ér te sí tés, a MÁK 
nem tel je sí ti a ki fi -
ze tést

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je fi -
gye lem mel kí sé rik
a ki fi ze tés fo lya ma -
tát

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.1.2.2.13. A KVF ki ál lít ja a
köny ve lé si adat la -
po kat, ame lyek
alap ját ké pe zik a
fõ köny vi és ana li ti -
kus köny ve lés nek

KVF költ ség ve té si
ügy in té zõ je

Köny ve lé si adat lap Nem ke rül ki ál lí -
tás ra a köny ve lé si
adat lap, vagy hi bás
ada to kat tar tal maz

A KVF ügy in té zõ je 
el len õr zi az adat lap 
tar tal mát és az el -
jut ta tá sát a Köny -
ve lés re

A KVF ügy in té zõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.1.2.2.14. Ér te sí tik a szak fõ -
osz tályt, hogy a fi -
ze tés meg tör tént

KVF költ ség ve té si
ügy in té zõ je

Ér te sí tõ le vél Nem ér te sí tik a
szak fõ osz tályt

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je fi -
gye lem mel kí sé rik
a tá jé koz ta tás fo -
lya ma tát

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.1.2.2.15. A szak fõ osz tály ér -
te sí ti a tá mo ga tot -
tat, hogy a fi ze tés
meg tör tént

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

Ér te sí tõ le vél Nem kap ja meg az
ér te sí tést a tá mo ga -
tott

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je fi gye -
lem mel kí sé ri a tá -
jé koz ta tá si
fo lya ma tot

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.1.2.2.16. Ha von ta el len õr zik, 
hogy a mi nisz té ri u -
mi/fe je ze ti-fõ köny -
vi köny ve lés és a
MÁK-nál ve ze tett
szám lák meg -
egyeznek-e, ana li ti -
ka és szint eti ka
össze ve té se

KVF ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Havi je len tés a Mi -
nisz té ri um fel sõ ve -
ze té sé nek –
Mi nisz ter, Mi nisz -
te ri Ér te kez let, fõ -
osz tály ve ze tõk

A nyil ván tar tá sok
és a MÁK ér te sí tõk 
nem egyez nek, de
ezt nem ve szik ész -
re

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je té -
te le sen és
egy más tól füg get le -
nül el len õr zik a
nyil ván tar tá so kat
és a MÁK ér te sí tõ -
ket

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.1.2.2.17. Ha von ta és ne gyed -
éven te pénz ügyi
be szá mo lót ké szí te -
nek, va la mint éves
ér té ke lés össze ál lí -
tá sa a fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za-
tok ról a KVF
ko or di ná lá sá ban

KVF és a fõ osz tá -
lyok

ÁMR 77. § Éves ér té ke lés és
szö ve ges be szá mo -
ló, össze fog la ló
táb lá zat, havi és ne -
gyed éves pénz ügyi
be szá mo ló

10. márc. Té ves ada to kat tar -
tal maz az éves be -
szá mo ló, kés ve
ké szül el

A KVF ügy in té zõ je 
és szak mai fõ osz tá -
lyok ügy in té zõi el -
len õr zik az ada tok
va ló di sá gát és idõ -
ben tör té nõ be ér ke -
zé sét

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tá lyok ügy in té zõi

3.1.3. Igény be gyûj tés a
tá mo ga tá sok ra a sa -
ját in téz mé nyek tõl
és egyéb szer vek tõl 
stb.

Szak fõ osz tá lyok Ma gyar Köz tár sa -
ság Költ ség ve té se
és a B. uta sí tás, fel -
hasz ná lá si jog sza -
bá lyok az
elõ irány zat-fel hasz -
ná lás ról

Tá mo ga tá si igé -
nyek össze sí té se és
ja vas la ta

20. febr. Kés ve je le nik,
megy, nem tel jes a
tá jé koz ta tás

Szak fõ osz tály 
ve ze tõ je

Szak ál lam tit kár

3.1.3.1. Fel adat terv, meg ál -
la po dás-ter ve zet el -
ké szí té se,
jó vá ha gyá sa

Szak fõ osz tá lyok Ma gyar Köz tár sa -
ság Költ ség ve té se
és a B. uta sí tás, fel -
hasz ná lá si jog sza -
bá lyok az
elõ irány zat-fel hasz -
ná lás ról

Tá mo ga tá si igé -
nyek össze sí té se és
ja vas la ta

20. febr. Kés ve je le nik,
megy, nem tel jes a
tá jé koz ta tás

Szak fõ osz tály 
ve ze tõ je

Szak ál lam tit kár
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.1.3.1.2. Az elõ irány zat- fel -
hasz ná lás cél sze rû -
sé gét és
jog sze rû sé gé nek
vizs gá la ta, még az
ok irat alá írá sa elõtt

Szak ál lam tit kár ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

A szak ál lam tit kár
ál tal en ge dé lye zett
meg ál la po dás-ter -
ve zet

Nem jog sze rû vagy 
nem cél sze rû a
meg fo gal ma zott
fel hasz ná lás

A szak ál lam tit kár
át né zi és el len õr zi

A szak ál lam tit kár

3.1.3.1.3. Ügy irat – fel ter -
jesz tés, in dít vány,
ja vas lat ké szí té se

A sa ját in téz mény
ve ze tõ je

Ügy irat Hi bás elõ ter jesz tés
ké szül

Az ügy ira tot el len -
õr zi az elõ irány za ti
fe le lõs köz vet len
fe let te se

Az elõ irány zat
szak mai fe le lõ sé -
nek köz vet len fe let -
te se

3.1.3.1.4. A Mi nisz té ri um ne -
vé ben a szak fõ osz -
tály ve ze tõ je
fel ve szi a kap cso la -
tot az in téz mény
ve ze tõ jé vel

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Meg ke re sõ le vél,
egyez te té si jegy zõ -
köny vek

3.1.3.1.5. A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály meg -
vizs gál ja a
ké rel met és jó vá -
hagy ja, meg szö ve -
ge zi a
meg ál la po dást és a
fel adat ter vet

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Meg ál la po dás-ter -
ve zet

A meg ál la po -
dás-ter ve zet ben hi -
bás ada tok
ke rül het nek be

A meg ál la po -
dás-ter ve ze tet a
szak fõ osz tály ügy -
in té zõ je min den
vál toz ta tás nál el -
len õr zi

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.1.3.1.6. A KVF-en pót fél ív -
re ke rül a ter ve zet -
ben sze rep lõ összeg

KVF Pót fél ív Ki ma rad ez a lé pés
az ügy me net bõl,
vagy hi bás adat ke -
rül a pót fél ív re

Az ügy me net be tar -
tá sát el len õr zi a
szak fõ osz tály ügy -
in té zõ je és a költ -
ség ve té si ügy in té zõ

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.1.3.1.7. Az elõ ké szí tett
meg ál la po dás ter -
ve ze tét meg kül dik
a köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár nak
jó vá ha gyás ra

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Jó vá ha gyott meg ál -
la po dás ter ve zet

A meg ál la po -
dás-ter ve zet ben hi -
bás ada tok
sze re pel het nek

A szak ál lam tit kár -
nak való el kül dés
elõtt el len õr zi a
szak fõ osz tály ügy -
in té zõ je

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.1.3.1.8. A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár fe -
lül vizs gál ja és jó -
vá hagy ja

Köz gaz da sá gi szak -
ál lam tit kár

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

A szak ál lam tit kár
ál tal jó vá ha gyott
meg ál la po dás-ter -
ve zet

Hi bás, té ves ada to -
kat tar tal ma zó
meg ál la po dás-ter -
ve ze tet hagy jóvá

A szak ál lam tit kár
át né zi és el len õr zi

A szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.1.3.1.9. A fe de zet iga zo lást
szig nál ja a KVF
arra jo go sult mun -
ka tár sa

KVF arra jo go sult
mun ka tár sa

Ér vé nyes fe de zet -
iga zo lás

Hi bás, té ves ada to -
kat tar tal ma zó fe -
de zet iga zo lás ke rül
ki ál lí tás ra

Alá írás elõtt a KVF 
ügy in té zõ je el len -
õr zi a fe de zet iga zo -
lást

A KVF ügy in té zõ je 
el len õr zi
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.1.3.1.10. A KVF-en elõ jegy -
zés be ve szik, mint
be ter ve zett kö te le -
zett ség vál la lást

KVF A ter ve zett kö te le -
zett ség vál la lá sok
nyil ván tar tá sá ba
ke rül a meg ál la po -
dás-ter ve zet ben
sze rep lõ összeg

Hi bás té ves ada tok -
kal ke rül nyil ván -
tar tás ba a ter ve zett
fe de zet iga zo lás,
eset leg ki ma rad

A szak mai fõ osz -
tály és a KVF ügy -
in té zõ je el len õr zi,
hogy a he lyes ada -
tok kal meg tör tént-e 
a nyil ván tar tás ba
vé tel

A KVF ügy in té zõ je 
és ve ze tõ je

3.1.3.1.11. A meg ál la po -
dás-ter ve ze tet a
szak fõ osz tály fel -
ter jesz ti a Mi nisz te -
ri Ér te kez let elé

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Fel ter jesz tés Kés ve, hi á nyo san
tör té nik meg a fel -
ter jesz tés

A fel ter jesz tés elõtt 
a szak fõ osz tály és a 
KVF ve ze tõ je el -
len õr zi a fel ter jesz -
tést

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je és
ve ze tõ je

3.1.3.1.12. A Mi nisz te ri Ér te -
kez let jó vá hagy ja

Mi nisz ter és Mi -
nisz te ri Ér te kez let,
má sik mi nisz té ri um

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Mi nisz te ri Ér te kez -
let ál tal jó vá ha gyott 
meg ál la po dás-ter -
ve zet

Hi bás, té ves ada to -
kat tar tal ma zó
meg ál la po dás-ter -
ve ze tet hagy jóvá a
Mi nisz te ri Ér te kez -
let

A Mi nisz te ri Ér te -
kez let tag jai át né -
zik a
meg ál la po dás-ter -
ve ze tet

A szak mai fõ osz -
tály és a KVF ve ze -
tõi

3.1.3.1.13. A meg ál la po -
dás-ter ve ze tet a
szak fõ osz tály ve ze -
tõ je vagy a szak ál -
lam tit kár írja alá

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je, vagy a szak -
ál lam tit kár

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Alá írt meg ál la po -
dás

Hi bás, té ves ada to -
kat tar tal ma zó
meg ál la po dás-ter -
ve ze tet ha gyott
jóvá a Mi nisz te ri
Ér te kez let

A Mi nisz te ri Ér te -
kez let tag jai át néz -
ték a
meg ál la po dás-ter -
ve ze tet

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.1.3.1.14. Az alá írt meg ál la -
po dást/ügy ira tot
vissza kül dik a
szak fõ osz tály ra

Mi nisz te ri Tit kár -
ság

Alá írt meg ál la po -
dás, ügy irat

Az ok irat nem ér -
ke zik meg a szak -
fõ osz tály ra

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je el len -
õr zi, hogy meg kap -
ták-e az alá írt
ok ira tot

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.1.3.1.15. Az ok irat be mu ta -
tá sa el len jegy zés re
a KVF-nek és a tá -
mo ga tott in téz -
mény nek

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

A KVF ál tal el len -
jegy zett ok irat

A KVF-en
nyil ván tar -
tás ba vett ok -
irat

Az ok irat nem ke -
rül el a KVF-re

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je el len -
õr zi, hogy meg kap -
ták-e az alá írt
ok ira tot

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.1.3.1.16. A tá mo ga tá si szer -
zõ dés (meg ál la po -
dás) egy pél dá nyát
a KVF-en tart ják és 
ér vé nyes kö te le -
zett ség vál la lás ként
tart ják nyil ván

KVF Az ok irat el vész A költ ség ve té si
ügy in té zõ el len õr zi, 
hogy ren del ke zé sé -
re áll, meg van-e az
ok irat

A KVF ügy in té zõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.1.3.2. Meg ál la po dás alap -
ján

Szak fõ osz tá lyok Ma gyar Köz tár sa -
ság Költ ség ve té se
és a B. uta sí tás, fel -
hasz ná lá si jog sza -
bá lyok az
elõ irány zat- fel hasz -
ná lás ról

Meg ál la po dá sok
össze sí té se és ja -
vas la ta

20. febr. Kés ve je le nik,
megy, nem tel jes a
tá jé koz ta tás

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

Szak ál lam tit kár

3.1.3.2.1. Ügy irat – fel ter -
jesz tés, in dít vány,
ja vas lat ké szí té se

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály elõ -
irány za ti fe le lõ se

Ügy irat Hi bás elõ ter jesz tés
ké szül

Az ügy ira tot el len -
õr zi az elõ irány za ti
fe le lõs köz vet len
fe let te se

Az elõ irány zat
szak mai fe le lõ sé -
nek köz vet len fe let -
te se

3.1.3.2.2. A Mi nisz té ri um ne -
vé ben a szak fõ osz -
tály ve ze tõ je
fel ve szi a kap cso la -
tot a társ in téz mény
meg fe le lõ fõ osz tá -
lyá val

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Meg ke re sõ le vél,
egyez te té si jegy zõ -
köny vek

A társ in téz mé nyek
szak ma i lag fe le lõs
fõ osz tá lyai elõ ké -
szí tik a meg ál la po -
dást

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Meg ál la po dás-ter -
ve zet

A meg ál la po -
dás-ter ve zet ben hi -
bás ada tok
ke rül het nek be

A meg ál la po -
dás-ter ve ze tet a
szak fõ osz tály ügy -
in té zõ je min den
vál toz ta tás nál el -
len õr zi

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.1.3.2.4. A KVF-en pót fél ív -
re ke rül a ter ve zet -
ben sze rep lõ összeg

KVF Pót fél ív Ki ma rad ez a lé pés
az ügy me net bõl,
vagy hi bás adat ke -
rül a pót fél ív re

Az ügy me net be tar -
tá sát el len õr zi a
szak fõ osz tály ügy -
in té zõ je és a költ -
ség ve té si ügy in té zõ

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.1.3.2.5. Az elõ ké szí tett
meg ál la po dás ter -
ve ze tét meg kül dik
a köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár nak
fe lül vizs gá lat ra és
jó vá ha gyás ra

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ügy in -
té zõ je

A meg ál la po -
dás-ter ve zet ben hi -
bás ada tok
sze re pel het nek

A szak ál lam tit kár -
nak való el kül dés
elõtt el len õr zi a
szak fõ osz tály ügy -
in té zõ je

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.1.3.2.6. A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár jó -
vá hagy ja

Köz gaz da sá gi szak -
ál lam tit kár

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

A szak ál lam tit kár
ál tal jó vá ha gyott
meg ál la po dás-ter -
ve zet

Hi bás, té ves ada to -
kat tar tal ma zó
meg ál la po dás-ter -
ve ze tet hagy jóvá

A szak ál lam tit kár
át né zi és el len õr zi

A szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.1.3.2.7. A fe de zet iga zo lást
szig nál ja a KVF fe -
le lõs ve ze tõ je vagy
mun ka tár sa

KVF arra fel ha tal -
ma zott ve ze tõ je,
mun ka tár sa

Ér vé nyes fe de zet -
iga zo lás

Hi bás, té ves ada to -
kat tar tal ma zó fe -
de zet iga zo lás ke rül
ki ál lí tás ra

Alá írás elõtt a KVF 
ügy in té zõ je el len -
õr zi a fe de zet iga zo -
lást

A KVF ügy in té zõ je 
el len õr zi

2
0

0
7

/1
6

0
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

1
5

4
9



#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.1.3.2.8. A KVF-en elõ jegy -
zés be ve szik, mint
be ter ve zett kö te le -
zett ség vál la lást

KVF A ter ve zett kö te le -
zett ség vál la lá sok
nyil ván tar tá sá ba
ke rül a meg ál la po -
dás ter ve zet ben sze -
rep lõ összeg

Hi bás té ves ada tok -
kal ke rül nyil ván -
tar tás ba a ter ve zett
fe de zet iga zo lás,
eset leg ki ma rad

A szak mai fõ osz -
tály és a KVF ügy -
in té zõ je el len õr zi,
hogy a he lyes ada -
tok kal meg tör tént-e 
a nyil ván tar tás ba
vé tel

A KVF ügy in té zõ je 
és ve ze tõ je

3.1.3.2.9. Az elõ irány zat- fel -
hasz ná lás cél sze rû -
sé gét és
jog sze rû sé gé nek
vizs gá la ta, még az
ok irat alá írá sa elõtt

Szak ál lam tit kár ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

A szak ál lam tit kár
ál tal en ge dé lye zett
meg ál la po dás-ter -
ve zet

Nem jog sze rû vagy 
nem cél sze rû a
meg fo gal ma zott
fel hasz ná lás

A szak ál lam tit kár
át né zi és el len õr zi

A szak ál lam tit kár

3.1.3.2.10. A meg ál la po -
dás-ter ve ze tet a
Mi nisz ter alá ír ja

Mi nisz ter ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Alá írt meg ál la po -
dás

Hi bás, té ves ada to -
kat tar tal ma zó
meg ál la po dás-ter -
ve ze tet ha gyott
jóvá a Mi nisz te ri
Ér te kez let

A Mi nisz te ri Ér te -
kez let tag jai át néz -
ték a
meg ál la po dás-ter -
ve ze tet

A Mi nisz te ri Ér te -
kez let tag jai

3.1.3.2.11. Az alá írt meg ál la -
po dást/ügy ira tot
vissza kül dik a
szak fõ osz tály ra

Mi nisz te ri Tit kár -
ság

Alá írt meg ál la po -
dás, ügy irat

Az ok irat nem ér -
ke zik meg a szak -
fõ osz tály ra

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je el len -
õr zi, hogy meg kap -
ták-e az alá írt
ok ira tot

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.1.3.2.12. Az ok irat be mu ta -
tá sa el len jegy zés re
a KVF-nek

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je

A KVF-en nyil ván -
tar tás ba vett ok irat

Az ok irat nem ke -
rül el a KVF-re

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je el len -
õr zi, hogy meg kap -
ták-e az alá írt
ok ira tot

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.1.3.2.13. A meg ál la po dás
egy pél dá nyát a
KVF-en tart ják és
ér vé nyes kö te le -
zett ség vál la lás ként
tart ják nyil ván

KVF ÁMR, ÁHT Az ok irat el vész A költ ség ve té si
ügy in té zõ el len õr zi, 
hogy ren del ke zé sé -
re áll, meg van-e az
ok irat

A KVF ügy in té zõ je

3.1.3.2.14. Ha von ta és ne gyed -
éven te pénz ügyi
be szá mo lót kész te -
nek és éves ér té ke -
lést

KVF ÁMR, ÁHT Havi, ne gyed éves
pénz ügyi be szá mo -
ló, éves ér té ke lés

Nem ké szül el idõ -
re a be szá mo ló és a 
je len tés

A KVF fe le lõs
mun ka tár sa

A KVF fe le lõs
mun ka tár sá nak fe -
let te se
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.1.3.2.15. A KVF ér te sí ti a
MÁK-ot a meg ál la -
po dás ról és az elõ -
irány zat-át cso por-
to sí tás ról

KVF ÁMR, ÁHT MÁK ér te sí tõ Nem kül dik el,
pon tat lan stb.

KVF mun ka tár sa A KVF ve ze tõ je

3.2. UTALVÁNYO-
ZÁS

3.2.1. El szá mo lás alap ján Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je és il le té kes
mun ka tár sa

Szer zõ dés, ÁHT,
PTK

3.2.1.1. Je lent ke zik az ügy -
fél/tá mo ga tott a fe -
le lõs szak fõ osz tály
il le té kes mun ka tár -
sá nál – azaz el jut -
tat ja az el szá mo lást 
és mellékleteit az
FVM-be

El szá mo lás a tá mo -
ga tá si meg ál la po -
dás ban elõ ír tak
szerint

A szer zõ dés -
ben sze rep lõ
ha tár idõ

Ko ráb ban je lent ke -
zik a tá mo ga tott
vagy a jog vesz tõ
ha tár idõn túl

A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa

A szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.2.1.2. A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa
el len õr zi és iga zol -
ja a tel je sí tést.
Ügy ira tot ké szít,
amely ben a szer zõ -
dés re hi vat koz va
utal vány ren de le tet
ké szít, csa tol ja a
mel lék le te ket és
szám lá kat, el szá -
mo lá so kat, iga zo lá -
so kat. Mindezt
aláírja és
felterjeszti

A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa

Szer zõ dés, ÁHT,
PTK

El szá mo lás a tá mo -
ga tá si meg ál la po -
dás ban elõ ír tak
szerint

A szer zõ dés -
ben sze rep lõ
ha tár idõ

A tel je sí tés nem
tör tént meg, vagy
nem a szer zõ dés -
nek meg fe le lõ
még is el fo gad ják

A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa

A szak fõ osz tály ve -
ze tõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.2.1.3. A KVF-en az utal -
vány ren de let ér vé -
nye sí tõ je
meg vizs gál ja a fel -
ter jesz tés for mai és
tar tal mi kö ve tel mé -
nyek szem pont já -
ból. A vizs gá lat
ered mé nyét pót fél -
íven rög zí ti és be le -
he lye zi az utal-
 ványrendelet
ügy ira tá nak 
dosszi é já ba, ki fi -
zet he tõ ja vas lat tal

A KVF-en a ki je -
lölt mun ka társ, az
utal vány ren de let
ér vé nye sí tõ je

Szer zõ dés, ÁHT,
PTK, FVM
SZMSZ

A pót fél ív vel ki -
egé szí tett ügy irat

Az
SZMSZ-ben
sze rep lõ 
ha tár idõ

Tar tal mi lag vagy
for ma i lag hi á nyos
ügy irat ke rül to váb -
bí tás ra

A KVF ve ze tõ je A KVF ve ze tõ je

3.2.1.4. A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár fe -
lül vizs gál ja és jó -
vá hagy ja, majd
vissza kül di a
KVF-re

Köz gaz da sá gi szak -
ál lam tit kár

Szer zõ dés, FVM
SZMSZ

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár ál -
tal jó vá ha gyott
ügy irat/utal vány -
ren de let

Hi á nyos, té ves
utal vány ren de let
ke rül tovább

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

3.2.1.5. A KVF-en el len -
jegy zik, ki ál lít ják a 
ban ki át uta lást, ér -
te sí tik a MÁK-ot a
ki fi ze tés rõl

A KVF-en a ki je -
lölt mun ka társ, az
utal vány ren de let
ér vé nye sí tõ je

Szer zõ dés, FVM
SZMSZ, ÁHT,
PTK

Bank i át uta lá si
meg bí zás,
MÁK-ér te sí tõ

Az
SZMSZ-ben
sze rep lõ ha -
tár idõ

Té ves uta lás, nem
ke rül el kül dés re a
MÁK-ér te sí tõ

A KVF il le té kes
mun ka tár sa

A KVF ve ze tõ je

3.2.1.6. A MÁK vissza iga -
zol ja az uta lást, ami 
alap ján le köny ve lik 
az FVM-ben

3.2.2. Szám la alap ján

3.2.2.1. Je lent ke zik az ügy -
fél/tá mo ga tott a fe -
le lõs szak fõ osz tály
il le té kes mun ka tár -
sá nál – azaz el jut -
tat ja az el szá mo lást 
és mellékleteit az
FVM-be

El szá mo lás a tá mo -
ga tá si meg ál la po -
dás ban elõ ír tak
szerint

A szer zõ dés -
ben sze rep lõ
ha tár idõ

Ko ráb ban je lent ke -
zik a tá mo ga tott
vagy a jog vesz tõ
ha tár idõn túl

A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa

A szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

1
1

5
5

2
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
7

/1
6

0
. szám



#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.2.2.2. A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa
el len õr zi és iga zol -
ja a tel je sí tést.
Ügy ira tot ké szít,
amely ben a szer zõ -
dés re hi vat koz va
utal vány ren de le tet
ké szít, csa tol ja a
mel lék le te ket és
szám lá kat, el szá -
mo lá so kat, iga zo lá -
so kat. Mindezt
aláírja és
felterjeszti

A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa

Szer zõ dés, ÁHT,
PTK

El szá mo lás a tá mo -
ga tá si meg ál la po -
dás ban elõ ír tak
szerint

A szer zõ dés -
ben sze rep lõ
ha tár idõ

A tel je sí tés nem
tör tént meg, vagy
nem a szer zõ dés -
nek meg fe le lõ
még is el fo gad ják

A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa

A szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.2.2.3. A KVF-en az utal -
vány ren de let ér vé -
nye sí tõ je
meg vizs gál ja a fel -
ter jesz tés for mai és
tar tal mi kö ve tel mé -
nyek szem pont já -
ból. A vizs gá lat
ered mé nyét pót fél -
íven rög zí ti és be le -
he lye zi az
utal vány ren de let
ügy ira tá nak
dossziéjába,
kifizethetõ
javaslattal

A KVF-en a ki je -
lölt mun ka társ, az
utal vány ren de let
ér vé nye sí tõ je

Szer zõ dés, ÁHT,
PTK, FVM
SZMSZ

A pót fél ív vel ki -
egé szí tett ügy irat

Az
SZMSZ-ben
sze rep lõ ha -
tár idõ

Tar tal mi lag vagy
for ma i lag hi á nyos
ügy irat ke rül to váb -
bí tás ra

A KVF ve ze tõ je A KVF ve ze tõ je

3.2.2.4. A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár fe -
lül vizs gál ja és jó -
vá hagy ja, majd
vissza kül di a
KVF-re

Köz gaz da sá gi szak -
ál lam tit kár

Szer zõ dés, FVM
SZMSZ

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár ál -
tal jó vá ha gyott
ügy irat/utal vány -
ren de let

Hi á nyos, té ves
utal vány ren de let
ke rül tovább

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

3.2.2.5. A KVF-en el len -
jegy zik, ki ál lít ják a 
ban ki át uta lást, ér -
te sí tik a MÁK-ot a
ki fi ze tés rõl

A KVF-en a ki je -
lölt mun ka társ, az
utal vány ren de let
ér vé nye sí tõ je

Szer zõ dés, FVM
SZMSZ, ÁHT,
PTK

Bank i át uta lá si
meg bí zás,
MÁK-ér te sí tõ

Az
SZMSZ-ben
sze rep lõ ha -
tár idõ

Té ves uta lás, nem
ke rül el kül dés re a
MÁK-ér te sí tõ

A KVF il le té kes
mun ka tár sa

A KVF ve ze tõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.2.2.6. A MÁK vissza iga -
zol ja az uta lást, ami 
alap ján le köny ve lik 
az FVM-ben

A KVF költ ség ve -
té si ügy in té zõ je

SZMSZ, ÁHT,
ÁMR. FVM
SZMSZ

Köny ve lé si bi zony -
la tok, adat la pok

Hi á nyos, té ves
adat la pok

A KVF ügy in té zõ je A KVF ve ze tõ je

3.2.3. Elõ fi nan szí ro zás
alap ján

3.2.3.1. Je lent ke zik az ügy -
fél/tá mo ga tott a fe -
le lõs szak fõ osz tály
il le té kes mun ka tár -
sá nál – azaz el jut -
tat ja az
elõ fi nan szí ro zá si
ké rel met és
mellékleteit az
FVM-be

El szá mo lás a tá mo -
ga tá si meg ál la po -
dás ban elõ ír tak
szerint

A szer zõ dés -
ben sze rep lõ
ha tár idõ

Ko ráb ban je lent ke -
zik a tá mo ga tott
vagy a jog vesz tõ
ha tár idõn túl

A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa

A szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

3.2.3.2. A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa
el len õr zi és iga zol -
ja a tel je sí tést.
Ügy ira tot ké szít,
amely ben a szer zõ -
dés re hi vat koz va
utal vány ren de le tet
ké szít, csa tol ja a
mel lék le te ket és
szám lá kat, el szá -
mo lá so kat, iga zo lá -
so kat. Mindezt
aláírja és
felterjeszti

A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa

Szer zõ dés, ÁHT,
PTK

El szá mo lás a tá mo -
ga tá si meg ál la po -
dás ban elõ ír tak
szerint

A szer zõ dés -
ben sze rep lõ
ha tár idõ

A tel je sí tés nem
tör tént meg, vagy
nem a szer zõ dés -
nek meg fe le lõ
még is el fo gad ják

A szak fõ osz tály il -
le té kes mun ka tár sa

A szak fõ osz tály ve -
ze tõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.2.3.3. A KVF-en az utal -
vány ren de let ér vé -
nye sí tõ je
meg vizs gál ja a fel -
ter jesz tés for mai és
tar tal mi kö ve tel mé -
nyek szem pont já -
ból. A vizs gá lat
ered mé nyét pót fél -
íven rög zí ti és be le -
he lye zi az
utal vány ren de let
ügy ira tá nak
dossziéjába,
kifizethetõ
javaslattal

A KVF-en a ki je -
lölt mun ka társ, az
utal vány ren de let
ér vé nye sí tõ je

Szer zõ dés, ÁHT,
PTK, FVM
SZMSZ

A pót fél ív vel ki -
egé szí tett ügy irat

Az
SZMSZ-ben
sze rep lõ ha -
tár idõ

Tar tal mi lag vagy
for ma i lag hi á nyos
ügy irat ke rül to váb -
bí tás ra

A KVF ve ze tõ je A KVF ve ze tõ je

3.2.3.4. A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár fe -
lül vizs gál ja és jó -
vá hagy ja, majd
vissza kül di a
KVF-re

Köz gaz da sá gi szak -
ál lam tit kár

Szer zõ dés, FVM
SZMSZ

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár ál -
tal jó vá ha gyott
ügy irat/utal vány -
ren de let

Hi á nyos, té ves
utal vány ren de let
ke rül tovább

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

3.2.3.5. A KVF-en el len -
jegy zik, ki ál lít ják a 
ban ki át uta lást, ér -
te sí tik a MÁK-ot a
ki fi ze tés rõl

A KVF-en a ki je -
lölt mun ka társ, az
utal vány ren de let
ér vé nye sí tõ je

Szer zõ dés, FVM
SZMSZ, ÁHT,
PTK

ban ki át uta lá si
meg bí zás,
MÁK-ér te sí tõ

Az
SZMSZ-ben
sze rep lõ ha -
tár idõ

Té ves uta lás, nem
ke rül el kül dés re a
MÁK-ér te sí tõ

A KVF il le té kes
mun ka tár sa

A KVF ve ze tõ je

3.2.3.6. A MÁK vissza iga -
zol ja az uta lást, ami 
alap ján le köny ve lik 
az FVM-ben

3.3. Pénz ügyi tel je sí tés

3.3.1. Elõ irány zat át adás

3.3.1.1. Sa ját in téz mé nyek
elõ irány zat-átadás

3.3.1.1.1. Az elõ irány za tot
ke ze lõ mi nisz té ri u -
mi rész le gek alá -
írás min tá val és a
jo go sult ság meg je -
lö lé sé vel le ad ják a
névsort a KVF-en

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je

4/B/2007. FVM
ren de let, 4. sz. mel -
lék let

4/B/2007. FVM
ren de let, 4. sz. mel -
lék let (név sor, alá -
írás min ta stb.)

28. febr. Nem ad ják át ha tár -
idõ re, il le ték te len
sze mély alá írá sa is
rá ke rül az ívre

Az el kül dés elõtt a
te rü let ve ze tõ je el -
len õr zi, hogy kik és 
mi lyen jog kör rel
sze re pel nek a
listákon

A KVF és a szak -
mai fõ osz tá lyok ve -
ze tõi
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.3.1.1.2. A szak mai fe le lõs
meg gyõ zõ dik ar ról, 
hogy a szak mai tel -
je sí tés meg tör tént-e

A szak ma i lag fe le -
lõs ügy in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ, 4/B/2007.
ok irat, ok mány stb. 
4/B/2007. FVM
ren de let

Tel je sí tés-iga zo lás A szak mai fe le lõs
ki ál lít ja a tel je sí té si 
iga zo lást, mi köz -
ben hi á nyos a
teljesítés

A tel je sí té si iga zo -
lás ki adá sa elõtt
szak ér tõk je len té se -
it, hi va ta lok do ku -
men tu ma it
ellenõrzik

Szak ér tõk, szak mai 
ügy in té zõ

3.3.1.1.3. Ki fi ze tés kez de mé -
nye zé se a KVF
felé, ki ál lít ja az
utal vány ren de le tet
a kö te le zõ mel lék -
le tek kel együtt és
elküldik a KVF-re

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

A tel je sí té si iga zo -
lás a fel ha tal ma zott 
alá írá sá val, 3. sz.
mel lék let be li Utal -
vány ren de let, csa -
tol va a szám lák és
a té te les
költségelszámolást

A meg ál la po -
dás tar tal -
maz za a
ha tár idõt

Hi á nyos az utal -
vány ren de let vagy
hi bás összeg sze re -
pel ben ne, vagy a
ked vez mé nye zett
ada tai hibásak

Az utal vány ren de -
let ki ál lí tó ja, köz -
vet len fe let te se és a 
fõ osz tály ve ze tõ je
el len õr zik az utal -
vány ren de let tel jes -
sé gét és
helyességét

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je és
köz vet len fe let te se, 
a szak fõ osz tály
vezetõje

3.3.1.1.4. A KVF-en az ér vé -
nye sí tõ el len õr zi az 
összeg sze rû sé get, a 
fe de zet meg lé tét,
meg fe lel-e az ala ki
kö ve tel mé nyek nek, 
az arra jo go sul tak
írtak-e alá

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

4/B/2007 FVM
ren de let, 6/B/2007.
FVM ren de let

4/B/2007 FVM
ren de let, 6/B/2007
FVM ren de let 3.
sz. mel lék let en ge -
dé lyez ve

Va la me lyik el len -
õr zé si pont ki ma rad 
Nem meg fe le lõ az
összeg, ala ki kö ve -
tel mé nyek hi á nyoz -
nak, nem az arra
jo go sul tak írták alá

3.3.1.1.5. A KVF az
EFT-01-en be je len -
ti a MÁK- az
igényt, hogy lesz
egy ilyen ki fi ze tés

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Ki adá si kö te le zett -
ség vál la lás be je len -
té se’ adat lap, 5. sz.
melléklet

Hi á nyos az
EFT-01, hi bás ada -
tot tar tal maz

El kül dés elõtt a
KVF ügy in té zõ je
és a KVF ve ze tõ je
el len õr zi az el kül -
den dõ EFT-01-et

A KVF ügy in té zõ je

3.3.1.1.6. Ér te sí tõ el kül dé se a 
Kincs tár felé

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Ér te sí tõ le vél Nem kül dik el idõ -
ben az Ér te sí tõt Hi -
á nyos, té ves
ada to kat tar tal maz

A szak mai ügy in té -
zõ és a költ ség ve té -
si ügy in té zõ
fi gye lem mel kí sé ri, 
hogy idõ ben el -
men jen az Értesítõ

A KVF ügy in té zõ je

3.3.1.1.7. Köny ve lé si lap,
amely alap ján adat -
la pot ál lí ta nak ki

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Köny ve lé si adat lap Hi á nyos a köny ve -
lé si lap és az adat -
lap, nem ke rül nek
idõ ben ki ál lí tás ra,
hi bás ada tot
tartalmaznak

A szak mai ügy in té -
zõ és a költ ség ve té -
si ügy in té zõ
fi gye lem mel kí sé ri, 
hogy idõ ben és he -
lyes tar ta lom mal
ke rül jön ki ál lí tás ra
a köny ve lé si lap és
az adatlap

A KVF ügy in té zõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.3.1.1.8. Az adat lap és le vél
be megy a MÁK-ba

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Ér te sí tõ le vél Hi bás adat la pot
kül de nek be a
MÁK-ba

Be kül dés elõtt el -
len õr zi az ügy in té -
zõ, a köz vet len
fe let te se és a KVF
vezetõje

A KVF ügy in té zõ
köz vet len fe let te se

3.3.1.1.9. A MÁK át ve ze ti az 
elõ irány zat-át adást
az in téz mény szám -
lá i ra

MÁK ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

MÁK át ve ze té si
nyom tat vány és ér -
te sí tõ

3.3.1.1.10 Ér te sí tik az in téz -
ményt, hogy az elõ -
irány zat-át adás
fo lya mat ban

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Ér te sí tõ le vél Hi bás ada tok kal
kül dik el a társ mi -
nisz té ri um nak az
ér te sí tõt

El kül dés elõtt el -
len õr zi az ügy in té -
zõ köz vet len
fe let te se

A KVF ügy in té zõ
köz vet len fe let te se

3.3.1.1.11. A MÁK ér te sí tõt
küld, hogy az elõ -
irány zat-át adás
meg tör tént

MÁK ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

MÁK ér te sí tõ Nem ér ke zik meg a 
MÁK-ér te sí tõ az
elõ irány zat-át adás -
ról

A KVF ügy in té zõ je 
fi gye lem mel kí sé ri
és ha nem ér ke zik
meg idõ re, ak kor
ér dek lõ dik utána

A KVF ügy in té zõ je

3.3.1.1.12. Ha von ta el len õr zik, 
hogy a mi nisz té ri u -
mi/fe je ze ti-fõ köny -
vi köny ve lés és a
MÁK-nál ve ze tett
szám lák meg-
egyez nek-e, ana li ti -
ka és szintetika
összevetése

KVF ügy in té zõ,
köz vet len fe let te se, 
a KVF ve ze tõ je

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Havi je len tés a Mi -
nisz té ri um fel sõ ve -
ze té sé nek –
Mi nisz ter, Mi nisz -
te ri Ér te kez let,
fõosztályvezetõk

Az el len õr zés so rán 
ki ma rad va la me lyik 
elõ irány zat vagy az 
el té rést nem ve szik
észre

Össze ve tik a sa ját
köny ve lést és a
MÁK-ér te sí tõt elõ -
irány za ton ként és
tételesen

A KVF ügy in té zõ je 
és szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.3.1.1.13. Havi és ne gyed éves 
pénz ügyi be szá mo -
ló és éves ér té ke lés
össze ál lí tá sa a fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok ról a
KVF
koordinálásában

KVF és a fõ osz tá -
lyok

ÁMR 77. § Havi és ne gyed éves 
pénz ügyi be szá mo -
ló és éves ér té ke lés
és szö ve ges be szá -
mo ló, össze fog la ló
táblázat

10. márc. Nem ké szül el idõ -
re, vagy pon tat lan,
hi á nyos

A KVF mun ka tár -
sa, ve ze tõ je

0

3.3.1.2. Költ ség ve té si fe je -
ze tek kö zöt ti elõ -
irány zat-át adás
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.3.1.2.1. Az elõ irány za tot
ke ze lõ mi nisz té ri u -
mi rész le gek alá -
írás min tá val és a
jo go sult ság meg je -
lö lé sé vel le ad ják a
névsort a KVF-en

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je

4/B/2007. FVM
ren de let, 4. sz. mel -
lék let

4/B/2007. FVM
ren de let, 4. sz. mel -
lék let (név sor, alá -
írás min ta stb.)

28. febr. Nem ad ják át ha tár -
idõ re, il le ték te len
sze mély alá írá sa is
rá ke rül az ívre

Az el kül dés elõtt a
te rü let ve ze tõ je el -
len õr zi, hogy kik és 
mi lyen jog kör rel
sze re pel nek a
listákon

A KVF és a szak -
mai fõ osz tá lyok ve -
ze tõi

3.3.1.2.2. A szak mai fe le lõs
meg gyõ zõ dik ar ról, 
hogy a szak mai tel -
je sí tés meg tör tént-e

A szak ma i lag fe le -
lõs ügy in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ, 4/B/2007.
ok irat, ok mány stb. 
4/B/2007. FVM
ren de let

Tel je sí tés-iga zo lás A szak mai fe le lõs
ki ál lít ja a tel je sí té si 
iga zo lást, mi köz -
ben hi á nyos a
teljesítés

A tel je sí té si iga zo -
lás ki adá sa elõtt
szak ér tõk je len té se -
it, hi va ta lok do ku -
men tu ma it
ellenõrzik

Szak ér tõk, szak mai 
ügy in té zõ

3.3.1.2.3. Ki fi ze tés kez de mé -
nye zé se a KVF
felé, ki ál lít ja az
utal vány ren de le tet
a kö te le zõ mel lék -
le tek kel együtt és
elküldik a KVF-re

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ve ze -
tõ je

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

A tel je sí té si iga zo -
lás a fel ha tal ma zott 
alá írá sá val, 3. sz.
mel lék let be li Utal -
vány ren de let, csa -
tol va a szám lák és
a té te les
költségelszámolást

A meg ál la po -
dás tar tal -
maz za a
ha tár idõt

Hi á nyos az utal -
vány ren de let vagy
hi bás összeg sze re -
pel ben ne, vagy a
ked vez mé nye zett
ada tai hibásak

Az utal vány ren de -
let ki ál lí tó ja, köz -
vet len fe let te se és a 
fõ osz tály ve ze tõ je
el len õr zik az utal -
vány ren de let tel jes -
sé gét és
helyességét

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je és
köz vet len fe let te se, 
a szak fõ osz tály
vezetõje

3.3.1.2.4. A KVF-en az ér vé -
nye sí tõ el len õr zi az 
összeg sze rû sé get, a 
fe de zet meg lé tét,
meg fe lel-e az ala ki
kö ve tel mé nyek nek, 
az arra jo go sul tak
írtak-e alá?

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

4/B/2007. FVM
ren de let, 6/B/2007.
FVM ren de let

4/B/2007. FVM
ren de let, 6/B/2007.
FVM ren de let
3. sz. mel lék let en -
ge dé lyez ve

Va la me lyik el len -
õr zé si pont ki ma -
rad. Nem meg fe le lõ 
az összeg, ala ki kö -
ve tel mé nyek hi á -
nyoz nak, nem az
arra jo go sul tak
írták alá

3.3.1.2.5. A KVF az
EFT-01-en be je len -
ti a MÁK fe lé az
igényt, hogy lesz
egy ilyen ki fi ze tés,
elõ irány zat-át adás

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Ki adá si kö te le zett -
ség vál la lás be je len -
té se adat lap, 5. sz.
melléklet

Hi á nyos az
EFT-01, hi bás ada -
tot tar tal maz

El kül dés elõtt a
KVF ügy in té zõ je
és a KVF ve ze tõ je
el len õr zi az el kül -
den dõ EFT-01-et

A KVF ügy in té zõ je

3.3.1.2.6. Ér te sí tõ a Kincs tár
felé

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Ér te sí tõ a
MÁK-nak

Nem kül dik el idõ -
ben az Ér te sí tõt. 
Hi á nyos, té ves ada -
to kat tar tal maz

A szak mai ügy in té -
zõ és a költ ség ve té -
si ügy in té zõ
fi gye lem mel kí sé ri, 
hogy idõ ben el -
men jen az Értesítõ

A KVF ügy in té zõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.3.1.2.7. Köny ve lé si lap,
amely alap ján adat -
la pot ál lí ta nak ki

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Köny ve lé si lap és
Köny ve lé si adat lap

Hi á nyos a köny ve -
lé si lap és az adat -
lap, nem ke rül nek
idõ ben ki ál lí tás ra,
hi bás ada tot
tartalmaznak

A szak mai ügy in té -
zõ és a költ ség ve té -
si ügy in té zõ
fi gye lem mel kí sé ri, 
hogy idõ ben és he -
lyes tar ta lom mal
ke rül jön ki ál lí tás ra
a köny ve lé si lap és
az adatlap

A KVF ügy in té zõ je

3.3.1.2.8. Az adat lap és le vél
be megy a MÁK-ba

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Hi bás adat la pot
kül de nek be a
MÁK-ba

Be kül dés elõtt el -
len õr zi az ügy in té -
zõ, a köz vet len
fe let te se és a KVF
vezetõje

A KVF ügy in té zõ
köz vet len fe let te se

3.3.1.2.9. Ez alap ján nyit ja
meg az egyik köny -
ve lé si lá bat a MÁK 
és a társminiszté -
rium adja a má sik
lá bat, mi vel a társ -
mi nisz té ri um is
bead egy ilyen
igényt

MÁK ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

3.3.1.2.10 Ér te sí tik a társ mi -
nisz té ri u mot, hogy
az elõ irány za tot el -
in dí tot ták

KVF ér vé nye sí tõ,
költ ség ve té si ügy -
in té zõ

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Ér te sí tõ, hogy az
elõ irány zat-át adást
meg in dí tot ták

Hi bás ada tok kal
kül dik el a társ mi -
nisz té ri um nak az
ér te sí tõt

El kül dés elõtt el -
len õr zi az ügy in té -
zõ köz vet len
fe let te se

A KVF ügy in té zõ
köz vet len fe let te se

3.3.1.2.11. A MÁK ér te sí tõt
küld, hogy az elõ -
irány zat- át adás
meg tör tént

MÁK ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

MÁK-ér te sí tõ az
elõ irány zat- át adás -
ról

Nem ér ke zik meg a 
MÁK-ér te sí tõ az
elõ irány zat- át adás -
ról

A KVF ügy in té zõ je 
fi gye lem mel kí sé ri
és ha nem ér ke zik
meg idõ re, ak kor
ér dek lõ dik utána

A KVF ügy in té zõ je

3.3.1.2.12. Ha von ta el len õr zik, 
hogy a mi nisz té ri u -
mi/fe je ze ti-fõ köny -
vi köny ve lés és a
MÁK-nál ve ze tett
szám lák meg-
egyeznek-e, ana li ti -
ka és szintetika
összevetése

KVF ügy in té zõ,
köz vet len fe let te se, 
a KVF ve ze tõ je

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Havi je len tés a Mi -
nisz té ri um fel sõ ve -
ze té sé nek –
Mi nisz ter, Mi nisz -
te ri Ér te kez let,
fõosztályvezetõk

Az el len õr zés so rán 
ki ma rad va la me lyik 
elõ irány zat vagy az 
el té rést nem ve szik
észre

Össze ve tik a sa ját
köny ve lést és a
MÁK-ér te sí tõt elõ -
irány za ton ként és
tételesen

A KVF ügy in té zõ je 
és szak fõ osz tály
ügy in té zõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.3.1.2.13. Havi és ne gyed éves 
pénz ügyi be szá mo -
ló, va la mint éves
ér té ke lés össze ál lí -
tá sa a fe je ze ti ke ze -
lé sû
elõ irány za tok ról a
KVF
koordinálásában

KVF és a fõ osz tá -
lyok

ÁMR 77. § Havi és ne gyed éves 
pénz ügyi be szá mo -
ló és éves ér té ke lés
és szö ve ges be szá -
mo ló, össze fog la ló
táblázat

10. márc. Nem ké szül el idõ -
re vagy pon tat lan

A KVF mun ka tár sa A KVF ve ze tõ je

3.3.2. Pénz esz köz át adás
 -át uta lás

3.3.2.1. Tá mo ga tá si szer zõ -
dés alap ján

3.3.2.1.1. A tá mo ga tott kez -
de mé nye zi a ki fi ze -
tést a szak mai
fõ osz tály nál

A tá mo ga tott Ki fi ze té si ké re lem
a mel lék le tek kel
(szak mai és pénz -
ügyi be szá mo ló,
össze sí tõ, szám lák,
do ku men tu mok
stb.)

Nem a jo gos összeg 
ki fi ze té se ke rül a
ké re lem be, nem a
jo go sult kez de mé -
nye zi a kifizetést

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je el len -
õr zi, hogy a jo go -
sult
kez de mé nyez te-e a
ki fi ze tést, meg -
van-e min den mel -
lék let, a tel je sí té si
je len té sek, hivatali
igazolások stb.

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.3.2.1.2. A szak fõ osz tály el -
len õr zi a tel je sí tést
a szer zõ dés ben sze -
rep lõ tel je sí té si kri -
té ri u mok alapján

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ügy in -
té zõ je

El len õr zé si je len -
tés, tel je sí té si
igazolás

A tel je sí té si je len -
tés nem a va ló ság -
nak meg fe le lõ
meg ál la pí tá so kat és 
ada to kat
tartalmazza

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je té te les
el len õr zést foly tat a 
szer zõ dés ben fog -
lal tak alap ján, iga -
zo lá sok,
mi nõ ség biz to sí tás -
sal meg bí zott je len -
té sé nek be ké ré se,
hivatalok igazolásai 
stb.

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.3.2.1.3. Ki ál lít ja az utal -
vány ren de le tet és
csa tol ja a mel lék le -
te ket (szám lák, do -
ku men tu mok stb.)

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ügy in -
té zõ je

Utal vány ren de let Az utal vány ren de -
let be nem a meg fe -
le lõ ada tok
ke rül tek, hi á nyo sak 
a mellékletek

Az utal vány ren de -
let ki ál lí tá sa elõtt a
szak mai ügy in té zõ
té te le sen ellenõrzi

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.3.2.1.4. Az utal vány ren de -
le tet mel lék le te i vel
át kül dik a KVF-re

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ügy in -
té zõ je

Utal vány ren de let Az utal vány ren de -
let hi á nyos, nem
kül dik át

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je el -
len õr zi, hogy a
KVF meg kap ta-e
az utal vány ren de le -
tet

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je és
a KVF ügy in té zõ je

3.3.2.1.5. A KVF-en el len õr -
zik a for mai és tar -
tal mi elõ írá so kat
(kel lé kek meg lé te,
jo go sul tak ír ták-e
alá stb.)

KVF il le té kes ügy -
in té zõ je

El len õr zött utal -
vány ren de let

Az utal vány ren de -
let nem fe lel meg a
jog sza bá lyi elõ írá -
sok nak

A KVF ügy in té zõ je 
el len õr zi, hogy az
utal vány ren de let
meg fe lel-e a kö ve -
tel mé nyek nek

A KVF ügy in té zõ je

3.3.2.1.6. A KVF ve ze tõ je el -
len õr zi az ira to kat
és fel ter jesz ti jó vá -
ha gyás ra a köz gaz -
da sá gi
szak ál lam tit kár nak

A KVF il le té kes
ve ze tõ je

A KVF il le té kes
ve ze tõ je ál tal en ge -
dé lye zett utal vány -
ren de let

Hi bás utal vány ren -
de let alap ján en ge -
dé lye zik a
ki fi ze tést

3.3.2.1.7. A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár el -
len õr zi és jó vá -
hagy ja az
utal vány ren de le tet

Köz gaz da sá gi szak -
ál lam tit kár

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár ál -
tal en ge dé lye zett
utal vány ren de let

Hi bás utal vány ren -
de let alap ján en ge -
dé lye zik a
ki fi ze tést

A szak ál lam tit kár
el len õr zi az utal -
vány ren de let el len -
jegy zé sé nek
feltételeit

A szak ál lam tit kár

0 EFT-01

3.3.2.1.8. Ki ál lít ják a MÁK
felé az át uta lá si
meg bí zást és adat -
la po kat

KVF költ ség ve té si
ügy in té zõ je

Át uta lá si meg bí zás
és MÁK adat la pok

Nem ke rül ki ál lí -
tás ra az át uta lá si
meg bí zás és az
adat lap, vagy hi bás
ada tok ke rül nek
bele

A KVF ügy in té zõ je 
el len õr zi az adat lap 
tar tal mát és az át -
uta lá si meg bí zás
tartalmát

A KVF költ ség ve -
té si ügy in té zõ je

3.3.2.1.9. A MÁK ér te sí ti a
KVF-et, hogy a ki -
fi ze tés meg tör tént

MÁK ügy in té zõ MÁK át uta lá si ér -
te sí tõ

Nem ér ke zik meg
az ér te sí tés, a MÁK 
nem tel je sí ti a ki fi -
ze tést

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je fi -
gye lem mel kí sé rik
a ki fi ze tés
folyamatát

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.3.2.1.10 A KVF köny ve lé si
adat la pot küld a
köny ve lés nek

KVF költ ség ve té si
ügy in té zõ je

Köny ve lé si adat lap Nem ke rül ki ál lí -
tás ra a köny ve lé si
adat lap, vagy hi bás
ada to kat tartalmaz

A KVF ügy in té zõ je 
el len õr zi az adat lap 
tar tal mát és az el -
jut ta tá sát a
Könyvelésre

A KVF ügy in té zõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.3.2.1.11. Ér te sí tik a szak fõ -
osz tályt, hogy a fi -
ze tés meg tör tént

KVF költ ség ve té si
ügy in té zõ je

Ér te sí tõ le vél Nem ér te sí tik a
szak fõ osz tályt

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je fi -
gye lem mel kí sé rik
a tá jé koz ta tás
folyamatát

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.3.2.1.12. A szak fõ osz tály ér -
te sí ti a tá mo ga tot -
tat, hogy a fi ze tés
megtörtént

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

Ér te sí tõ le vél Nem kap ja meg az
ér te sí tést a tá mo ga -
tott

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je fi gye -
lem mel kí sé ri a tá -
jé koz ta tá si
folyamatot

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.3.2.1.13. Ha von ta el len õr zik, 
hogy a mi nisz té ri u -
mi/fe je ze ti-fõ köny -
vi köny ve lés és a
MÁK-nál ve ze tett
szám lák meg -
egyeznek-e, ana li ti -
ka és szintetika
összevetése

KVF ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Havi je len tés a Mi -
nisz té rium fel sõ ve -
ze té sé nek –
Mi nisz ter, Mi nisz -
te ri Ér te kez let,
fõosztályvezetõk

A nyil ván tar tá sok
és a MÁK ér te sí tõk 
nem egyez nek, de
ezt nem ve szik
észre

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je té -
te le sen és
egy más tól füg get le -
nül el len õr zik a
nyil ván tar tá so kat
és a MÁK
értesítõket

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.3.2.1.14. Havi és ne gyed éves 
pénz ügyi be szá mo -
ló és éves ér té ke lés
össze ál lí tá sa a fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok ról a
KVF
koordinálásában

KVF és a fõ osz tá -
lyok

ÁMR 77. § Havi és ne gyed éves 
pénz ügyi be szá mo -
ló és éves ér té ke lés
és szö ve ges be szá -
mo ló, össze fog la ló
táblázat

10. márc. Té ves ada to kat tar -
tal maz az éves be -
szá mo ló, kés ve
ké szül el

A KVF ügy in té zõ je 
és szak mai fõ osz tá -
lyok ügy in té zõi el -
len õr zik az ada tok
va ló di sá gát és idõ -
ben tör té nõ
beérkezését

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tá lyok ügy in té zõi

3.3.2.2. Meg bí zá si, vál lal -
ko zá si szer zõ dés –
szám la alapján

3.3.2.2.1. A meg bí zott, vál -
lal ko zó kez de mé -
nye zi a ki fi ze tést a
szám la be nyúj tá sá -
val

A meg bí zott, vál -
lal ko zó

Ki fi ze té si ké re lem
a mel lék le tek kel
(szak mai és pénz -
ügyi be szá mo ló,
össze sí tõ, szám lák,
do ku men tu mok
stb.)

Nem a jo gos összeg 
ki fi ze té se ke rül a
ké re lem be, nem a
jo go sult kez de mé -
nye zi a kifizetést

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je el len -
õr zi, hogy a jo go -
sult
kez de mé nyez te-e a
ki fi ze tést, meg -
van-e min den mel -
lék let, a tel je sí té si
je len té sek, hivatali
igazolások  stb.

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.3.2.2.2. A szak fõ osz tály el -
len õr zi a tel je sí tést
a szer zõ dés ben sze -
rep lõ tel je sí té si kri -
té ri u mok alapján

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ügy in -
té zõ je

El len õr zé si je len -
tés, tel je sí té si
igazolás

A tel je sí té si je len -
tés nem a va ló ság -
nak meg fe le lõ
meg ál la pí tá so kat és 
ada to kat
tartalmazza

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je té te les
el len õr zést foly tat a 
szer zõ dés ben fog -
lal tak alap ján, iga -
zo lá sok,
mi nõ ség biz to sí tás -
sal meg bí zott je len -
té sé nek be ké ré se,
hivatalok igazolásai 
stb.

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

3.3.2.2.3. Ki ál lít ja az utal -
vány ren de le tet és
csa tol ja a mel lék le -
te ket (szám lák, do -
ku men tu mok stb.)

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ügy in -
té zõ je

Utal vány ren de let Az utal vány ren de -
let be nem a meg fe -
le lõ ada tok
ke rül tek, hi á nyo sak 
a mellékletek

Az utal vány ren de -
let ki ál lí tá sa elõtt a
szak mai ügy in té zõ
té te le sen ellenõrzi

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.3.2.2.4. A szak ál lam tit kár
el len õr zi az utal -
vány ren de le tet és
jóváhagyja

Szak ál lam tit kár Szak ál lam tit kár ál -
tal jó vá ha gyott
utal vány ren de let

Az utal vány ren de -
let be nem a meg fe -
le lõ ada tok
ke rül tek, hi á nyo sak 
a mellékletek

A szak ál lam tit kár
el len õr zi az utal -
vány ren de let el len -
jegy zé sé nek
feltételeit

Szak ál lam tit kár

3.3.2.2.5. Az utal vány ren de -
le tet mel lék le te i vel
át kül dik a KVF-re

A szak ma i lag fe le -
lõs fõ osz tály ügy in -
té zõ je

Utal vány ren de let Az utal vány ren de -
let hi á nyos, nem
kül dik át

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je el -
len õr zi, hogy a
KVF meg kap ta-e
az utal vány ren de le -
tet

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je és
a KVF ügy in té zõ je

3.3.2.2.6. A KVF-en el len õr -
zik a for mai és tar -
tal mi elõ írá so kat
(kel lé kek meg lé te,
jo go sul tak ír ták-e
alá stb.)

KVF il le té kes ügy -
in té zõ je

El len õr zött utal -
vány ren de let

Az utal vány ren de -
let nem fe lel meg a
jog sza bá lyi elõ írá -
sok nak

A KVF ügy in té zõ je 
el len õr zi, hogy az
utal vány ren de let
meg fe lel-e a kö ve -
tel mé nyek nek

A KVF ügy in té zõ je

3.3.2.2.7. A KVF ve ze tõ je
en ge dé lye zi a ki fi -
ze tést

A KVF il le té kes
ve ze tõ je

A KVF il le té kes
ve ze tõ je ál tal en ge -
dé lye zett utal vány -
ren de let

Hi bás utal vány ren -
de let alap ján en ge -
dé lye zik a
ki fi ze tést

3.3.2.2.8. A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár el -
len jegy zi az utal -
vány ren de le tet

Köz gaz da sá gi szak -
ál lam tit kár

A köz gaz da sá gi
szak ál lam tit kár ál -
tal en ge dé lye zett
utal vány ren de let

Hi bás utal vány ren -
de let alap ján en ge -
dé lye zik a
ki fi ze tést

A szak ál lam tit kár
el len õr zi az utal -
vány ren de let el len -
jegy zé sé nek
feltételeit

A szak ál lam tit kár
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.3.2.2.9. Ki ál lít ják a MÁK
felé az át uta lá si
meg bí zást és adat -
la po kat

KVF költ ség ve té si
ügy in té zõ je

Át uta lá si meg bí zás
és MÁK adat la pok

Nem ke rül ki ál lí -
tás ra az át uta lá si
meg bí zás és az
adat lap, vagy hi bás
ada tok ke rül nek
bele

A KVF ügy in té zõ je 
el len õr zi az adat lap 
tar tal mát és az át -
uta lá si meg bí zás
tartalmát

A KVF költ ség ve -
té si ügy in té zõ je

3.3.2.2.10 A MÁK ér te sí ti a
KVF-et, hogy a ki -
fi ze tés meg tör tént

MÁK ügy in té zõ MÁK át uta lá si ér -
te sí tõ

Nem ér ke zik meg
az ér te sí tés, a MÁK 
nem tel je sí ti a ki fi -
ze tést

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je fi -
gye lem mel kí sé rik
a ki fi ze tés
folyamatát

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.3.2.2.11. A KVF köny ve lé si
adat la pot küld a
köny ve lés nek

KVF költ ség ve té si
ügy in té zõ je

Köny ve lé si adat lap Nem ke rül ki ál lí -
tás ra a köny ve lé si
adat lap, vagy hi bás
ada to kat tartalmaz

A KVF ügy in té zõ je 
el len õr zi az adat lap 
tar tal mát és az el -
jut ta tá sát a
Könyvelésre

A KVF ügy in té zõ je

3.3.2.2.12. Ér te sí tik a szak fõ -
osz tályt, hogy a fi -
ze tés meg tör tént

KVF költ ség ve té si
ügy in té zõ je

Ér te sí tõ le vél Nem ér te sí tik a
szak fõ osz tályt

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je fi -
gye lem mel kí sé rik
a tá jé koz ta tás
folyamatát

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.3.2.2.13. A szak fõ osz tály ér -
te sí ti a tá mo ga tot -
tat, hogy a fi ze tés
megtörtént

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je

Ér te sí tõ le vél Nem kap ja meg az
ér te sí tést a tá mo ga -
tott

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je fi gye -
lem mel kí sé ri a tá -
jé koz ta tá si
folyamatot

A szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.3.2.2.14. Ha von ta el len õr zik, 
hogy a mi nisz té ri u -
mi/fe je ze ti-fõ köny -
vi köny ve lés és a
MÁK-nál ve ze tett
szám lák meg egyez -
nek-e, ana li ti ka és
szintetika
összevetése

KVF ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Havi je len tés a Mi -
nisz té ri um fel sõ ve -
ze té sé nek –
Mi nisz ter, Mi nisz -
te ri Ér te kez let,
fõosztályvezetõk

A nyil ván tar tá sok
és a MÁK ér te sí tõk 
nem egyez nek, de
ezt nem ve szik
észre

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je té -
te le sen és
egy más tól füg get le -
nül el len õr zik a
nyil ván tar tá so kat
és a MÁK
értesítõket

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tály ügy in té zõ je

3.3.2.2.15. Éves ér té ke lés
össze ál lí tá sa a fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok ról a
KVF
koordinálásában

KVF és a fõ osz tá -
lyok

ÁMR 77. § Éves ér té ke lés és
szö ve ges be szá mo -
ló, össze fog la ló
táblázat

10. márc. Té ves ada to kat tar -
tal maz az éves be -
szá mo ló, kés ve
ké szül el

A KVF ügy in té zõ je 
és szak mai fõ osz tá -
lyok ügy in té zõi el -
len õr zik az ada tok
va ló di sá gát és idõ -
ben tör té nõ
beérkezését

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tá lyok ügy in té zõi
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

3.3.3.1. Tör vé nyi elõ írás,
fel adat fi nan szí roz -
ás alapján

3.3.3.1.1. A hi va tal vagy ha -
tó ság be kül di igé -
nyét és
el szá mo lá sa it

Szak fõ osz tály ügy -
in té zõ je

A fel adat fi nan szí -
roz ást elõ író tör -
vény, Ma gyar
Köz tár sa ság költ -
ség ve té si tör vé nye,
ÁHT, FVM
SZMSZ

Hi bás ada tok ke rül -
nek bele az uta lás -
ba stb.

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je, a KVF 
költ ség ve té si ügy -
in té zõ je

A KVF ügy in té zõ je 
és a szak mai fõ osz -
tá lyok ügy in té zõi

3.3.3.1.2. A szak fõ osz tály és
a KVF utal vá nyoz -
za a hi va tal/ha tó ság 
igényét

Szak fõ osz tály ügy -
in té zõ je és a KVF
ügy in té zõ je

A fel adat fi nan szí -
roz ást elõ író tör -
vény, Ma gyar
Köz tár sa ság költ -
ség ve té si tör vé nye,
ÁHT, FVM
SZMSZ

3.3.3.1.3. A KVF ki ál lít ja a
köny ve lé si adat la -
pot, amit to váb bít a 
Köny ve lés re, tá jé -
koz tat ja a MÁK-ot

A KVF költ ség ve -
té si ügy in té zõ je

A fel adat fi nan szí -
roz ást elõ író tör -
vény, Ma gyar
Köz tár sa ság költ -
ség ve té si tör vé nye,
ÁHT, FVM
SZMSZ

Köny ve lé si adat lap Hi bás adat ke rül
köny ve lés re, nem
ke rül köny ve lés re a 
ki fi ze tés

A KVF költ ség ve -
té si ügy in té zõ je, a
szak fõ osz tály ügy -
in té zõ je

3.3.3.1.4. Havi és ne gyed éves 
pénz ügyi je len tést
ké szít az elõ irány -
zat ról és éves be -
szá mo lót is

A KVF

4. ELLENÕRZÉS

4.1. Bel sõ el len õr zés Bel sõ el len õr zés,
szak mai fe le lõs fõ -
osz tály ÁSZ, KEHI 
stb.

39630/4/2006. ügy -
irat

El len õr zé si jegy zõ -
könyv, ügy irat stb.

4.1.1. Szak fõ osz tály Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je

4.1.1.1. A szer zõ dé sek ben
és jog sza bá lyok ban 
meg ha tá ro zott idõ -
pon tig ér vé nyes
meg kö té sek, ti lal -
mak nyil ván tar tá sa
és ellenõrzése

Szak fõ osz tály, a
szer zõ dés meg kö tõ -
je, Szak fõ osz tály
ve ze tõ je és il le té -
kes munkatársa

Nyil ván ta rás, jegy -
zõ könyv, szer zõ dés 
stb.

A szer zõ dés,
jog sza bály
meg szab ta
idõ pont

Nem ér vé nye sí tik,
nem el len õr zik,
szer zõ dés sze gés
stb.

A fi ze tés utá ni al -
kal mi és rend sze res 
el len õr zé sek

A szak fõ osz tály
ügy in té zõ je
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#’ Te vé keny ség
Fe le lõs/

Vég re haj tó
Jog sza bá lyi alap

Ke let ke zõ
do ku men tum

Ha tár idõ Koc ká zat El len õr zé si pont
El len õr zést 
vég re haj tó

4.1.1.2. Kö ve te lé sek, kint -
le võ sé gek be haj tá -
sa, nyil ván tar tá sa

Szak fõ osz tály ve -
ze tõ je és il le té kes
mun ka tár sai

1991. évi XLIX. tv. 
cég nyil vá nos ság ról 
szó ló. Vég el szá mo -
lás ról szó ló 2006.
évi V. tv. 
ÁHT, ÁMR,
39630/4/2006.
ügyirat

Meg bí zás be haj tás -
ra, pe re sí tés stb.

El évül az ügy A Jogi Fõ osz tály és 
a KVF ve ze ti a
nyil ván tar tá so kat

Jogi Fõ osz tály ügy -
in té zõ je, a KVF
ügy in té zõ je

4.1.2. El len õr zé si Fõ osz -
tály

El len õr zé si Fõ osz -
tály ve ze tõ je és
mun ka tár sai

FVM SZMSZ Jegy zõ köny vek, je -
len té sek stb.

A vizs gá lat nem ta -
lál ja meg a hi bá kat, 
nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

Az El len õr zé si fõ -
osz tály ve ze tõ je

4.2. Kül sõ el len õr zés

4.2.1. Ál la mi Szám ve võ -
szék

Az ÁSZ ve ze tõ je
és mun ka tár sai és a 
Mi nisz té ri um ve ze -
tõi és mun ka tár sai

Az ÁHT el len õr -
zés rõl szó ló ré szei
és az ÁSZ tör vény,
az FVM SZMSZ-e

El len õr zé si jegy zõ -
könyv, je len tés, ja -
vas lat stb.

A vizs gá lat nem ta -
lál ja meg a hi bá kat, 
nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

4.2.1.1. A költ ség ve té si ter -
ve zés el len õr zé se

Az ÁSZ ve ze tõ je
és mun ka tár sai és a 
Mi nisz té ri um fel sõ
ve ze tõi és a KVF
munkatársai

Az ÁHT el len õr -
zés rõl szó ló ré szei
és az ÁSZ tör vény,
az FVM SZMSZ-e

El len õr zé si jegy zõ -
könyv, je len tés, ja -
vas lat stb.

A vizs gá lat nem ta -
lál ja meg a hi bá kat, 
nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

4.2.1.2. A zár szám adás el -
len õr zé se

Az ÁSZ ve ze tõ je
és mun ka tár sai és a 
Mi nisz té ri um fel sõ
ve ze tõi és a KVF
munkatársai

Az ÁHT el len õr -
zés rõl szó ló ré szei
és az ÁSZ tör vény,
az FVM SZMSZ-e

El len õr zé si jegy zõ -
könyv, je len tés, ja -
vas lat stb.

A vizs gá lat nem ta -
lál ja meg a hi bá kat, 
nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

4.2.1.3. Cél vizs gá la tok Az ÁSZ ve ze tõ je
és mun ka tár sai és a 
Mi nisz té ri um fel sõ
ve ze tõi és a KVF
munkatársai

Az ÁHT el len õr -
zés rõl szó ló ré szei
és az ÁSZ tör vény,
az FVM SZMSZ-e

El len õr zé si jegy zõ -
könyv, je len tés, ja -
vas lat stb.

A vizs gá lat nem ta -
lál ja meg a hi bá kat, 
nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

4.2.1.4. 5 éven te át fo gó fe -
je ze ti mû kö dés el -
len õr zé se

Az ÁSZ ve ze tõ je
és mun ka tár sai és a 
Mi nisz té ri um fel sõ
ve ze tõi és a KVF
munkatársai

Az ÁHT el len õr -
zés rõl szó ló ré szei
és az ÁSZ tör vény,
az FVM SZMSZ-e

El len õr zé si jegy zõ -
könyv, je len tés, ja -
vas lat stb.

A vizs gá lat nem ta -
lál ja meg a hi bá kat, 
nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

4.2.2. Kor mány za ti El len -
õr zé si Hi va tal

A KEHI ve ze tõ je
és mun ka tár sai és a 
Mi nisz té ri um fel sõ
ve ze tõi és a KVF
munkatársai

A KEHI ve ze tõ je
és mun ka tár sai és a 
Mi nisz té ri um fel sõ
ve ze tõi és a KVF
munkatársai

El len õr zé si jegy zõ -
könyv, je len tés, ja -
vas lat stb.

A vizs gá lat nem ta -
lál ja meg a hi bá kat, 
nem is me rik fel a
hiba mintát stb.
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4. A fo lya mat hoz kap cso ló dó koc ká za tok

Az aláb bi táb lá zat össze fog lal ja az egyes fo lya mat lé pé sek hez kap cso ló dó koc ká za to kat, és az elõ zõ fe je ze tek ben is mer te tett mód szer tan sze rin ti ér té ke lé sü ket és
besorolásukat:

#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

Költ ség ve té si elõ irány zat ter ve zé se, fel -
hasz ná lá sa stb.
KERETNYITÁS

1. Az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott költ ség ve -
té si tör vény fe je ze ti össze ge it nyil ván tar tás -
ba ve szik a KVF-n, és ér te sí tik a
szak fõ osz tá lyo kat az el fo ga dott elõ irány za -
tok ról

Hi bás adat ke rül a nyil ván -
tar tás ba, ki ma rad va la mely
elõ irány zat

El já rás sal
kap cso la tos

0 0 0 3 0

2. Az adott évre el ké szí tik az ún. B. uta sí tást a 
fe je ze ti elõ irány za tok ról

Nem ké szül el idõ ben, így
min den elõ irány zat ké sik

El já rás sal
kap cso la tos

0 0 0 2 0

2.1. Éves elõ irány zat-fi nan szí ro zá si és -fel hasz -
ná lá si ter vet kell ké szí te ni ne gyed éves bon -
tás ban

Nem ké szül el idõ ben, nem
kap ják meg a szük sé ges ada -
to kat idõ ben, il let ve pon tat -
lan sá go kat tar tal maz

El já rás sal
kap cso la tos

2 2 4 2 8

2.1.1. A fe le lõs szak fõ osz tály ügy ira tot ké szít,
ame lyet ik tat nak. Az ügy irat bo rí tó ján az
elõ adó fel so rol ja, hogy mi lyen hi va ta li út -
vo na lat (tit kár sá go kat) kell be jár nia az ügy -
irat nak

Kés het, el fe led kez nek róla,
elv eszik

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

2.1.1.1. Az ügy irat meg ér ke zik a KVF-re, ahol rög -
zí tik, hogy a fel hasz nál ha tó ke re tet mi lyen
fel ada tok ra ter ve zik elkölteni

Hi bás adat ke rül het a nyil -
ván tar tás ba

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

2.1.1.2. A „B” uta sí tás sze rint a szak fõ osz tá lyok el -
ké szí tik a költ ség ve té si elõ irány zat
feladattervét

Ki ma rad va la mi lyen fel adat
vagy olyan ke rül bele, ame -
lyet nem le het be lõ le fi nan -
szí roz ni

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

2 1 2 2 4

2.1.1.3. El kül dik a fel adat ter vet a KVF-hez a vég -
összeg el len õr zé sé re

A fel adat terv ké sik vagy hiá -
nyos, hi bás a fel adat terv
vég össze ge

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

2.1.1.4. A szak ál lam tit kár fe lül vizs gál ja az összes
elõ irány zat- ter ve zetet

Ki ma rad egy-egy ter ve zet Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 0 0 3 0

2.1.1.5. A szak fõ osz tály össze ál lít ja az elõ irány zat-
 ter ve zet fel adat ter vét és finan szí ro -
zási-tervét és el kül di a szak ál lam tit kár hoz,
fe lül vizs gá lat ra és jóváhagyásra

Az elõ irány zat-ter ve zet hiá -
nyos, hi bás

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

1 1 1 3 3
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#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

2.1.1.6. A szak ál lam tit kár fe lül vizs gál ja és jó vá -
hagy ja en nek az elõ irány zat nak a fel adat- és 
finan szí ro zási-tervét

Hiba csúsz hat be, vagy hiá -
nyos az anyag

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

0 0 0 3 0

2.1.1.7. A KVF fe lül vizs gál ja a fel adat ter vet és
finan szí ro zási-tervet, majd be tesz egy pót -
fél ívet és vissza kül di a szak fõ osz tály ra vé -
le mé nyez ni, va la mint iga zol ja, hogy az
össz ke ret ren del ke zés re áll. Ha hiá nyos,
akkor hiánypótlásra szólít fel

Ki ma rad a pót fél ív vagy hi -
bás ada tok ke rül nek rá

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

1 0 0 3 0

2.1.1.8. El kül dik a Mi nisz te ri Ér te kez let hez fe lül -
vizs gá lat ra és jóvágyásra

Hi á nyos, hi bás a ter ve zet El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 2 2

2.1.1.9. Mi nisz ter jó vá hagy ja, vagy át dol go zás ra át -
ad ja, ezt ha tá ro zat ban rög zí tik. A KVF gon -
dos ko dik a ha tá ro zat ban rög zí tet tek
végrehajtásáról

A Mi nisz ter kés ve hagy ja
jóvá vagy hiba ke rül az elõ -
ter jesz tésbe

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 2 0

2.1.1.10. Egy pél dányt el kül de nek a KVF-hez, a
KVF et tõl kezd ve fo lya ma to san kar ban tart -
ja/ak tu a li zál ja

Nem kap ja meg a KVF a
Mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott
ter ve ze tet

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 3 3

2.1.2. A Mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze ti elõ -
irány za ta i nak fel adat- és finan szí ro -
zási-terve ze tét a szak ál lam tit kár
fe lül vizs gál ja és jó vá hagy ja, majd ezt
elküldi a KVF-nek

Nem tel jes az elõ ter jesz tés,
ki ma rad va la mely elõ irány -
zat

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 2 2

2.1.3. A KVF össze sí tett elõ irány zat- fel hasz ná lási 
ter vet ál lít össze és be mu tat ja fe lül vizs gá lat -
ra a szak ál lam tit kár nak. Ez zel együtt tör té -
nik meg az egyez te tés a Mi nisz te ri
Ér te kez let tel, amely ezután hagyja jóvá

Nem tel jes az elõ ter jesz tés,
ki ma rad va la mely elõ irány -
zat, vagy nem hagy ta jóvá a
szak ál lam tit kár

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 2 0

2.1.4. Az össze sí tett elõ irány zat fel adat- és finan -
szí ro zási-tervet el len õr zi a Mi nisz ter és Mi -
nisz te ri Értekezlet

Ki ma rad egy-egy elõ irány -
zat, vagy hi bás ér ték kel ke -
rül be

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

0 0 0 3 0

2.1.5. A Mi nisz te ri Ér te kez let és a Mi nisz ter ál tal
el len õr zött és jó vá ha gyott össze sí tett elõ -
irány zat finan szí ro zási-tervet el kül dik a
Pénzügyminisztériumba

Nem ké szül el idõ ben, hiá -
nyos, hi bás egyes elõ irány -
za tok ese té ben

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

2.1.6. A szak fõ osz tá lyok az el fo ga dott elõ irány za -
tok ról meg nyit ják sa ját nyil ván tar tá sa i kat

Hi bás adat ke rül a nyil ván -
tar tás ba, ki ma rad va la mely
elõ irány zat nyil ván tar tás ba
vétele

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 2 4 2 8
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#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

2.1.7. Min den hó 20-ig a kö vet ke zõ hó nap finan -
szí ro zási-tervét – a költ ség ve té si so ron ként
össze sít ve és mu tat va az éves fel hasz ná lás -
hoz vi szo nyí tott ará nyát – a MÁK-nak is
meg kül dik, de elõt te a KVF és a szak ál lam -
tit kár felülvizsgálja és jóváhagyja

Nem ké szül el idõ re Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

2.1.8. Az elõ irány zat ala ku lá sá ról a KVF min den
hó nap 15. nap já ig ada tot szol gál tat a
PM-nek és a Ve ze tõi Ér te kez let nek. Min den 
hó 20-ig a kö vet ke zõ hó nap finan szí ro -
zási-tervét – a költ ség ve té si so ron ként
össze sít ve és mu tat va az éves fel hasz ná lás -
hoz vi szo nyí tott arányát – a MÁK-nak is
megküldik

Ké sik a ki mu ta tás, hi bás
ada to kat tar tal maz

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3. VÉGREHAJTÁS

3.1. Kö te le zett ség vál la lás (ke ret fel hasz ná lás
módjai):

3.1.1. Nor ma tív tá mo ga tá sok ra igé nyek szám ba -
vé te le a nyil ván tar tá sok és sta tisz ti kák
alapján

Kés ve je le nik, megy, nem
tel jes a tá jé koz ta tás

El já rás sal
kap cso la tos

2 2 4 2 8

3.1.1.1. Tör vény alap ján tör té nõ igény nyil ván tar tá -
sa, kö te le zett ség vál la lás

3.1.1.2. Ál lam kö zi szer zõ dé sek alap ján tör té nõ nyil -
ván tar tás és kö te le zett ség vál la lás

3.1.1.3. Egyéb nor ma tív ala pon tör té nõ kö te le zett -
ség vál la lás, igény

3.1.2. Pá lyáz ta tás alap ján

3.1.2.1. A szak fõ osz tály elõ ké szí té se alap ján pá lyá -
za tot ír ki az FVM

Té ves ada tok ke rül nek a pá -
lyá za ti ki írás ba

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 1 3 2 6

3.1.2.0. Pá lyá zat le bo nyo lí tá sa

3.1.2.0.1. Pá lyá zat meg je len te té se Kés ve je le nik meg, hi bás
ada tok kal stb.

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 1 3 1 3

3.1.2.0.2. A be ér ke zõ pá lyá za tok elõ szû ré se Hi bás pá lyá zat is be ke rül a
bí rá lan dók közé. Jó pá lyá zat
ki ros tá lás ra kerül

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 1 2 3 6
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#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.1.2.0.3. A pá lyá za tok bí rá la ta Hi bás pá lyá zat is be ke rül a
bí rá lan dók közé. Jó pá lyá zat
ki ros tá lás ra kerül

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.1.2.0.4. A bí rá la ti ered mé nyek össze sí té se Hi bás pá lyá zat is be ke rül a
bí rá lan dók közé. Jó pá lyá zat
ki ros tá lás ra kerül

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.1.2.0.5. Ja vas lat ké szí té se a be fo ga dan dó pá lyá za -
tok ról

Hi bás pá lyá zat is be ke rül a
bí rá lan dók közé. Jó pá lyá zat
ki ros tá lás ra kerül

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.1.2.0.6. Jó vá ha gyott, be fo ga dott pá lyá za tok Hi bás pá lyá zat is be ke rül a
bí rá lan dók közé. Jó pá lyá zat
ki ros tá lás ra kerül

Ve ze té si-
irá nyí tá si

2 1 2 1 2

3.1.2.0.7. Pá lyá za ti ered mé nyek ki hir de té se a hon la -
pon, a Köz löny ben, Or szá gos Na pi la pok -
ban, MVF

Nem ke rül ki hir de tés re az
ered mény, vagy hi bás adat
ke rül ki hir de tés re

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 2 2

3.1.2.0.8. A pá lyá za ti nyer te se ket ér te sí ti a szak fõ osz -
tály 

Nem ér te sí tik a nyer te se ket Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 3 0

3.1.2.1. Vál lal ko zá si, meg bí zá si szer zõ dés megkö -
tése

Hi bás adat ke rül a szer zõ -
dés be, nem ke rül meg kö tés re 
a szer zõ dés, nem az zal szer -
zõd nek, aki megnyerte

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 1 3 2 6

3.1.2.2. Tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se

3.1.2.2.1. A pá lyá zat nyer te se i vel tá mo ga tá si szer zõ -
dést ír alá a szak fõ osz tály

Hi bás szer zõ dést ír nak alá,
nem ke rül sor az alá írás ra

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 1 2 2 4

3.1.2.2.2. Meg kül dik a KVF-nek a szer zõ dést Nem kap ja meg a KVF az
alá írt szer zõ dést

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 3 3

3.1.2.2.3. A KVF nyil ván tar tás ba ve szi a kö te le zett -
ség vál la lást és el len jegy zi, iga zol ja a pénz -
ügyi fe de zet meg lé tét majd tá jé koz tat ja a
MÁK-ot a kötelezettségvállalásról

Nem ke rül sor a nyil ván tar -
tás ba vé tel re és a tá jé koz ta -
tás ra

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 2 0

3.1.2.2.4. A tá mo ga tott kez de mé nye zi a ki fi ze tést a
szak mai fõ osz tály nál

Nem a jo gos összeg ki fi ze té -
se ke rül a ké re lem be, nem a
jo go sult kez de mé nye zi a
kifizetést

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

3 1 3 2 6
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#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.1.2.2.5. A szak fõ osz tály el len õr zi a tel je sí tést a
szer zõ dés ben sze rep lõ tel je sí té si kri té ri u -
mok alapján

A tel je sí té si je len tés nem a
va ló ság nak meg fe le lõ meg -
ál la pí tá so kat és ada to kat
tartalmazza

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 1 3 2 6

3.1.2.2.6. Ki ál lít ja az utal vány ren de le tet és csa tol ja a
mel lék le te ket (szám lák, do ku men tu mok
stb.)

Az utal vány ren de let be nem
a meg fe le lõ ada tok ke rül tek,
hiá nyosak a mellékletek

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 1 3 3 9

3.1.2.2.7. Az utal vány ren de le tet mel lék le te i vel át kül -
dik a KVF-re

Az utal vány ren de let hiá -
nyos, nem kül dik át

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 3 0

3.1.2.2.8. A KVF-en el len õr zik a for mai és tar tal mi
elõ írásokat (kel lé kek meg lé te, jo go sul tak ír -
ták-e alá stb.)

Az utal vány ren de let nem fe -
lel meg a jog sza bá lyi elõ -
írásoknak

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 3 0

3.1.2.2.9. A KVF ve ze tõ je a ki fi ze tést jó vá ha gyás ra
fel ter jesz ti a köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár -
hoz

Hi bás utal vány ren de let alap -
ján en ge dé lye zik a ki fi ze tést

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

3 0 0 1 0

3.1.2.2.10. A köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár jó vá hagy ja
az utal vány ren de le tet

Hi bás utal vány ren de let alap -
ján en ge dé lye zik a ki fi ze tést

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

0 0

3.1.2.2.11. Ki ál lít ják a MÁK felé az át uta lá si meg bí -
zást és adat la po kat

Nem ke rül ki ál lí tás ra az át -
uta lá si meg bí zás és az adat -
lap, vagy hi bás ada tok
ke rül nek bele

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

0 0 0 3 0

3.1.2.2.12. A MÁK ér te sí ti a KVF-et, hogy a ki fi ze tés
meg tör tént

Nem ér ke zik meg az ér te sí -
tés, a MÁK nem tel je sí ti a
ki fi ze tést

El já rás sal
kap cso la tos

1 0 0 3 0

3.1.2.2.13. A KVF ki ál lít ja a köny ve lé si adat la po kat,
ame lyek alap ját ké pe zik a fõ köny vi és ana -
li ti kus könyvelésnek

Nem ke rül ki ál lí tás ra a
köny ve lé si adat lap, vagy hi -
bás ada to kat tartalmaz

El já rás sal
kap cso la tos

1 0 0 3 0

3.1.2.2.14. Ér te sí tik a szak fõ osz tályt, hogy a fi ze tés
meg tör tént

Nem ér te sí tik a szak fõ osz -
tályt

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 3 0

3.1.2.2.15. A szak fõ osz tály ér te sí ti a tá mo ga tot tat,
hogy a fi ze tés megtörtént

Nem kap ja meg az ér te sí tést
a tá mo ga tott

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 3 0

3.1.2.2.16. Ha von ta el len õr zik, hogy a mi nisz té ri u -
mi/fe je ze ti- fõ köny vi köny ve lés és a
MÁK-nál ve ze tett szám lák meg egyez ze -
nek-e, ana li ti ka és szintetika összevetése

A nyil ván tar tá sok és a MÁK 
ér te sí tõk nem egyez nek, de
ezt nem ve szik észre

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

1 0 0 3 0
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#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.1.2.2.17. Ha von ta és ne gyed éven te pénz ügyi be szá -
mo lót ké szí te nek, va la mint éves ér té ke lés
össze ál lí tá sa a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok ról a KVF koordinálásában

Té ves ada to kat tar tal maz az
éves be szá mo ló, kés ve ké -
szül el

Ve ze té si-irá -
nyí tá si

0 1 0 3 0

3.1.3. Igény be gyûj tés a tá mo ga tá sok ra a sa ját in -
téz mé nyek tõl és egyéb szer vek tõl stb.

Kés ve je le nik, megy, nem
tel jes a tá jé koz ta tás

El já rás sal
kap cso la tos

1 2 2 2 4

3.1.3.1. Fel adat terv, meg ál la po dás-ter ve zet el ké szí -
té se, jó vá ha gyá sa

Kés ve je le nik, megy, nem
tel jes a tá jé koz ta tás

Jogi kör nye -
zet

0 0 0 3 0

3.1.3.1.2. Az elõ irány zat- fel hasz ná lás cél sze rû sé gét és 
jog sze rû sé gé nek vizs gá la ta, még az ok irat
aláírása elõtt

Nem jog sze rû vagy nem cél -
sze rû a meg fo gal ma zott fel -
hasz ná lás

Jogi kör nye -
zet

3 1 3 3 9

3.1.3.1.3. Ügy irat – fel ter jesz tés, in dít vány, ja vas lat
ké szí té se

Hi bás elõ ter jesz tés ké szül Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 2 2

3.1.3.1.4. A Mi nisz té ri um ne vé ben a szak fõ osz tály
ve ze tõ je fel ve szi a kap cso la tot az in téz mény 
vezetõjével

3.1.3.1.5. A szak ma i lag fe le lõs fõ osz tály meg vizs gál -
ja a ké rel met és jó vá hagy ja, meg szö ve ge zi
a meg ál la po dást és a fel adat ter vet

A meg ál la po dás-ter ve zet ben
hi bás ada tok ke rül het nek be

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.1.3.1.6. A KVF-en pót fél ív re ke rül a ter ve zet ben
sze rep lõ összeg

Ki ma rad ez a lé pés az ügy -
me net bõl, vagy hi bás adat
ke rül a pót fél ív re

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 3 3

3.1.3.1.7. Az elõ ké szí tett meg ál la po dás ter ve ze tét
meg kül dik a köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár -
nak jóváhagyásra

A meg ál la po dás-ter ve zet ben
hi bás ada tok sze re pel het nek

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 0 0 3 0

3.1.3.1.8. A köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár fe lül vizs -
gál ja és jóváhagyja

Hi bás, té ves ada to kat tar tal -
ma zó meg ál la po dás-ter ve ze -
tet hagy jóvá

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 0 0 1 0

3.1.3.1.9. A fe de zet iga zo lást szig nál ja a KVF arra jo -
go sult mun ka tár sa

Hi bás, té ves ada to kat tar tal -
ma zó fe de zet iga zo lás ke rül
kiállításra

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 1 3 3 9

3.1.3.1.10. A KVF-en elõ jegy zés be ve szik, mint be ter -
ve zett kö te le zett ség vál la lást

Hi bás, té ves ada tok kal ke rül
nyil ván tar tás ba a ter ve zett
fe de zet iga zo lás, eset leg
kimarad

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 0 0 2 0

3.1.3.1.11. A meg ál la po dás-ter ve ze tet a szak fõ osz tály
fel ter jesz ti a Mi nisz te ri Értekezlet elé

Kés ve, hiá nyosan tör té nik
meg a fel ter jesz tés

El já rás sal
kap cso la tos

1 0 0 2 0
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FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.1.3.1.12. A Mi nisz te ri Ér te kez let jó vá hagy ja Hi bás, té ves ada to kat tar tal -
ma zó meg ál la po dás-ter ve ze -
tet hagy jóvá a Mi nisz te ri
Értekezlet

Ve ze té si-irá -
nyí tá si

3 0 0 1 0

3.1.3.1.13. A meg ál la po dás-ter ve ze tet a szak fõ osz tály
ve ze tõ je vagy a szak ál lam tit kár írja alá

Hi bás, té ves ada to kat tar tal -
ma zó meg ál la po dás-ter ve ze -
tet ha gyott jóvá a Mi nisz te ri
Értekezlet

Ve ze té si-irá -
nyí tá si

3 0 0 1 0

3.1.3.1.14. Az alá írt meg ál la po dást/ügy ira tot vissza kül -
dik a szak fõ osz tály ra

Az ok irat nem ér ke zik meg a 
szak fõ osz tály ra

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 1 0 2 0

3.1.3.1.15. Az ok irat be mu ta tá sa el len jegy zés re a
KVF-nek és a tá mo ga tott in téz mény nek

Az ok irat nem ke rül el a
KVF-re

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 3 0

3.1.3.1.16. A tá mo ga tá si szer zõ dés (meg ál la po dás) egy 
pél dá nyát a KVF-en tart ják és ér vé nyes kö -
te le zett ség vál la lás ként tartják nyilván

Az ok irat el vész Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 1 2 2 4

3.1.3.2. Mi nisz té ri u mok kö zöt ti elõ irány zat- át adás Kés ve je le nik, megy, nem
tel jes a tá jé koz ta tás

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0

3.1.3.2.1. Ügy irat – fel ter jesz tés, in dít vány, ja vas lat
ké szí té se

Hi bás elõ ter jesz tés ké szül Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 0 0 2 0

3.1.3.2.2. A Mi nisz té ri um ne vé ben a szak fõ osz tály
ve ze tõ je fel ve szi a kap cso la tot a társ in téz -
mény meg fe le lõ fõosztályával

3.1.3.2.3. A társ in téz mé nyek szak ma i lag fe le lõs fõ -
osz tá lyai elõ ké szí tik a megállapodást

A meg ál la po dás-ter ve zet ben
hi bás ada tok ke rül het nek be

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.1.3.2.4. A KVF-en pót fél ív re ke rül a ter ve zet ben
sze rep lõ összeg

Ki ma rad ez a lé pés az ügy -
me net bõl, vagy hi bás adat
ke rül a pót fél ív re

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

1 1 1 3 3

3.1.3.2.5. Az elõ ké szí tett meg ál la po dás ter ve ze tét
meg kül dik a köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár -
nak fe lül vizs gá lat ra és jóváhagyásra

A meg ál la po dás-ter ve zet ben
hi bás ada tok sze re pel het nek

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.1.3.2.6. A köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár jó vá hagy ja Hi bás, té ves ada to kat tar tal -
ma zó meg ál la po dás-ter ve ze -
tet hagy jóvá

El já rás sal
kap cso la tos

3 0 0 2 0
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FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.1.3.2.7. A fe de zet iga zo lást szig nál ja a KVF fe le lõs
ve ze tõ je vagy munkatársa

Hi bás, té ves ada to kat tar tal -
ma zó fe de zet iga zo lás ke rül
kiállításra

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 1 2 1 2

3.1.3.2.8. A KVF-en elõ jegy zés be ve szik, mint be ter -
ve zett kö te le zett ség vál la lást

Hi bás, té ves ada tok kal ke rül
nyil ván tar tás ba a ter ve zett
fe de zet iga zo lás, eset leg
kimarad

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 0 0 2 0

3.1.3.2.9. Az elõ irány zat- fel hasz ná lás cél sze rû sé gét és 
jog sze rû sé gé nek vizs gá la ta, még az ok irat
aláírása elõtt

Nem jog sze rû vagy nem cél -
sze rû a meg fo gal ma zott fel -
hasz ná lás

Pénz ügyi-
lik vi di tá si

2 1 2 3 6

3.1.3.2.10. A meg ál la po dás-ter ve ze tet a Mi nisz ter
aláírja

Hi bás, té ves ada to kat tar tal -
ma zó meg ál la po dás-ter ve ze -
tet ha gyott jóvá a Mi nisz te ri
Értekezlet

Ve ze té si-irá -
nyí tá si

2 0 0 1 0

3.1.3.2.11. Az alá írt meg ál la po dást/ügy ira tot vissza kül -
dik a szak fõ osz tály ra

Az ok irat nem ér ke zik meg a 
szak fõ osz tály ra

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 3 0

3.1.3.2.12. Az ok irat be mu ta tá sa el len jegy zés re a
KVF-nek

Az ok irat nem ke rül el a
KVF-re

El já rás sal
kap cso la tos

0 0 0 2 0

3.1.3.2.13. A meg ál la po dás egy pél dá nyát a KVF-en
tart ják és ér vé nyes kö te le zett ség vál la lás ként 
tart ják nyilván 

Az ok irat el vész Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 0 0 1 0

3.1.3.2.14. Ha von ta és ne gyed éven te pénz ügyi be szá -
mo lót kész te nek és éves ér té ke lést

Nem ké szül el idõ re a be szá -
mo ló és a je len tés

Ve ze té si-irá -
nyí tá si

1 1 1 3 3

3.1.3.2.15. A KVF ér te sí ti a MÁK-ot a meg ál la po dás -
ról és az elõ irány zat-át cso por to sí tás ról

Nem kül dik el, pon tat lan stb. Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 3 0

3.2. UTALVÁNYOZÁS

3.2.1. El szá mo lás alap ján

3.2.1.1. Je lent ke zik az ügy fél/tá mo ga tott a fe le lõs
szak fõ osz tály ille té kes mun ka tár sá nál –
azaz el jut tat ja az el szá mo lást és mel lék le te it 
az FVM-be

Ko ráb ban je lent ke zik a tá -
mo ga tott vagy a jog vesz tõ
ha tár idõn túl

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 2 2

3.2.1.2. A szak fõ osz tály ille té kes mun ka tár sa el len -
õr zi és iga zol ja a tel je sí tést. Ügy ira tot ké -
szít, amely ben a szer zõ dés re hi vat koz va
utal vány ren de le tet ké szít, csa tol ja a mel lék -
le te ket és szám lá kat, el szá mo lá so kat, iga zo -
lá so kat. Mind ezt aláírja és felterjeszti

A tel je sí tés nem tör tént meg, 
vagy nem a szer zõ dés nek
meg fe le lõ még is el fo gad ják

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 1 3 3 9
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Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.2.1.3. A KVF-en az utal vány ren de let ér vé nye sí tõ -
je meg vizs gál ja a fel ter jesz tés for mai és tar -
tal mi kö ve tel mé nyek szem pont já ból. 
A vizs gá lat ered mé nyét pót fél íven rög zí ti és 
be le he lye zi az utal vány ren de let ügy ira tá nak 
dossziéjába, kifizethetõ javaslattal

Tar tal mi lag vagy for ma i lag
hiá nyos ügy irat ke rül to váb -
bí tás ra

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 2 2 3 6

3.2.1.4. A köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár fe lül vizs -
gál ja és jó vá hagy ja, majd vissza kül di a
KVF-re

Hi á nyos, té ves utal vány ren -
de let ke rül tovább

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.2.1.5. A KVF-en el len jegy zik, ki ál lít ják a ban ki
át uta lást, ér te sí tik a MÁK-ot a ki fi ze tés rõl

Té ves uta lás, nem ke rül el -
kül dés re a MÁK-ér te sí tõ

Pénzügyi-
 likviditási

2 1 2 2 4

3.2.1.6. A MÁK vissza iga zol ja az uta lást, ami alap -
ján le köny ve lik az FVM-ben

0

3.2.2. Szám la alap ján

3.2.2.1. Je lent ke zik az ügy fél/tá mo ga tott a fe le lõs
szak fõ osz tály ille té kes mun ka tár sá nál –
azaz el jut tat ja az el szá mo lást és mel lék le te it 
az FVM-be

Ko ráb ban je lent ke zik a tá -
mo ga tott vagy a jog vesz tõ
ha tár idõn túl

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 3 3

3.2.2.2. A szak fõ osz tály ille té kes mun ka tár sa el len -
õr zi és iga zol ja a tel je sí tést. Ügy ira tot ké -
szít, amely ben a szer zõ dés re hi vat koz va
utal vány ren de le tet ké szít, csa tol ja a mel lék -
le te ket és szám lá kat, el szá mo lá so kat, iga zo -
lá sokat. Mind ezt aláírja és felterjeszti

A tel je sí tés nem tör tént meg, 
vagy nem a szer zõ dés nek
meg fe le lõ még is el fo gad ják

Pénzügyi-
 likviditási

3 1 3 3 9

3.2.2.3. A KVF-en az utal vány ren de let ér vé nye sí tõ -
je meg vizs gál ja a fel ter jesz tés for mai és tar -
tal mi kö ve tel mé nyek szem pont já ból. A
vizs gá lat ered mé nyét pót fél íven rög zí ti és
be le he lye zi az utal vány ren de let ügy ira tá nak 
dossziéjába, kifizethetõ javaslattal

Tar tal mi lag vagy for ma i lag
hiá nyos ügy irat ke rül to váb -
bí tás ra

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 2 2 3 6

3.2.2.4. A köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár fe lül vizs -
gál ja és jó vá hagy ja, majd vissza kül di a
KVF-re

Hi á nyos, té ves utal vány ren -
de let ke rül tovább

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.2.2.5. A KVF-en el len jegy zik, ki ál lít ják a ban ki
át uta lást, ér te sí tik a MÁK-ot a ki fi ze tés rõl

Té ves uta lás, nem ke rül el -
kül dés re a MÁK-ér te sí tõ

Pénzügyi-
 likviditási

2 1 2 2 4

3.2.2.6. A MÁK vissza iga zol ja az uta lást, ami alap -
ján le köny ve lik az FVM-ben

Hi á nyos, té ves adat la pok Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 2 0

3.2.3. Elõ fi nan szí ro zás alap ján
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 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.2.3.1. Je lent ke zik az ügy fél/tá mo ga tott a fe le lõs
szak fõ osz tály ille té kes mun ka tár sá nál –
azaz el jut tat ja az elõ fi nan szí ro zá si ké rel met
és mellékleteit az FVM-be

Ko ráb ban je lent ke zik a tá -
mo ga tott vagy a jog vesz tõ
ha tár idõn túl

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.2.3.2. A szak fõ osz tály ille té kes mun ka tár sa el len -
õr zi és iga zol ja a tel je sí tést. Ügy ira tot ké -
szít, amely ben a szer zõ dés re hi vat koz va
utal vány ren de le tet ké szít, csa tol ja a mel lék -
le te ket és szám lá kat, el szá mo lá so kat, iga zo -
lá sokat. Mind ezt aláírja és felterjeszti

A tel je sí tés nem tör tént meg, 
vagy nem a szer zõ dés nek
meg fe le lõ még is el fo gad ják

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 1 3 3 9

3.2.3.3. A KVF-en az utal vány ren de let ér vé nye sí tõ -
je meg vizs gál ja a fel ter jesz tés for mai és tar -
tal mi kö ve tel mé nyek szem pont já ból. A
vizs gá lat ered mé nyét pót fél íven rög zí ti és
be le he lye zi az utal vány ren de let ügy ira tá nak 
dossziéjába, kifizethetõ javaslattal

Tar tal mi lag vagy for ma i lag
hiá nyos ügy irat ke rül to váb -
bí tás ra

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 2 2 3 6

3.2.3.4. A köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár fe lül vizs -
gál ja és jó vá hagy ja, majd vissza kül di a
KVF-re

Hi á nyos, té ves utal vány ren -
de let ke rül tovább

Ve ze té si-irá -
nyí tá si

1 1 1 3 3

3.2.3.5. A KVF-en el len jegy zik, ki ál lít ják a ban ki
át uta lást, ér te sí tik a MÁK-ot a ki fi ze tés rõl

Té ves uta lás, nem ke rül el -
kül dés re a MÁK-ér te sí tõ

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 1 2 2 4

3.2.3.6. A MÁK vissza iga zol ja az uta lást, ami alap -
ján le köny ve lik az FVM-ben

3.3. Pénz ügyi tel je sí tés

3.3.1. Elõ irány zat át adás

3.3.1.1. Sa ját in téz mény nek elõ irány zat- át adás

3.3.1.1.1. Az elõ irány za tot ke ze lõ mi nisz té ri u mi rész -
le gek alá írás min tá val és a jo go sult ság meg -
je lö lé sé vel le ad ják a névsort a KVF-en

Nem ad ják át ha tár idõ re, il -
le ték te len sze mély alá írá sa is 
rá ke rül az ívre

Pénzügyi-
 likviditási

1 1 1 3 3

3.3.1.1.2. A szak mai fe le lõs meg gyõ zõ dik ar ról, hogy 
a szak mai tel je sí tés meg tör tént-e

A szak mai fe le lõs ki ál lít ja a
tel je sí té si iga zo lást, mi köz -
ben hiá nyos a teljesítés

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 2 2

3.3.1.1.3. Ki fi ze tés kez de mé nye zé se a KVF felé, ki ál -
lít ja az utal vány ren de le tet a kö te le zõ mel -
lék le tek kel együtt és elküldik a KVF-re

Hi á nyos az utal vány ren de let
vagy hi bás összeg sze re pel
ben ne, vagy a ked vez mé nye -
zett ada tai hibásak

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3
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#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.3.1.1.4. A KVF-en az ér vé nye sí tõ el len õr zi az
összeg sze rû sé get, a fe de zet meg lé tét, meg -
fe lel-e az ala ki kö ve tel mé nyek nek, az arra
jo go sul tak írtak-e alá?

Va la me lyik el len õr zé si pont
ki ma rad. Nem meg fe le lõ az
összeg, ala ki kö ve tel mé nyek 
hi á nyoz nak, nem az arra jo -
go sul tak írták alá

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 1 2 2 4

3.3.1.1.5. A KVF az EFT-01-en be je len ti a MÁK- az
igényt, hogy lesz egy ilyen ki fi ze tés

Hi á nyos az EFT-01, hi bás
ada tot tar tal maz

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 3 0

3.3.1.1.6. Ér te sí tõ a Kincs tár felé Nem kül dik el idõ ben az Ér -
te sí tõt. Hi á nyos, té ves ada to -
kat tar tal maz

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 3 0

3.3.1.1.7. Köny ve lé si lap, amely alap ján adat la pot ál -
lí ta nak ki

Hi á nyos a köny ve lé si lap és
az adat lap, nem ke rül nek
idõ ben ki ál lí tás ra, hi bás ada -
tot tartalmaznak

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 3 0

3.3.1.1.8. Az adat lap és le vél be megy a MÁK-ba Hi bás adat la pot kül de nek be
a MÁK-ba

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 1 0 3 0

3.3.1.1.9. A MÁK át ve ze ti az elõ irány zat-át adást az
in téz mény szám lá i ra

3.3.1.1.10. Ér te sí tik az in téz ményt, hogy az elõ irány -
zat-át adás fo lya mat ban

Hi bás ada tok kal kül dik el a
társ mi nisz té ri um nak az ér te -
sí tõt

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 2 0

3.3.1.1.11. A MÁK ér te sí tõt küld, hogy az elõ irány -
zat- át adás meg tör tént

Nem ér ke zik meg a
MÁK-ér te sí tõ az elõ irány -
zat- át adás ról

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 3 0

3.3.1.1.12. Ha von ta el len õr zik, hogy a mi nisz té ri u -
mi/fe je ze ti- fõ köny vi köny ve lés és a
MÁK-nál ve ze tett szám lák meg egyez nek-e, 
ana li ti ka és szintetika összevetése

Az el len õr zés so rán ki ma rad
va la me lyik elõ irány zat vagy
az el té rést nem ve szik észre

Pénzügyi-
 likviditási

0 1 0 3 0

3.3.1.1.13. Havi és ne gyed éves pénz ügyi be szá mo ló és
éves ér té ke lés össze ál lí tá sa a fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok ról a KVF
koordinálásában

Nem ké szül el idõ re, vagy
pon tat lan, hiá nyos

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 1 0 3 0

3.3.1.2. Költ ség ve té si fe je ze tek kö zöt ti elõ irány -
zat-át adás

3.3.1.2.1. Az elõ irány za tot ke ze lõ mi nisz té ri u mi rész -
le gek alá írás min tá val és a jo go sult ság meg -
je lö lé sé vel le ad ják a névsort a KVF-en

Nem ad ják át ha tár idõ re, il -
le ték te len sze mély alá írá sa is 
rá ke rül az ívre

Pénzügyi-
 likviditási

1 1 1 3 3
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#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.3.1.2.2. A szak mai fe le lõs meg gyõ zõ dik ar ról, hogy 
a szak mai tel je sí tés meg tör tént-e 

A szak mai fe le lõs ki ál lít ja a
tel je sí té si iga zo lást, mi köz -
ben hiá nyos a teljesítés

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 2 2

3.3.1.2.3. Ki fi ze tés kez de mé nye zé se a KVF felé, ki ál -
lít ja az utal vány ren de le tet a kö te le zõ mel -
lék le tek kel együtt és elküldik a KVF-re

Hi á nyos az utal vány ren de let
vagy hi bás összeg sze re pel
ben ne, vagy a ked vez mé nye -
zett ada tai hibásak

Pénzügyi-
 likviditási

1 1 1 3 3

3.3.1.2.4. A KVF-en az ér vé nye sí tõ el len õr zi az
összeg sze rû sé get, a fe de zet meg lé tét, meg -
fe lel-e az ala ki kö ve tel mé nyek nek, az arra
jo go sul tak írták-e alá?

Va la me lyik el len õr zé si pont
ki ma rad. Nem meg fe le lõ az
összeg, ala ki kö ve tel mé nyek 
hi á nyoz nak, nem az arra jo -
go sul tak írták alá

El já rás sal
kap cso la tos

2 1 2 2 4

3.3.1.2.5. A KVF az EFT-01-en be je len ti a MÁK  felé 
az igényt, hogy lesz egy ilyen ki fi ze tés, elõ -
irány zat-át adás

Hi á nyos az EFT-01, hi bás
ada tot tar tal maz

Pénzügyi-
 likviditási

0 0 0 3 0

3.3.1.2.6. Ér te sí tõ a Kincs tár felé Nem kül dik el idõ ben az Ér -
te sí tõt. Hi á nyos, té ves ada to -
kat tar tal maz

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 1 0 3 0

3.3.1.2.7. Köny ve lé si lap, amely alap ján adat la pot ál -
lí ta nak ki

Hi á nyos a köny ve lé si lap és
az adat lap, nem ke rül nek
idõ ben ki ál lí tás ra, hi bás ada -
tot tartalmaznak

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 3 0

3.3.1.2.8. Az adat lap és le vél be megy a MÁK-ba Hi bás adat la pot kül de nek be
a MÁK-ba

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 1 0 3 0

3.3.1.2.9. Ez alap ján nyit ja meg az egyik köny ve lé si
lá bat a MÁK és a társ mi nisz té ri um adja a
má sik lá bat, mi vel a társ mi nisz té ri um is
bead egy ilyen igényt

3.3.1.2.10. Ér te sí tik a társ mi nisz té ri u mot, hogy az elõ -
irány za tot el in dí tot ták

Hi bás ada tok kal kül dik el a
társ mi nisz té ri um nak az ér te -
sí tõt

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 2 0

3.3.1.2.11. A MÁK ér te sí tõt küld, hogy az elõ irány -
zat- át adás meg tör tént

Nem ér ke zik meg a
MÁK-ér te sí tõ az elõ irány -
zat- át adás ról

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 3 0

3.3.1.2.12. Ha von ta el len õr zik, hogy a mi nisz té ri u -
mi/fe je ze ti- fõ köny vi köny ve lés és a
MÁK-nál ve ze tett szám lák meg egye z nek-e, 
ana li ti ka és szintetika összevetése

Az el len õr zés so rán ki ma rad
va la me lyik elõ irány zat vagy
az el té rést nem ve szik észre

Pénzügyi-
 likviditási

0 1 0 3 0
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#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.3.1.2.13. Havi és ne gyed éves pénz ügyi be szá mo ló,
va la mint éves ér té ke lés össze ál lí tá sa a fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ról a KVF
koordinálásában

Nem ké szül el idõ re vagy
pon tat lan

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 3 0

3.3.2. Pénz esz köz át adás – át uta lás

3.3.2.1. Tá mo ga tá si szer zõ dés alap ján

3.3.2.1.1. A tá mo ga tott kez de mé nye zi a ki fi ze tést a
szak mai fõ osz tály nál

Nem a jo gos összeg ki fi ze té -
se ke rül a ké re lem be, nem a
jo go sult kez de mé nye zi a
kifizetést

Pénzügyi-
 likviditási

2 1 2 3 6

3.3.2.1.2. A szak fõ osz tály el len õr zi a tel je sí tést a
szer zõ dés ben sze rep lõ tel je sí té si kri té ri u -
mok alapján

A tel je sí té si je len tés nem a
va ló ság nak meg fe le lõ meg -
ál la pí tá so kat és ada to kat
tartalmazza

Pénzügyi-
 likviditási

3 1 3 2 6

3.3.2.1.3. Ki ál lít ja az utal vány ren de le tet és csa tol ja a
mel lék le te ket (szám lák, do ku men tu mok
stb.)

Az utal vány ren de let be nem
a meg fe le lõ ada tok ke rül tek,
hiá nyosak a mellékletek

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.4. Az utal vány ren de le tet mel lék le te i vel át kül -
dik a KVF-re

Az utal vány ren de let hiá -
nyos, nem kül dik át

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.5. A KVF-en el len õr zik a for mai és tar tal mi
elõ írásokat (kel lé kek meg lé te, jo go sul tak ír -
ták-e alá stb.)

Az utal vány ren de let nem fe -
lel meg a jog sza bá lyi elõ -
írásoknak

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.6. A KVF ve ze tõ je el len õr zi az ira to kat és fel -
ter jesz ti jó vá ha gyás ra a köz gaz da sá gi szak -
ál lam tit kár nak

Hi bás utal vány ren de let alap -
ján en ge dé lye zik a ki fi ze tést

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.7. A köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár el len õr zi és 
jó vá hagy ja az utal vány ren de le tet

Hi bás utal vány ren de let alap -
ján en ge dé lye zik a ki fi ze tést

Pénzügyi-
 likviditási

3 0 0 1 0

3.3.2.1.8. Ki ál lít ják a MÁK felé az át uta lá si meg bí -
zást és adat la po kat

Nem ke rül ki ál lí tás ra az át -
uta lá si meg bí zás és az adat -
lap, vagy hi bás ada tok
ke rül nek bele

Pénzügyi-
 likviditási

1 0 0 3 0

3.3.2.1.9. A MÁK ér te sí ti a KVF-et, hogy a ki fi ze tés
meg tör tént

Nem ér ke zik meg az ér te sí -
tés, a MÁK nem tel je sí ti a
ki fi ze tést

El já rás sal
kap cso la tos

1 0 0 3 0

3.3.2.1.10. A KVF köny ve lé si adat la pot küld a köny ve -
lés nek

Nem ke rül ki ál lí tás ra a
köny ve lé si adat lap, vagy hi -
bás ada to kat tartalmaz

El já rás sal
kap cso la tos

1 0 0 3 0
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#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.3.2.1.11. Ér te sí tik a szak fõ osz tályt, hogy a fi ze tés
meg tör tént

Nem ér te sí tik a szak fõ osz -
tályt

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.12. A szak fõ osz tály ér te sí ti a tá mo ga tot tat,
hogy a fi ze tés megtörtént

Nem kap ja meg az ér te sí tést
a tá mo ga tott

El já rás sal
kap cso la tos

1 2 2 2 4

3.3.2.1.13. Ha von ta el len õr zik, hogy a mi nisz té ri u -
mi/fe je ze ti- fõ köny vi köny ve lés és a
MÁK-nál ve ze tett szám lák meg egyez ze -
nek-e, ana li ti ka és szintetika összevetése

A nyil ván tar tá sok és a MÁK 
ér te sí tõk nem egyez nek, de
ezt nem ve szik észre

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 1 2 2 4

3.3.2.1.14. Havi és ne gyed éves pénz ügyi be szá mo ló és
éves ér té ke lés össze ál lí tá sa a fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok ról a KVF
koordinálásában

Té ves ada to kat tar tal maz az
éves be szá mo ló, kés ve ké -
szül el

Ve ze té si-irá -
nyí tá si

2 1 2 2 4

3.3.2.1. Meg bí zá si, vál lal ko zá si szer zõ dés – szám la
alapján

3.3.2.1.1. A meg bí zott, vál lal ko zó kez de mé nye zi a ki -
fi ze tést a szám la be nyúj tá sá val

Nem a jo gos összeg ki fi ze té -
se ke rül a ké re lem be, nem a
jo go sult kez de mé nye zi a
kifizetést

Pénzügyi-
 likviditási

2 1 2 2 4

3.3.2.1.2. A szak fõ osz tály el len õr zi a tel je sí tést a
szer zõ dés ben sze rep lõ tel je sí té si kri té ri u -
mok alapján

A tel je sí té si je len tés nem a
va ló ság nak meg fe le lõ meg -
ál la pí tá so kat és ada to kat
tartalmazza

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

3 1 3 2 6

3.3.2.1.3. Ki ál lít ja az utal vány ren de le tet és csa tol ja a
mel lék le te ket (szám lák, do ku men tu mok
stb.)

Az utal vány ren de let be nem
a meg fe le lõ ada tok ke rül tek,
hiá nyosak a mellékletek

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.4. A szak ál lam tit kár el len õr zi az utal vány ren -
de le tet és jóváhagyja

Az utal vány ren de let be nem
a meg fe le lõ ada tok ke rül tek,
hiá nyosak a mellékletek

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.5. Az utal vány ren de le tet mel lék le te i vel át kül -
dik a KVF-re

Az utal vány ren de let hiá -
nyos, nem kül dik át

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 3 0

3.3.2.1.6. A KVF-en el len õr zik a for mai és tar tal mi
elõ írásokat (kel lé kek meg lé te, jo go sul tak ír -
ták-e alá stb.)

Az utal vány ren de let nem fe -
lel meg a jog sza bá lyi elõ -
írásoknak

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.7. A KVF ve ze tõ je en ge dé lye zi a ki fi ze tést Hi bás utal vány ren de let alap -
ján en ge dé lye zik a ki fi ze tést

Pénzügyi-
 likviditási

2 1 2 2 4

3.3.2.1.8. A köz gaz da sá gi szak ál lam tit kár el len jegy zi
az utal vány ren de le tet

Hi bás utal vány ren de let alap -
ján en ge dé lye zik a ki fi ze tést

Pénzügyi-
 likviditási

3 1 3 2 6
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#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

3.3.2.1.9. Ki ál lít ják a MÁK felé az át uta lá si meg bí -
zást és adat la po kat

Nem ke rül ki ál lí tás ra az át -
uta lá si meg bí zás és az adat -
lap, vagy hi bás ada tok
ke rül nek bele

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0 0 3 0

3.3.2.1.10. A MÁK ér te sí ti a KVF-et, hogy a ki fi ze tés
meg tör tént

Nem ér ke zik meg az ér te sí -
tés, a MÁK nem tel je sí ti a
ki fi ze tést

El já rás sal
kap cso la tos

0 1 0 3 0

3.3.2.1.11. A KVF köny ve lé si adat la pot küld a köny ve -
lés nek

Nem ke rül ki ál lí tás ra a
köny ve lé si adat lap, vagy hi -
bás ada to kat tartalmaz

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.12. Ér te sí tik a szak fõ osz tályt, hogy a fi ze tés
meg tör tént

Nem ér te sí tik a szak fõ osz -
tályt

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.13. A szak fõ osz tály ér te sí ti a tá mo ga tot tat,
hogy a fi ze tés megtörtént

Nem kap ja meg az ér te sí tést
a tá mo ga tott

El já rás sal
kap cso la tos

1 1 1 2 2

3.3.2.1.14. Ha von ta el len õr zik, hogy a mi nisz té ri u -
mi/fe je ze ti- fõ köny vi köny ve lés és a
MÁK-nál ve ze tett szám lák meg egyez nek-e, 
ana li ti ka és szintetika összevetése

A nyil ván tar tá sok és a MÁK 
ér te sí tõk nem egyez nek, de
ezt nem ve szik észre

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 2 2

3.3.2.1.15. Éves ér té ke lés össze ál lí tá sa a fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok ról a KVF
koordinálásában

Té ves ada to kat tar tal maz az
éves be szá mo ló, kés ve ké -
szül el

Ve ze té si-irá -
nyí tá si

1 1 1 2 2

3.3.3.1. Tör vé nyi elõ írás, fel adat fi nan szí roz ás alap -
ján

3.3.3.1.1. A hi va tal vagy ha tó ság be kül di igé nyét és
el szá mo lá sa it

Hi bás ada tok ke rül nek bele
az uta lás ba stb.

Pénzügyi-
 likviditási

2 1 2 2 4

3.3.3.1.2. A szak fõ osz tály és a KVF utal vá nyoz za a
hi va tal/ha tó ság igényét

3.3.3.1.3. A KVF ki ál lít ja a köny ve lé si adat la pot,
amit to váb bít a Köny ve lés re, tá jé koz tat ja a
MÁK-ot

Hi bás adat ke rül köny ve lés -
re, nem ke rül köny ve lés re a
ki fi ze tés

Pénzügyi-
 likviditási

2 1 2 3 6

3.3.3.1.4. Havi és ne gyed éves pénz ügyi je len tést ké -
szít az elõ irány zat ról és éves be szá mo lót is

2 0

4. ELLENÕRZÉS

4.1. Fo lya ma tos bel sõ el len õr zés, ame lyet a El -
len õr zé si Fõ osz tály (Bel sõ El len õr zés) és a
szak ma i lag fe le lõs fõosztály hajt végre
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#’
FEUVE

 te vé keny ség
Koc ká zat

Koc ká za ti
 cso port

Koc ká zat
 ha tá sa

Koc ká zat
 va ló szí nû sé ge

Koc ká zat 
je len tõ sé ge

Koc ká zat
 ke zel he tõ sé ge

Vég sõ
 ér té ke lés

4.1.1. Szak fõ osz tály

4.1.1.1. A szer zõ dé sek ben és jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott idõ pon tig ér vé nyes meg kö té sek,
ti lal mak nyil ván tar tá sa és ellenõrzése

Nem ér vé nye sí tik, nem el -
len õr zik, szer zõ dés sze gés
stb.

Ve ze té si-irá -
nyí tá si

3 2 6 1 6

4.1.1.2. Kö ve te lé sek, kint le võ sé gek be haj tá sa, nyil -
ván tar tá sa

El évül az ügy Ve ze té si-irá -
nyí tá si

3 2 6 1 6

4.1.2. Az SZMSZ-ben sze rep lõ rend sze res ség gel
és irány ban foly ta tott vizs gá la tok

A vizs gá lat nem ta lál ja meg
a hi bá kat, nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 1 2 2 4

4.2. Kül sõ el len õr zés

4.2.1. Ál la mi Szám ve võ szék A vizs gá lat nem ta lál ja meg
a hi bá kat, nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 1 2 2 4

4.2.1.1. A költ ség ve té si ter ve zés el len õr zé se A vizs gá lat nem ta lál ja meg
a hi bá kat, nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 1 1 3 3

4.2.1.2. A zár szám adás el len õr zé se A vizs gá lat nem ta lál ja meg
a hi bá kat, nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 1 2 2 4

4.2.1.3. Cél vizs gá la tok A vizs gá lat nem ta lál ja meg
a hi bá kat, nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

0 0

4.2.1.4. 5 éven te át fo gó fe je ze ti mû kö dés ellenõr -
zése

A vizs gá lat nem ta lál ja meg
a hi bá kat, nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

1 2 2 1 2

4.2.2. Cél vizs gá la tok A vizs gá lat nem ta lál ja meg
a hi bá kat, nem is me rik fel a
hiba mintát stb.

Hu mán erõ -
for rás sal kap -
cso la tos

2 0 0 2 0
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FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM

Az intézmény mûködésében elõforduló
szabálytalanságok kezelési módjának értékelése
és javaslattétel a szabálytalanságok kezelésének

fejlesztésére

1. Ve ze tõi össze fog la ló

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szól 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 145.  § (5) be kez dé sé nek meg -
fele lõen a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek kö te les sé ge a
sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend jét ki ala kí ta ni.

A je len le gi meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány 3 fõ tar tal mi
fe je zet re oszt ha tó: az al kal ma zott mód szer tan be mu ta tá sá -
ra, a sza bály ta lan sá gok je len le gi gya kor la tá nak vizs gá la -
tá ra, valamint a ja vas lat té tel re a sza bá lyo zás to vább fej -
lesz té sé re a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té rium költ ség ve té si elõ irány za ta i nak ke ze lé sé ben.

A hely zet fel mé rés és ja vas lat té tel lo gi ká ját a jog sza -
bály ban sze rep lõ sza bály ta lan ság ke ze lés sel kap cso la tos
fel ada tok men tén ala kí tot tuk ki, amely a kö vet ke zõ kép pen 
néz ki:

– A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek sza bá lyo zá sa
– A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé nek és ke ze lé sé nek

gya kor la ta
– A sza bály ta lan sá gok egy sé ges nyil ván tar tá sa
– In téz ke dé sek ki dol go zá sa és nyo mon kö ve té se
A hely zet elem zé si sza kasz ban több in ter jút foly tat tunk

az FVM ve ze tõ vel és mun ka tár sa i val, valamint ta nul má -
nyoz tuk a je len le gi – a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sét érin -
tõ – sza bá lyo zá si ele mek do ku men tu ma it.

A hely zet ele me zés so rán az aláb bi meg ál la pí tá so kat tet -
tük:

A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek sza bá lyo zá sa
– A sza bály ta lan sá gok ke ze lé se nincs tel jes kö rû en és a

jog sza bá lyok nak [217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
145/A.  § (5) be kez dés, Áht. 97.  § (1)–(2) be kez dés] tel jes
mér ték ben meg fe le lõ mó don sza bá lyoz va.

– Hi ány zik annak sza bá lyo zá sa, mely sza bály ta lan ság
ke rül nyil vá nos ság ra és von maga után va la mi lyen sza -
bály ta lan ság-ke ze lé si fo lya ma tot (pl. fe gyel mi el já rás le -
foly ta tá sát stb.)

– Mi vel a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek ál ta lá nos fo -
lya ma ta hi ány zik a szer ve zet mû kö dé sé bõl, így nin csen a
té má nak va ló di „gaz dá ja”, olyan szer ve ze ti egy ség és ve -
ze tõ, aki a kér dés kör meg fe le lõ sza bá lyo zott sá gát biz to sí -
ta ná.

A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé nek és ke ze lé sé nek
gya kor la ta

– A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé nek rend szer e az
FVM-nél hi á nyos. A meg lé võ sza bá lyo zá sok nem fe dik le
a tel jes mû kö dést, ami te ret en ged a sza bály ta lan, illetve
nem sza bá lyo zott mû kö dés nek, még ha egy re szû kebb kör -
ben.

– A sza bály ta lan sá gok ke ze lé se el sõ sor ban ve ze tõi ha -
tás kör ben tör té nik.

– A sza bály ta lan sá gok be kö vet ke zé sé nek va ló di okát
az ese tek több sé gé ben a ve ze tõk nem vizs gál ják, más ese -
tek ben is mert a sza bály ta lan ság oka, de a ki vál tó ok meg -
szün te té sé re nem tör té nik in téz ke dés.

– A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek je len le gi gyakor -
lata a min den na pok ban mû kö dõ ké pes, de min den kép pen
fej lesz ten dõ.

A sza bály ta lan sá gok egy sé ges nyil ván tar tá sa
– A fel fe dett sza bály ta lan sá gok dön tõ több sé gét (ame -

lyek nem von nak ma guk után fe gyel mi el já rást) nem tart -
ják nyil ván, „nincs nyo muk” a mû kö dés ben.

– A nyil ván tar tás hi á nya  miatt el vész a le he tõ ség a mû -
kö dés tu da tos fej lesz té sé re, a szer ve ze ti kul túr a ja ví tá sá ra.

In téz ke dé sek ki dol go zá sa és nyo mon kö ve té se
– For ma li zált in téz ke dé sek ki dol go zá sa csak a bel sõ

au dit so rán fel tárt sza bály ta lan sá gok, illetve a fe gyel mi el -
já rás szint jét el érõ sza bály ta lan sá gok ese té ben tör tén nek.

– A ki dol go zott in téz ke dé sek nyo mon kö ve té se, ha tás -
vizs gá la ta több nyi re el ma rad.

A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé hez kap cso ló dó an a kö -
vet ke zõ fõ fej lesz té si ja vas la ta in kat fo gal maz tuk meg:

1. A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek egy sé ges sza bá -
lyo zá sa és be il lesz té se az irá nyí tá si rend szer be

2. A szer ve ze ti kul túr a fej lesz té se
3. Ve ze tõi ké pes sé gek fej lesz té se
A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sét nem cél sze rû el kü lö nül -

ten, a töb bi bel sõ sza bá lyo zás tól füg get le nül ke zel ni. Ha a
sza bály ta lan sá gok ke ze lé se meg újí tás ra ke rül, ak kor azt
ér de mes össze kap csol ni a tel jes sza bá lyo zá si rend szer új -
ra gon do lá sá val.

A fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõ el len -
õr zé si rend szer (FEUVE) fe lül vizs gá la tát és ki egé szí té sét
egy má sik ta nul mány tar tal maz za, amit a Qu aly soft Zrt.
ké szí tett el az FVM ré szé re. Az ab ban meg fo gal ma zott
egy sé ges, fo lya mat ori en tált irá nyí tá si mo dell be ja va sol juk 
be il lesz te ni a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sét is.

A ta nul mány ban rész le te sen ki dol go zás ra ke rült a Sza -
bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek fo lya ma ta a pár hu za mo san
futó má sik ta nul mány ban ja va solt mód szer tan alap ján. Az
egy sé ges mód szer tan sze rint fel vá zo lás ra ke rült a fo lya mat 
áb rá ja, valamint el ké szült a kap cso ló dó rész le tes fo lya -
mat le írás táb lá za tos for má tum ban.

A fo lya mat hoz kap cso ló dó do ku men tum sab lo nok ki -
ala kí tás ra ke rül tek, és a je len vég anyag hoz Ex cel for má -
tum ban csa to lás ra ke rül tek.

A má sik két fej lesz té si irány – a szer ve ze ti kul túr a fej -
lesz té se és a ve ze tõi ké pes sé gek fej lesz té se – jól tá mo gat ja 
a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek ki ala kí tott fo lya ma tát el -
sõ sor ban a ve ze tõi mér le ge lé si-dön té si pon to kon,
valamint a sza bály ta lan sá gok fel me rü lé sé nek csök ken té -
sé ben. Az ezek hez kap cso ló dó – a ta nul mány ban bõ veb -
ben ki fej tett – kom mu ni ká ci ós, kép zé si stb. in téz ke dé se ket 
ér de mes a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály éves prog ram ja i ba
be épí te ni.
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2. Be ve ze tés

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 145/A.  § (5) be kez dé sé nek meg -
fele lõen a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek kö te les sé ge a
sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend jét ki ala kí ta ni.

A sza bály ta lan sá gok fo ga lom kö re szé les, a kor ri gál ha tó 
mu lasz tá sok vagy hi á nyos sá gok, illetve a fe gyel mi-, bün -
te tõ-, sza bály sér té si-, illetve kár té rí té si el já rás meg in dí tá -
sá ra okot adó cse lek mé nyek egy aránt be le tar toz nak.

A sza bály ta lan ság va la mely lé te zõ sza bály tól (tör vény,
ren de let, uta sí tás, sza bály zat stb.) való el té rést je len t, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé ben, a költ ség ve té si gaz -
dál ko dás bár mely gaz da sá gi ese mé nyé ben, az ál lam i fel -
adat el lát ás bár mely te vé keny sé gé ben, az egyes mû ve le -
tek ben stb. elõ for dul hat.

Alap ese tei le het nek:
1. A szán dé ko san oko zott sza bály ta lan sá gok (félre -

vezetés, csa lás, sik kasz tás, meg vesz te ge tés, szán dé ko san
oko zott sza bály ta lan ki fi ze tés stb.).

2. A nem szán dé ko san oko zott sza bály ta lan sá gok (fi -
gyel met len ség bõl, ha nyag ma ga tar tás ból, hely te le nül ve -
ze tett nyil ván tar tás ból stb. szár ma zó sza bály ta lan ság).

A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé vel kap cso la to san a
költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek fe le lõs sé ge, hogy:

– a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ sza bály za tok alap ján
mû köd jön a szer ve zet,

– a sza bá lyo zott sá got, illetve a sza bá lyok be tar tá sát fo -
lya ma to san kí sér je fi gye lem mel a ve ze tõ,

– sza bály ta lan ság ese tén ha té kony in téz ke dés szü les -
sék, a sza bály ta lan ság kor ri gá lás ra ke rül jön annak a mér -
ték nek meg fele lõen, ami lyen mér té ket kép vi selt a sza bály -
ta lan ság.

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium
szá mos kü lön bö zõ sza bály zat tal ren del ke zik, ame lyek
összes sé gé ben az in téz mény tel jes mû kö dé sét le ír ják és
meg ha tá roz zák. A sza bá lyo zá sok ki tér nek a mû kö dés so -
rán ta pasz tal ha tó sza bály ta lan sá gok meg ha tá ro zó ré szé -
nek ke ze lé sé re is.

Az FVM ve ze té se úgy íté li meg, hogy a je len le gi sza bá -
lyo zá sok – noha min den bi zonnyal meg fe lel nek a jog sza -
bá lyi elõ írásoknak –, a bel sõ ve ze tõi el vá rá sok szem pont -
já ból nem tel jes kö rû ek: csak a „ko moly” sza bály ta lan sá -
gok ra vo nat koz nak, a ki sebb je len tõ sé gû, al kal man ként
fel me rü lõ sza bály ta lan sá go kat a rend szer nem ke ze li.

Annak ér de ké ben, hogy a mû kö dést fo lya ma to san fej -
lesz te ni le hes sen, eze ket az ed dig nem ke zelt sza bály ta lan -
sá go kat is meg kell vizs gál ni, és amennyi ben in do kolt, ki
kell dol goz ni annak az esz köz rend sze rét, ho gyan le het
eze ket meg elõz ni, ki kü szö böl ni.

Az FVM a kér dés meg vizs gá lá sá ra egy ta nul mány el ké -
szí té sét kér te, ame lyet az FVM Költ ség ve té si és Va gyon -
ke ze lé si Fõ osz tá lya mun ka tár sa i nak köz re mû kö dé sé vel
el ké szí tet tünk.

A ta nul mány el ké szí té sé nek a cél ja az volt, hogy meg -
vizs gál juk, mennyi ben tesz ele get az FVM a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 145/A.  § (5) be kez dé sé ben a sza -
bály ta lan sá gok ke ze lé sé vel kap cso lat ban elõ írt el vá rá sok -
nak, mennyi ben ké pes a je len le gi rend szer meg fe lel ni a
bel sõ, ve ze tõi el vá rá sok nak, és ja vas la tot te gyünk a je len -
le gi rend szer to vább fej lesz té sé re.

3. A ta nul mány el ké szí té sé nek mód szer ta na, a ta -
nul mány fel épí té se

A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek elem zé sé hez és a ja -
vas la tok ki dol go zá sá hoz a kö vet ke zõ fel ada to kat haj tot tuk 
vég re:

1. A sza bály ta lan sá gok ke ze lé se je len le gi gya kor la tá -
nak ér té ke lé se

a) Ja vas lat ki dol go zá sa a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé -
nek to vább fej lesz té sé re

2. Ja vas lat ki dol go zá sa a meg va ló sí tás mód já ra
A je len le gi hely zet ér té ke lé sét az FVM sza bá lyo zá si

rend sze ré nek tel jes körû át te kin té sé vel és elem zé sé vel
kezd tük. Az FVM sza bá lyo zá si rend sze ré nek ele me it az
aláb bi ábra szem lél te ti:

1. ábra – Az FVM sza bá lyo zá si rend sze ré nek ele mei

A sza bá lyo zá sok té te les elem zé sén túl me nõ en in ter jú -
kat ké szí tet tünk az FVM Költ ség ve té si és Va gyon ke ze lé si
Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ i vel és mun ka tár sa i val. A sza bály ta -
lan sá gok ke ze lé sé re és a meg va ló sí tás ra vo nat ko zó ja vas -
la ta in kat bel sõ szak ér tõi mun ká ban dol goz tuk ki, a rész -
ered mé nye ket fo lya ma to san egyez tet ve a fõ osz tály kép vi -
se lõ i vel.

A hely zet elem zés és a ja vas lat té tel lo gi ká ját a jog sza -
bály ban sze rep lõ sza bály ta lan ság ke ze lés sel kap cso la tos
fel ada tok men tén ala kí tot tuk ki, amely a kö vet ke zõ kép pen 
néz ki:

– A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek sza bá lyo zá sa
– A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé nek és ke ze lé sé nek

gya kor la ta
– A sza bály ta lan sá gok egy sé ges nyil ván tar tá sa
– In téz ke dé sek ki dol go zá sa és nyo mon kö ve té se
A kö vet ke zõk ben a fen ti struk tú ra men tén mu tat juk be a 

ta nul mány fõ meg ál la pí tá sa it.

4. A sza bály ta lan sá gok ke ze lé se je len le gi gya kor la -
tá nak ér té ke lé se

A szak ér tõ ink az FVM ve ze tõ i vel és mun ka tár sa i val
foly ta tott in ter júk, illetve a je len leg ha tá lyos sza bá lyo zá -
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sok át ta nul má nyo zá sa so rán a kö vet ke zõ meg ál la pí tá sok ra 
ju tot tak:

4.1. A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek sza bá lyo zá sa
Fõ meg ál la pí tá sok
– A sza bály ta lan sá gok ke ze lé se a jog sza bá lyok nak

meg fe lel, de nincs tel jes kö rû en sza bá lyoz va.
– A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé re he lye zi a hang -

súlyt a mi nisz té ri um ban fo lya ta tott gya kor lat. En nek so rán 
a fo lya ma tok min den fá zi sá ban kö vet ke ze te sen be tart ják
az ún. négy szem-el vet – azaz min den pon ton leg alább ket -
ten el len õriz nek –, ahol le het al kal maz zák a fo lya ma tos
ke reszt el len õr zé se ket, de ezek a sza bály ta lan sá gok a hi bák 
ki kü szö bö lé sé re vo nat koz nak, te hát arra, hogy ne lép je nek 
fel sza bály ta lan sá gok.

– A sza bály ta lan sá gok ke ze lés ének fo lya ma ta hi ány zik 
a fo lya mat struk tú rá ból. (A FEUVE rend szer nem tar tal -
maz za a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek tel jes fo lya ma tát.)

– A sza bály ta lan sá gok ész le lé sé nek és ke ze lé sé nek fo -
lya ma tát a Bel sõ el len õr zé si fo lya mat is szol gál ja, amely
le fe di ugyan az éves el len õr zé si terv so rán fel tárt sza bály -
ta lan sá go kat és in téz ke dé se ket is kez de mé nyez azok ese -
té ben, de az a bel sõ ellen õr zés jel lem zõi (nem tel jes kö rû -
ség, ad hoc jel leg)  miatt csak a sza bály ta lan sá gok egy szûk 
kö rét érin ti, és nem ad meg ol dást a más mó don ész lelt sza -
bály ta lan sá gok ke ze lé sé re.

– Hi ány zik annak sza bá lyo zá sa, mely sza bály ta lan ság
ke rül nyil vá nos ság ra és von maga után va la mi lyen sza -
bály ta lan ság-ke ze lé si fo lya ma tot (pl. fe gyel mi el já rás le -
foly ta tá sát).

– Mi vel a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek ál ta lá nos fo -
lya ma ta hi ány zik a szer ve zet mû kö dé sé bõl, így nin csen a
té má nak va ló di „gaz dá ja”, olyan szer ve ze ti egy ség és ve -
ze tõ, aki a kér dés kör meg fe le lõ sza bá lyo zott sá gát biz to sí -
ta ná.

A sza bály za tok át ta nul má nyo zá sa so rán egy ér tel mû vé
vált, hogy a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek ál ta lá nos fo -
lya mata hi ány zik az FVM mû kö dé sé bõl. A sza bály ta lan -
sá gok meg elõ zé sé ben és ke ze lé sé ben a vizs gált sza bá lyo -
zá si rend sze rek azon ban kü lön bö zõ mér ték ben és mó don
részt vesz nek. Az egyes sza bá lyo zá sok hoz zá já ru lá sát a
sza bály ta lan ság ke ze lé si fo lya mat hoz a kö vet ke zõ
összefog laló ábra szem lél te ti:

Szabály -
talan -
ságok

meg elõ-
 zése

Szabály -
talan -
ságok

ke ze lé se

Intézke -
dések

Intézke -
dések 

nyo mon
kö ve té se

Nyil ván -
tar tás

SZMSZ X X X

Egyéb bel sõ uta -
sí tá sok és ren -
del ke zé sek

Bel sõ el len õr zé -
si uta sí tás X X X X X

FEUVE do ku -
men tá ció X X X

A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat és a bel sõ uta sí tá -
sok és ren del ke zé sek tu laj don kép pen ál ta lá nos ság ban tar -
tal maz nak a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé re vo nat ko zó el já -

rá so kat, sza bá lyo kat, ezért a kö vet ke zõ sza kasz ban eze ket
a sza bá lyo zó kat té te le sen nem em lít jük és nem vizs gál juk.

4.1.1. Bel sõ el len õr zé si uta sí tás
A sza bály ta lan sá gok fel tá rá sát cél zó bel sõ el len õr zé si

fo lya mat éven te Mi nisz te ri uta sí tás ban je le nik meg. A bel -
sõ el len õr zé si fo lya mat az FVM mi nisz te re ál tal jó vá ha -
gyott bel sõ el len õr zé si terv sze rint zaj lik, az el len õr zé si fo -
lya mat le zá rá sa kor el len õr zé si je len tés ké szül, a fel tárt
sza bály ta lan ság in téz ke dé se ket von maga után. Az ellen -
õr zés so rán ke let ke zõ do ku men tu mo kat meg õr zik, az el -
len õr zé sek rõl nyil ván tar tást ve zet nek.

Lát ha tó, hogy a Bel sõ el len õr zé si uta sí tás a sza bály ta -
lan sá gok ke ze lé sé nek va la mennyi fon tos ele mét tar tal -
maz za, de ez a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség jel lem zõi
 miatt nem ad tel jes körû, a jog sza bá lyok nak is min den te -
kin tet ben meg fe le lõ meg ol dást a prob lé má ra. A bel sõ
ellen õr zés ugyan is nem ké pes fo lya ma to san le fed ni a tel -
jes mû kö dést, annak min dig csak egy-egy rész te rü le tét
vizs gál ja a bel sõ el len õr zé si terv nek meg fele lõen, illetve
ad hoc mó don, utó la gos el len õr zés re ké pes. A szer ve zet
mû kö dé se so rán fo lya ma to san fel me rü lõ, kü lön bö zõ mér -
té kû sza bály ta lan sá gok kal ezért csak rész ben tud fog lal -
koz ni, de et tõl füg get le nül ezek a sza bály ta lan sá gok lé tez -
nek.

4.1.2. FEUVE do ku men tá ció
A FEUVE (Fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve -

ze tõi ellen õr zés) rend szer alap ve tõ en al kal mas arra, hogy a 
fel me rü lõ sza bály ta lan sá go kat az FVM ve ze té se ész lel je.
A FEUVE rend szer ki ala kí tá sa so rán – a Pénz ügy mi nisz -
té rium elõ írásai sze rint – kö te le zõ mó don de fi ni á lás ra ke -
rül tek a fo lya mat ba épí tett el len õr zé si pon tok, és ezek hez
kap cso ló dó an az el len õr zést vég re haj tó sze mély (mun ka -
kö re meg ne ve zé sé vel) és az el len õr zé sek vég re haj tá sá nak
gya ko ri sá ga. A fo lya mat ba épí tett el len õr zé si pon tok meg -
fe le lõ mó don szol gál ják a sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sét,
a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek mód já val kap cso lat ban
azon ban nem tar tal maz nak to váb bi lé pé se ket.

A FEUVE do ku men tá ci ó hoz kap cso ló dó an ki ala kí tás ra
ke rült a koc ká za tok ke ze lé sé nek rend szer e is, amely szo -
ros kap cso lat ban van a FEUVE ál tal sza bá lyo zott fo lya -
ma tok kal. A koc ká za tok meg ha tá ro zá sa kor a fo lya ma tok
te vé keny sé gei je len tet ték a ki in du ló pon tot, majd a koc ká -
za tok to váb bi elem zé se (ha tás-va ló szí nû ség, illetve ke zel -
he tõ sé gi vizs gá lat el vég zé se) után csak a kö ze pes vagy je -
len tõs ha tá sú és va ló szí nû sé gû koc ká za tok ke rül tek a
FEUVE fo lya mat táb lá za tok ban fel tün te tés re, illetve a leg -
in kább ke zel he tõ nek és ke ze len dõ nek ítélt koc ká za tok ra
in téz ke dé si ja vas la tok ké szül tek.

A FEUVE rend szer tar tal maz za te hát a sza bály ta lan sá -
gok ke ze lé sé nek né hány fon tos ele mét, de nem tel jes körû,
mi vel a FEUVE csak a gaz dál ko dá si fo lya ma tok ra lett ki -
dol goz va, nem fedi le a fo lya ma tok egé szét.

4.2. A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé nek és ke ze lé sé -
nek gya kor la ta

Fõ meg ál la pí tá sok
1. A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé nek rend szer e az

FVM-nél hi á nyos. A meg lé võ sza bá lyo zá sok nem fe dik le
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a tel jes mû kö dést, ami te ret en ged a sza bály ta lan, illetve
nem sza bá lyo zott mû kö dés nek.

2. A sza bály ta lan sá gok ke ze lé se el sõ sor ban ve ze tõi ha -
tás kör ben tör té nik.

a) A ve ze tõ mér le ge lé se so rán szü le tik dön tés, mely
ese te ket mi nõ sít sza bály ta lan ság nak, és mely ese te ket
nem.

b) A sza bály ta lan sá gok mi nõ sí té sé re nincs ki ala kí tott
sza bály zat vagy út mu ta tó, a ve ze tõ sa ját be lá tá sa sze rint
mi nõ sí ti a sza bály ta lan sá go kat. A sza bály ta lan sá gok meg -
fe le lõ mi nõ sí té se így szá mos eset ben ne héz sé get okoz a
ve ze tõk nek, az ér té ke lés sok eset ben tel je sen szub jek tív
ala po kon tör té nik.

3. A sza bály ta lan sá gok be kö vet ke zé sé nek va ló di okát
az ese tek több sé gé ben a ve ze tõk nem vizs gál ják, más ese -
tek ben is mert a sza bály ta lan ság oka, de a ki vál tó ok meg -
szün te té sé re nem tör té nik in téz ke dés.

4. A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek je len le gi gya kor -
la ta a min den na pok ban mû kö dõ ké pes, de min den kép pen
fej leszt he tõ.

A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé se fon tos lé pés, hi szen a
sza bály ta lan sá gok ki ala ku lá sát pró bál ja meg aka dá lyoz ni,
ezzel csök kent ve a mû kö dé si koc ká za to kat. A sza bály ta -
lan sá gok meg elõ zé sé nek rend szer e az FVM-nél még nem
tel jes körû. A meg lé võ sza bá lyo zá sok csak a mû kö dés
egyes ré sze it fe dik le, nem tel jes kö rû ek. Ez le he tõ sé get ad
a nem sza bá lyo zott, illetve sza bály ta lan mû kö dés re. A
meg lé võ sza bá lyo zá sok kö zül egye dül a FEUVE rend szer
tar tal maz olyan koc ká za to kat és azok hoz kap cso ló dó el -
len õr zé si pon to kat, ame lyek le he tõ sé get ad nak a meg elõ -
zés re. A töb bi sza bá lyo zás mind csak utó la go san ké pes a
már ki ala kult sza bály ta lan sá go kat ke zel ni.

A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek vizs gá la ta kor a sza -
bály ta lan sá go kat két cso port ra bon tot tuk. A na gyobb sú -
lyú sza bály ta lan sá go kat a Ktv. sza bá lyo zá sa i nak meg fele -
lõen kell ke zel ni.

Az 1992. évi XXIII. tör vény a köz al kal ma zot tak jog ál -
lá sá ról a fe gyel mi fe le lõs sé get az aláb bi ak sze rint ha tá roz -
za meg:

45.  § (1) Fe gyel mi vét sé get kö vet el a köz al kal ma zott,
ha a köz al kal ma zot ti jog vi szony ból ere dõ lé nye ges kö te le -
zett sé gét vét ke sen meg sze gi.

(2) A fe gyel mi vét sé get el kö ve tõ köz al kal ma zot tal
szem ben ki szab ha tó fe gyel mi bün te té sek:

a) meg ro vás;
b) az elõ me ne te li rend szer ben tör té nõ vá ra ko zá si idõ

leg fel jebb egy év vel tör té nõ meg hosszab bí tá sa;
c) a jog sza bály alap ján ado má nyo zott cím tõl való meg -

fosz tás;
d) ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ be osz tás fe gyel mi

ha tá lyú vissza vo ná sa, valamint
e) el bo csá tás.
A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sét a „ko moly” ese tek ben

(ami kor a Ktv. sza bá lya i nak meg sér té se kö vet ke zik be és
az eset re fény de rül), a Ktv. meg fele lõen sza bá lyoz za, az
FVM is eze ket a sza bá lyo zá so kat kö ve ti a fe gyel mi el já rá -

sok le foly ta tá sa so rán. A min den na pi mû kö dés so rán azon -
ban ez elég rit kán for dul elõ, ami egy részt ked ve zõ, hi szen
ez a jó mû kö dés egyik jele, más részt prob lé más is, mert
ugyan ak kor nem ke ze li a min den na pi mû kö dés ben ter mé -
szet sze rû leg elõ for du ló sza bály ta lan sá gok zö mét.

Az „ap róbb” sza bály ta lan sá gok elõ for dul nak a szer ve -
zet ben, de eze ket ne héz úgy meg ra gad ni, hogy ke ze lé sük
ne okoz zon fenn aka dást a mû kö dés ben, ne ront sa a mun -
ka he lyi lég kört, ugyan ak kor hoz zá já rul jon a mû kö dés fej -
lesz té sé hez. A min den na pos apró sza bály ta lan sá gok ke ze -
lé sé nél (pl. til tott he lyen való do hány zás, nem en ge dé lye -
zett ma gán cé lú te le fon hasz ná lat) nagy je len tõ sé ge van a
ve ze tõk mér le ge lé sé nek, hi szen az õ szub jek tív meg íté lé -
sük dön ti el azt, hogy fog lal koz nak-e egy ál ta luk ta pasz talt 
sza bály ta lan ság gal vagy nem.

Az in ter júk so rán egy ér tel mû en ki de rült, hogy a sza -
bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek je len le gi gya kor la ta, szabá -
lyo zása a meg kér de zet tek sze rint ugyan nem tö ké le tes, de
vé le mé nyük sze rint ez a min den na pi mû kö dés ben nem
okoz kü lö nö sebb gon dot, fenn aka dást.

A ve ze tõi mér le ge lés úgy tû nik, meg fele lõen mû kö dik,
de azért akad nak ne héz sé gek is a rend szer ben.

A sza bály ta lan sá gok több sé ge ugyan is ily mó don tel je -
sen ad hoc mó don, egye di dön té sek kel van le ke zel ve, a ve -
ze tõk több nyi re nem vizs gál ják a sza bály ta lan sá gok be kö -
vet ke zé sé nek oka it, és ez ál tal nem is tör té nik in téz ke dés a
ké sõb bi, ha son ló sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé re. A szer -
ve zet nem hasz nál ja fel a sza bály ta lan sá gok kal kap cso lat -
ban meg szer zett in for má ci ó it, ta pasz ta la ta it a mû kö dés
fej lesz té sé re.

4.3. A sza bály ta lan sá gok egy sé ges nyil ván tar tá sa
Fõ meg ál la pí tá sok
1. A fel fe dett sza bály ta lan sá gok dön tõ több sé gét (ame -

lyek nem von nak ma guk után fe gyel mi el já rást) nem tart -
ják nyil ván, „nincs nyo muk” a mû kö dés ben.

2. A nyil ván tar tás hi á nya  miatt el vész a le he tõ ség a mû -
kö dés tu da tos fej lesz té sé re. A je len le gi gya kor lat ke vés sé
al kal mas a szer ve zet kul tú rá já nak fej lesz té sé re, a sza bály -
ta lan sá gok el ke rü lé sé nek elõ se gí té sé re.

4.4. In téz ke dé sek ki dol go zá sa és nyo mon kö ve té se
Fõ meg ál la pí tá sok
1. For ma li zált in téz ke dé sek ki dol go zá sa csak a bel sõ

au dit so rán fel tárt sza bály ta lan sá gok, illetve a fe gyel mi el -
já rás szint jét el érõ sza bály ta lan sá gok ese té ben tör tén nek.

2. A ki dol go zott in téz ke dé sek nyo mon kö ve té se, ha tás -
vizs gá la ta jel lem zõ en el ma rad.

4.4.1. Bel sõ el len õr zé si uta sí tás
A Bel sõ el len õr zé si fo lya mat ról  szóló mi nisz te ri uta sí -

tás de fi ni ál ja a fel tárt sza bály ta lan sá gok ese tén tör té nõ in -
téz ke dés fo lya ma tát:

– Az el len õr zé si je len tés kéz hez vé te lét köve tõen a
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je in téz ke dé si ter vet ké szít (az in -
téz ke dé sek vég re haj tá sá ért fe le lõs sze mé lyek és a vo nat -
ko zó ha tár idõk meg je lö lé sé vel).
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– Az in téz ke dé si ter vet meg kell kül de ni a bel sõ el len -
õr zé si ve ze tõ nek, aki a ter vet vé le mé nye zi.

– Igény ese tén a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je és a bel sõ
el len õr zé si ve ze tõ meg be szé lést tar ta nak, majd az in téz ke -
dé si ter vet el fo gad ják.

A Bel sõ el len õr zé si uta sí tás a de fi ni ált és el fo ga dott in -
téz ke dé si terv vég re haj tá sá ra és nyo mon kö ve té sé re az in -
téz ke dé si ter vet be nyúj tó fe le lõs ve ze tõt je lö li ki.

4.4.2. FEUVE do ku men tá ció
A FEUVE rend szer ki ala kí tá sa so rán fel tárt, és in téz ke -

dés út ján ke ze len dõ nek ítélt mû kö dé si koc ká za tok hoz
(me lyek egy rész e tu laj don kép pen rend sze re sen elõ for du -
ló sza bály ta lan ság) de fi ni á lás ra ke rül tek in téz ke dé sek, a
fe le lõs ve ze tõk meg je lö lé sé vel. Ezek az in téz ke dé sek
azon ban csak a fo lya ma tok egy szû kebb kö rét (gaz dál ko -
dá si fo lya ma tok) érin tõ en a sza bály ta lan sá gok na gyon
szûk kö rét ke ze lik. A koc ká za tok de fi ni á lá sá val fel tárt
sza bály ta lan sá gok egy má sik je len tõs köre a fo lya mat ba
épí tett el len õr zé si pon tok se gít sé gé vel ke ze lés re ke rül, to -
váb bi in téz ke dést nem igé nyel.

A FEUVE rend szer az in téz ke dé sek nyo mon kö ve té sé re 
ál ta lá nos ság ban nem tar tal maz sza bá lyo zást. Az in téz ke -
dé si la pok se gít sé gé vel de fi ni ált ak ci ók vég re haj tá sa a ki -
je lölt fe le lõs fel ada ta.

5. Ja vas lat a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek to vább -
fej lesz té sé re

A hely zet ér té ke lés ered mé nyei egy ér tel mû en meg mu -
tat ták, hogy a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek je len le gi
rend szer e a min den na pok ban mû kö dõ ké pes ugyan és
annak sza bá lyo zá sa meg fe lel a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
de en nek el le né re sem tel jes körû és más részt nem ad le he -
tõ sé get a mû kö dés fej lesz té sé re.

1. A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek egy sé ges sza bá -
lyo zá sa és be il lesz té se az irá nyí tá si rend szer be

2. A szer ve ze ti kul túr a fej lesz té se
3. Ve ze tõi ké pes sé gek fej lesz té se
A kö vet ke zõ pon tok ban eze ket a ja vas la to kat mu tat juk

be rész le te sen.

5.1. A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek egy sé ges sza bá -
lyo zá sa

A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sét nem cél sze rû el kü lö nül -
ten, a töb bi bel sõ sza bá lyo zás tól füg get le nül ke zel ni. Ha a
sza bály ta lan sá gok ke ze lé se meg újí tás ra ke rül, ak kor azt
ér de mes össze han gol ni a tel jes sza bá lyo zá si rend szer új ra -
gon do lá sá val.

Az egy sé ges irá nyí tá si rend szer ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó 
meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt a Qu aly soft Zrt. egy má sik 
ta nul mány ke re té ben ké szí tet te el az FVM ré szé re. Az ab -
ban meg fo gal ma zott egy sé ges, fo lya mat ori en tált irá nyí tá -
si mo dell be kell be il lesz te ni a sza bály ta lan sá gok ke ze lé -
sét is.

Ja vas la tunk sze rint a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sét mint
ön ál ló fo lya ma tot ér de mes be il lesz te ni az FVM mû kö dé -
sé nek le írá sá ba.

A sza bály ta lan ság ke ze lé si fo lya mat a sza bá lyo zá si
rend szer ben az irá nyí tá si fo lya ma tok rész e.

Az aláb bi ak ban a ja va solt egy sé ges fo lya mat áb rá zo lá si
mód sze rint mu tat juk be a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek
fo lya ma tát. A jö võ ben eh hez ha son ló fo lya mat le írá sok ké -
pez he tik az FVM sza bá lyo zá si rend sze ré nek alap ját.

A fo lya mat le írást eb ben a do ku men tum ban ha gyo má -
nyos, pa pír ala pú for má ban tud juk be mu tat ni. A ja va solt
egy sé ges irá nyí tá si rend szert ezzel szem ben elekt ro ni kus
ala po kon, spe ci á lis cél szoft ver ben ja va sol juk meg va ló sí -
ta ni.

5.1.1. A sza bály ta lan ság ke ze lé se fo lya mat cél ja
Az FVM-en be lül fel lé põ sza bály ta lan sá gok egy sé ges,

kon zisz tens rend szer ben tör té nõ ke ze lé sé nek biz to sí tá sa,
azaz annak el éré se, hogy

– a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ sza bály za tok alap ján
mû köd jön a szer ve zet,

– a sza bá lyo zott sá got, illetve a sza bá lyok be tar tá sát fo -
lya ma to san kí sér je fi gye lem mel a ve ze tõ, sza bály ta lan ság
ese tén ha té kony in téz ke dés szü les sék, a sza bály ta lan ság
kor ri gá lás ra ke rül jön annak a mér ték nek meg fele lõen,
ami lyen mér té ket kép vi selt a sza bály ta lan ság.

– A fo lya mat te rü le ti ér vé nyes sé ge: A fo lya mat ér vé -
nyes sé ge ki ter jed az FVM va la mennyi szer ve ze ti egy sé gé -
re és mun ka tár sá ra.

5.1.2. Kap cso ló dó fo gal mak ma gya rá za ta
Sza bály ta lan ság
Va la mely lé te zõ sza bály tól (tör vény, ren de let, uta sí tás,

sza bály zat stb.) való el té rést je len t, az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé ben, a költ ség ve té si gaz dál ko dás bár mely
gaz da sá gi ese mé nyé ben, az ál lam i fel adat el lát ás bár mely
te vé keny sé gé ben, az egyes mû ve le tek ben stb. elõ for dul -
hat.

Sú lyos sza bály ta lan ság
A sza bály ta lan sá gok azon ese te, ami kor az a Köz tiszt vi -

se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény (Ktv.)
elõ írásaiba üt kö zik, és fe gyel mi el já rás le foly ta tá sát von ja
maga után.

Egyéb sza bály ta lan ság
A sza bály ta lan ság azon ese te, ami kor az nem üt kö zik a

Ktv. elõ írásaiba, de a ve ze tõ mér le ge lé se sze rint ke ze lést
és in téz ke dés meg fo gal ma zá sát igény li a szer ve zet mû kö -
dé sé nek ja ví tá sa ér de ké ben.

5.1.3. A fo lya mat tar tal mi ele me i nek áb rá zo lá sa és szö -
ve ges le írá sa

A ja va solt egy sé ges rend szer ben ezen a pon ton nem táb -
lá zat tar tal maz za az in for má ci ó kat, ha nem plasz ti kus, in -
ter ak tív, könnyen ke zel he tõ fo lya mat áb ra, amely gra fi ku -
san meg je le ní ti a fo lya mat le fu tá sát és szö ve ges ma gya rá -
za tok kal, csa tolt ál lo má nyok kal (pl. sab lo nok kal, ûr la pok -
kal, sza bály za tok kal) se gí ti a rend szer hasz ná la tát. Je len
do ku men tum ban csa tol juk a meg fe le lõ fo lya mat áb rát, de a 
tech ni kai kor lá tok  miatt csak egy „sta ti kus” áb rán és táb lá -
za tos for má ban mu tat juk be a fo lya mat leg fon to sabb ele -
me it.
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#

Te vé keny sé gek 
(fo lya mat lé pé -

sek)/ese mé -
nyek

Szö ve ges le írás In put ada tok Out put ada tok
Vég re haj tó/

Fe le lõs
In for ma ti kai
tá mo ga tás

Hi vat ko zá sok
(jog sza bá lyok)

Ha tár idõ
Kap cso ló dó

koc ká zat
El len õr zé si

pont
El len õr zést
vég re haj tó

Ellen õr zés
gya ko ri sá ga

A sza bály ta -
lan ság fel -
me rü lé se
ész le lés re
ke rült
Kap cso ló dó
fo lya mat:
Bel sõ ellen -
õr zés

A sza bály ta -
lan sá got
mun ka társ,
ve ze tõ, a
bel sõ ellen -
õr zés vagy
kül sõ ellen -
õr zõ szerv
ész le li

193/2003.
(XI. 26.)
Korm. ren -
de let a bel sõ 
el len õr zés rõl

1. Dön tés az
ér te sí ten dõ
ve ze tõ rõl

A sza bály ta -
lan sá got ész -
le lõ
sze mély nek
el kell dön -
te nie, kit ér -
te sít a
sza bály ta -
lan ság fel fe -
de zé se
ese tén

Ész lelt sza -
bály ta lan ság

Dön tés az
ér te sí ten dõ
sze mély rõl

Vég re haj -
tó(k): a sza -
bály ta lan-
 ságot ész le lõ 
sze mély 
Fe le lõs: a
sza bály ta -
lan sá got ész -
le lõ sze mély

Azon nal Hely te len
dön tés

2/a A ve ze tõ
érin tett sé ge
ese tén a fe -
let te sé nek
vagy a fel -
ügye le ti
szerv nek az
ér te sí té se

Ha a sza -
bály ta lan sá -
got el kö ve tõ 
egy ség ve ze -
tõ je érin tett
a sza bály ta -
lan ság ban,
annak ve ze -
tõ jét, ha az
is érin tett, az 
in téz mény
fel ügye le ti
szer vét kell
ér te sí te ni

Dön tés az
ér te sí ten dõ
sze mély rõl

A ve ze tõ tud 
a sza bály ta -
lan ság ról

Vég re haj -
tó(k): a sza -
bály ta lan-
sá got ész le lõ 
sze mély 
Fe le lõs: 
a sza bály ta -
lan sá got ész -
le lõ sze mély

Azon nal Túl las sú ér -
te sí tés

2/b A szer ve ze ti 
egy ség ve ze -
tõ jé nek ér te -
sí té se a
sza bály ta -
lan ság ról (ha 
nem maga a
ve ze tõ ész le -
li azt)

Le vél, 
e-ma il (írá -
sos ér te sí tés)

Vég re haj -
tó(k): a sza -
bály ta lan-
sá got ész le lõ 
sze mély 
Fe le lõs: a
sza bály ta -
lan sá got ész -
le lõ sze mély

Azon nal Az ér te sí tés
el mu lasz tá sa
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#

Te vé keny sé gek 
(fo lya mat lé pé -

sek)/ese mé -
nyek

Szö ve ges le írás In put ada tok Out put ada tok
Vég re haj tó/

Fe le lõs
In for ma ti kai
tá mo ga tás

Hi vat ko zá sok
(jog sza bá lyok)

Ha tár idõ
Kap cso ló dó

koc ká zat
El len õr zé si

pont
El len õr zést
vég re haj tó

Ellen õr zés
gya ko ri sá ga

3. Ve ze tõi
mér le ge lés a 
do ku men tá -
lás szük sé -
ges sé gé rõl

Ha kül sõ
szerv vagy a 
bel sõ ellen -
õr zés ész le li
a sza bály ta -
lan sá got, kö -
te le zõ azt
do ku men tál -
ni, egyéb -
ként ve ze tõi
mér le ge lés
tár gya

Le vél, 
e-ma il (írá -
sos ér te sí tés)

Dön tés a do -
ku men tá lás
szük sé ges sé -
gé rõl, vagy
szük ség te -
len sé gé rõl

Vég re haj -
tó(k): érin -
tett
szer ve ze ti
egy ség ve ze -
tõ je 
Fe le lõs:
érin tett szer -
ve ze ti egy -
ség ve ze tõ je

Ex cel ben
sze rep lõ
ellen õr zõ
lis ta

1992. évi
XXIII. tör -
vény a köz -
tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról

Az ész le lést
kö ve tõ
2 munka -
napon be lül

A do ku men -
tá lás nem
szük sé ges

4. Ve ze tõi in -
téz ke dés

A ve ze tõ
pél dá ul szó -
ban fi gyel -
mez te ti a
be osz tot tat

Dön tés Vég re haj -
tó(k): érin -
tett
szer ve ze ti
egy ség ve ze -
tõ je 
Fe le lõs:
érin tett szer -
ve ze ti egy -
ség ve ze tõ je

A do ku men -
tá lás szük sé -
ges sé ge
meg ál la pí -
tás ra ke rült

2
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#

Te vé keny sé gek 
(fo lya mat lé pé -

sek)/ese mé -
nyek

Szö ve ges le írás In put ada tok Out put ada tok
Vég re haj tó/

Fe le lõs
In for ma ti kai
tá mo ga tás

Hi vat ko zá sok
(jog sza bá lyok)

Ha tár idõ
Kap cso ló dó

koc ká zat
El len õr zé si

pont
El len õr zést
vég re haj tó

Ellen õr zés
gya ko ri sá ga

5. A sza bály ta -
lan ság fel -
me rü lé sé nek 
do ku men tá -
lá sa

A nyil ván -
tar tás ba vé -
te li
lap sab lon ki -
töl té se, és
e-mai len tör -
té nõ el jut ta -
tá sa a
Hu mán Erõ -
for rás-gaz -
dál ko dá si
Igaz ga tó ság
ré szé re

Dön tés a do -
ku men tá lás
szük sé ges sé -
gé rõl
Bel sõ ellen -
õr zés, vagy
kül sõ szerv
ér te sí té se
sza bály ta -
lan ság fel -
me rü lé sé rõl

Nyil ván tar -
tás ba vé te li
lap
Sza bály ta -
lan sá gok
nyil ván tar tá -
sa

Vég re haj -
tó(k): érin -
tett
szer ve ze ti
egy ség ve ze -
tõ je, Hu mán
Erõ for -
rás-gaz dál -
ko dá si
Igaz ga tó ság
mun ka tár sai
Fe le lõs:
érin tett szer -
ve ze ti egy -
ség ve ze tõ je, 
Hu mán Erõ -
for rás-gaz -
dál ko dá si
Igaz ga tó ság
ve ze tõ je

Ex cel Az ész le lés -
tõl szá mí tott 
3 mun ka na -
pon be lül

A do ku men -
tá lás nem
ké szül el
idõ ben
A do ku men -
tá ció nem az 
elõ írt tar ta -
lom mal ké -
szül el

A do ku men -
tá ció tar tal -
mi
vizs gá la ta

Hu mán Erõ -
for rás-gaz -
dál ko dá si
Igaz ga tó ság
mun ka tár sai

Ese ti

6. A sza bály ta -
lan ság sú -
lyos sá gá nak
vizs gá la ta

A ve ze tõ
mér le ge li,
hogy a sza -
bály ta lan ság 
sú lyos (Ktv.
ha tá lya alá
tar to zik)
vagy sem

Nyil ván tar -
tás ba vé te li
lap
Sza bály ta -
lan sá gok
nyil ván tar tá -
sa

Dön tés: sú -
lyos (Ktv.
ha tá lya alá
tar to zó, fe -
gyel mi el já -
rást von
maga után),
vagy egyéb
ke ze len dõ
sza bály ta -
lan ság

Vég re haj -
tó(k): érin -
tett
szer ve ze ti
egy ség ve ze -
tõ je 
Fe le lõs:
érin tett szer -
ve ze ti egy -
ség ve ze tõ je

Ex cel ben
sze rep lõ
ellen õr zõ
lis ta

1992. évi
XXIII. tör -
vény a köz -
tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról

Az ész le lés -
tõl szá mí tott 
5 munka -
napon be lül

Ktv. elõ -
írásainak
nem meg fe -
le lõ ér tel me -
zé se

A ve ze tõi
dön té sek fe -
lül vizs gá la ta

Hu mán Erõ -
for rás-gaz -
dál ko dá si
Igaz ga tó ság
mun ka tár sai

Ese ti

A sza bály ta -
lan ság
egyéb ke ze -
len dõ sza -
bály ta lan ság 
nak mi nõ sült

A sza bály ta -
lan ság 
a ve ze tõ
mér le ge lé se
alap ján nem 
tar to zik a
Ktv. ha tá lya
alá

1
1

5
9

2
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
7

/1
6

0
. szám



#

Te vé keny sé gek 
(fo lya mat lé pé -

sek)/ese mé -
nyek

Szö ve ges le írás In put ada tok Out put ada tok
Vég re haj tó/

Fe le lõs
In for ma ti kai
tá mo ga tás

Hi vat ko zá sok
(jog sza bá lyok)

Ha tár idõ
Kap cso ló dó

koc ká zat
El len õr zé si

pont
El len õr zést
vég re haj tó

Ellen õr zés
gya ko ri sá ga

7. Szank ci o ná -
lás, in téz ke -
dé sek
meg fo gal -
ma zá sa

Dön tés az
in téz ke dés -
rõl, in téz ke -
dé si lap
el ké szí té se
(fe le lõs, ha -
tár idõ, erõ -
for rás igény
meg je lö lé sé -
vel), az int.
lap el jut ta tá -
sa a Hu mán
Erõ for -
rás-gaz dál -
ko dá si
Igaz ga tó ság
ré szé re

Nyil ván tar -
tás ba vé te li
lap
Sza bály ta -
lan sá gok
nyil ván tar tá -
sa

In téz ke dé si
la pok

Vég re haj -
tó(k): érin -
tett
szer ve ze ti
egy ség mun -
ka tár sai 
Fe le lõs:
érin tett szer -
ve ze ti egy -
ség ve ze tõ je

Ex cel Az ész le lés -
tõl szá mí tott 
10 mun ka -
na pon beül

Ve ze tõi
figye lem hi -
á nya
Fe le lõ sök
nem meg fe -
le lõ ki je lö lé -
se
Erõ for rás-
igény nem
meg fe le lõ
fel mé ré se,
becs lé se

Az in téz ke -
dé si lap tar -
tal mi
vizs gá la ta

Az érin tett
szer ve ze ti
egy ség ve ze -
tõ je

Ese ti

8. A sza bály ta -
lan ság ke ze -
lé sé nek
do ku men tá -
lá sa

Nyil ván tar -
tás ba vé te li
lap
Sza bály ta -
lan sá gok
nyil ván tar tá -
sa
In téz ke dé si
la pok

Tel jes do ku -
men tá ció
Össze fog la -
ló lap

Vég re haj -
tó(k): érin -
tett
szer ve ze ti
egy ség mun -
ka tár sai 
Fe le lõs:
érin tett szer -
ve ze ti egy -
ség ve ze tõ je

In téz ke dés
meg fo gal -
ma zá sát kö -
ve tõ 1 hé ten
be lül

A do ku men -
tá ció nem
ké szül el ha -
tár idõ re
A do ku men -
tá ció nem
tar tal maz za
az össze fog -
la ló la pot

A do ku men -
tá ció tar tal -
mi
vizs gá la ta

Hu mán Erõ -
for rás-gaz -
dál ko dá si
Igaz ga tó ság
mun ka tár sai

Ese ti

A sza bály ta -
lan ság sú -
lyos nak
mi nõ sült

A ve ze tõi
mér le ge lés
alap ján a
sza bály ta -
lan ság a
Ktv. ha tá lya
alá esik, és
fe gyel mi el -
já rást von
maga után

Kap cso ló dó
fo lya mat:
Fe gyel mi el -
já rás le foly -
ta tá sa
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#

Te vé keny sé gek 
(fo lya mat lé pé -

sek)/ese mé -
nyek

Szö ve ges le írás In put ada tok Out put ada tok
Vég re haj tó/

Fe le lõs
In for ma ti kai
tá mo ga tás

Hi vat ko zá sok
(jog sza bá lyok)

Ha tár idõ
Kap cso ló dó

koc ká zat
El len õr zé si

pont
El len õr zést
vég re haj tó

Ellen õr zés
gya ko ri sá ga

9. A fe gyel mi
el já rás do ku -
men tá lá sa

Fe gyel mi el -
já rás do ku -
men tu mai

Fe gyel mi el -
já rás tel jes
do ku men tá -
ci ó ja
Össze fog la -
ló lap

Vég re haj -
tó(k): szer -
ve ze ti
egy ség mun -
ka tár sai 
Fe le lõs:
szer ve ze ti
egy ség ve ze -
tõ je

A fe gyel mi
el já rás le zá -
rá sát kö ve tõ
10 mun ka -
na pon be lül

A do ku men -
tá ció nem
ké szül el ha -
tár idõ re
A do ku men -
tá ció nem
tar tal maz za
az össze fog -
la ló la pot

A do ku men -
tá ció tar tal -
mi
vizs gá la ta

Hu mán Erõ -
for rás-gaz -
dál ko dá si
Igaz ga tó ság
mun ka tár sai

Ese ti

Kap cso ló dó
fo lya mat:
Bel sõ ellen -
õr zés

10. A bel sõ el -
len õr zé si el -
já rás tel jes
do ku men tá -
lá sa

Mun ka do ku -
men tu mok

Bel sõ el len -
õr zé si je len -
tés
Össze-
fog la ló lap

Vég re haj -
tó(k): Bel sõ
El len õr zé si
és Mi nõ ség -
ügyi Osz tály 
mun ka tár sai
Fe le lõs: Bel -
sõ El len õr -
zé si és
Mi nõ ség -
ügyi Osz tály 
ve ze tõ je

A bel sõ el -
len õr zé si
vizs gá lat le -
zá rá sát 
kö ve tõ
10 mun ka -
na pon be lül

A do ku men -
tá ció nem
ké szül el ha -
tár idõ re

Ve ze tõi
ellen õr zés

Bel sõ El len -
õr zé si és
Mi nõ ség -
ügyi Osz tály 
ve ze tõ je

Ese ti

11. Az el ké szült 
do ku men tá -
ci ók ar chi -
vá lá sa

Az el ké szült 
do ku men tá -
ci ót az el já -
rást vég zõ
egy ség sa ját
gya kor la ta
sze rint tá rol -
ja

Tel jes do ku -
men tá ci ók

Ar chi vált
do ku men tá -
ci ók

Vég re haj -
tó(k): szer -
ve ze ti
egy ség mun -
ka tár sai 
Fe le lõs:
szer ve ze ti
egy ség 
ve ze tõ je

A do ku men -
tá ci ók el -
készítését
kö ve tõ 1 hé -
ten be lül

Az ar chi vá -
lás nem 
ké szül el 
ha tár idõ re

Az ar chi vá -
lá sok meg -
tör tén té nek
el len õr zé se

Hu mán Erõ -
for rás-gaz -
dál ko dá si
Igaz ga tó ság
ve ze tõ je

Ese ti
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#

Te vé keny sé gek 
(fo lya mat lé pé -

sek)/ese mé -
nyek

Szö ve ges le írás In put ada tok Out put ada tok
Vég re haj tó/

Fe le lõs
In for ma ti kai
tá mo ga tás

Hi vat ko zá sok
(jog sza bá lyok)

Ha tár idõ
Kap cso ló dó

koc ká zat
El len õr zé si

pont
El len õr zést
vég re haj tó

Ellen õr zés
gya ko ri sá ga

12. Az el ké szült 
do ku men tá -
ci ók össze -
fog la ló
lap já nak in -
for má ci ó i -
nak fel vé te le 
a nyil ván tar -
tás ba

Összefog -
laló la pok

Egy sé ges
nyil ván tar tás

Vég re haj -
tó(k): 
Hu mán Erõ-
for rás-
gaz dál-
ko dá si Igaz -
ga tó ság
mun katár sai
Fe le lõs: 
Hu mán Erõ -
for rás-gaz -
dál ko dá si
Igaz gató

Ex cel A do ku men -
tá ci ók el ké -
szí té sét
kö ve tõ 1 hé -
ten be lül

A nyil ván -
tar tás ba vé -
tel nem
ké szül el ha -
tár idõ re

A nyil ván -
tar tás ve ze -
tõi
el len õr zé se

Hu mán Erõ -
for rás-gaz -
dál ko dá si
Igaz ga tó

Ese ti

Kap cso ló dó
fo lya mat:
Tel je sít -
mény-
me nedzs -
ment
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#

Te vé keny sé gek 
(fo lya mat lé pé -

sek)/ese mé -
nyek

Szö ve ges le írás In put ada tok Out put ada tok
Vég re haj tó/

Fe le lõs
In for ma ti kai
tá mo ga tás

Hi vat ko zá sok
(jog sza bá lyok)

Ha tár idõ
Kap cso ló dó

koc ká zat
El len õr zé si

pont
El len õr zést
vég re haj tó

Ellen õr zés
gya ko ri sá ga

13. Ne gyed éves
je len té sek
ké szí té se és
el jut ta tá sa a
fel sõ ve ze -
tõk nek

A ve ze tõ ál -
tal irá nyí tott
szer ve ze ti
egy ség sza -
bály ta lan sá -
ga i ról és az
in téz ke dé sek 
vég re haj tá -
sá nak stá tu -
szá ról
je len tést ké -
szít a hu mán 
igaz ga tó ság
A sza bály ta -
lan sá gok ról
– a konk rét
ne vek 
nél kül – 
a Bel sõ
Ellen õrzési
és Mi nõ ség -
ügyi Osz tály 
is kap je len -
tést, ame lyet 
fel hasz nál -
hat a szer ve -
zet mû kö-
dé sé nek
fej lesz té sé re

Stá tusz je len -
té sek az 
in téz ke dé -
sek rõl
Sza bály ta lan 
sá gok nyil -
ván tar tá sa

Fel sõ ve ze tõi 
je len té sek

Vég re haj -
tó(k): Hu -
mán
Erõ for -
rás-gaz dál -
ko dá si
Igaz ga tó ság
mun ka tár sai
Fe le lõs Hu -
mán Erõ for -
rás-gaz dál-
ko dá si
Igaz ga tó

Ex cel A ne gye dé -
vet kö ve tõ
hó 15-ig

A je len té sek 
nem ké szül -
nek el ha tár -
idõ re
A je len té sek 
tar tal má nak
meg bíz ha tó -
sá ga nem
meg fe le lõ

Ve ze tõi
ellen õr zés

Hu mán Erõ -
for rás-gaz -
dál ko dá si
Igaz ga tó

Ese ti
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5.1.4. A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek ve ze tõi esz kö zei
A Sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek fo lya ma tá ban azon sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé re, ame lyek nem fe gyel mi el já rás

ke re té ben ke rül nek ke ze lés re, szá mos esz köz áll a ve ze tõk ren del ke zé sé re, ame lyek rész le te sebb be mu ta tá sát ér de mes -
nek tart juk a ta nul mány ezen sza ka szá ban meg ten ni.

A nem fe gyel mi el já rás út ján ke ze len dõ sza bály ta lan sá gok ese té re a kö vet ke zõ esz kö zök áll nak a ve ze tõk ren del ke zé -
sé re:

1. Il let mény el té rí té se
A Ktv. le he tõ vé te szi, hogy in do kolt eset ben a köz tiszt vi se lõ il let mé nyét a be so ro lá si szint hez ké pest po zi tív vagy ne -

ga tív irány ba el té rít se a ve ze tõ. En nek mér té ke po zi tív irány ban 30%, ne ga tív irány ban 20% le het. Ilyen dön tés re a tör -
vény ben sza bá lyo zott mó don az év végi tel je sít mény ér té ke lés után ke rül het sor. Ez az esz köz jól hasz nál ha tó a sza bály -
ta lan sá gok fel me rü lé se ese tén a mun ka társ ju tal ma zá sá ra vagy szank ci o ná lá sá ra.

2. Ju tal ma zás
A ve ze tõ dönt het ar ról, hogy me lyik mun ka társ mi lyen mér ték ben ré sze sül jön ju tal ma zás ban. A ju tal ma zás, illetve

annak el ha gyá sa szin tén al kal mas esz köz a mun ka tár sak mo ti vá lá sá ra a sza bály ta lan sá gok el ke rü lé sé re, vagy sza bály ta -
lan ság fel me rü lé se ese tén annak szank ci o ná lá sá ra.

3. Jut ta tá sok
Az FVM ese té ben a tör vény ál tal sza bá lyo zott mó don ala nyi jo gon járó jut ta tá sok és az ezen fe lü li ún. ad ha tó jut ta tá -

sok leg több jét meg kap ják a mun ka tár sak, ki vé ve a kép zett sé gi pót lé kot. Ezen a te rü le ten a je len le gi hely zet ben te hát vi -
szony lag szûk a moz gás tér, azon ban az ad ha tó jut ta tá sok rend sze ré nek át ala kí tá sá val hasz nál ha tó esz köz nyer he tõ a sza -
bály ta lan sá gok ke ze lé sé re.

A fel so rolt esz kö zök hasz ná la tá nak fel té te le, hogy szo ro san kap cso lód ja nak az egyé ni tel je sít mény ér té ke lé si rend -
szer hez. Ez azt je len ti, hogy az egyé ni tel je sít mény-meg ál la po dá sok ba, a tel je sít mény cé lok és fel ada tok közé be kell in -
teg rál ni a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos cél ki tû zé se ket és fel ada to kat, illetve a tel je sít mény ér té ke lés rend sze rét a
mun ka tár sak szé le sebb kö ré re ki kell ter jesz te ni. A tel je sít mény ér té ke lés vég re haj tá sa kor a ve ze tõ nek elõ kell ven nie a
mun ka társ hoz kap cso ló dó, do ku men tált sza bály ta lan sá go kat, és kö zö sen meg kell azo kat be szél ni ük, ami az ér té ke lés
egyik fon tos in put ját ké pe zi.

4. Egyéb ve ze tõi esz kö zök
A fent fel so rolt na gyobb ha tá sú és hosszabb idõ táv ra  szóló in téz ke dé si le he tõ sé ge ken túl al kal maz ha tó ak a ha gyo má -

nyos ve ze tõi esz kö zök, amely – a tel jes ség igé nye nél kül – a kö vet ke zõk le het nek:
– Szó be li fi gyel mez te tés
– Be szél ge tés
– Ér te kez let, a sza bály ta lan ság nyil vá nos ság ra ho zá sa

5.2. A szer ve ze ti kul túr a fej lesz té se
A fel me rü lõ sza bály ta lan sá gok szá mát és sú lyos sá gát dön tõ mér ték ben meg ha tá roz za a mi nisz té ri um ban dol go zó

mun ka tár sak és ve ze tõk sze mé lyes nor ma rend sze re, vi szo nyu lá sa a kö zö sen el fo ga dott sza bá lyok hoz. Ezen a té ren az
FVM meg le he tõ sen jó hely zet ben van, amit a sú lyos (fe gyel mi el já rás sal vég zõ dõ) sza bály ta lan sá gok na gyon ala csony
szá ma bi zo nyít.

Ez a nor ma rend szer tu laj don kép pen nem más, mint a szer ve ze ti kul túr a maga. A szer ve ze ti kul túr a a szer ve zet tag jai
ál tal el fo ga dott, kö zö sen ér tel me ze tett elõ fel te vé sek, ér té kek, meg gyõ zõ dé sek, hi e del mek rend szer e. Eze ket a szer ve zet
tag jai ér vé nyes nek fo gad ják el, kö ve tik, és át ad ják az új ta gok nak, mint a prob lé mák meg ol dá sá nak kö ve ten dõ min tá it,
és mint kí vá na tos gon dol ko dá si és ma ga tar tá si mó dot. Ez a szer ve ze ti kul túr a be fo lyá sol ja, hogy a mun ka tár sak ho gyan
vi szo nyul nak a sza bály ta lan sá gok hoz, te hát alap ve tõ en a sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé ben ját szik sze re pet.

En nek kö vet kez té ben a szer ve ze ti kul túr a, mint kö zö sen el fo ga dott és kí vá na tos ér ték rend, gon dol ko dá si és ma ga tar -
tá si mód tu laj don kép pen a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek egyik esz kö ze le het a szer ve zet ve ze tõ i nek ke zé ben.

A szer ve ze ti kul túr a fej lesz té sé nek ha tá sa a sza bály ta lan sá gok fel me rü lé sé nek csök ke né sé ben, illetve a fel me rült sza -
bály ta lan sá gok sú lyos sá gá nak mér sék lõ dé sé ben mu tat ko zik meg. A szer ve ze ti kul túr a fej lesz té sé nek ha tá sai rö vid tá von
ke vés bé je len tõ sek, ha tá sai in kább hosszabb tá von mu tat koz nak meg, a ha tá sok azon ban ál ta lá ban tar tó sak, mi vel a szer -
ve zet tag ja i nak gon dol ko dás mód ja vál to zik meg, és nem di rekt, kül sõ sza bá lyo zás ha tá sá ra cse le ked nek.

A szer ve ze ti kul túr a fej lesz té sé nek szá mos esz kö ze lé te zik gya kor lat ban:
– Ve ze tõi pél da mu ta tás: A ve ze tõk sa ját ma ga tar tá suk kal, ér ték rend sze rük kel for mál ják kör nye ze tük ben lévõ mun -

ka tár sak nor ma rend sze rét.
– Ve ze tõi kom mu ni ká ció: A ve ze tõk a cé lok és ér té kek vi lá gos kom mu ni ká lá sá val szin tén ha tás sal le het nek a szer ve -

zet tag jai ál tal val lott és el fo ga dott gon dol ko dá si és ma ga tar tá si mó dok ra.
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– A mi nisz té rium más kom mu ni ká ci ós csa tor ná i nak hasz ná la ta: A mi nisz té rium bel sõ kom mu ni ká ci ós csa tor nái, pél -
dá ul hír le ve lek, bel sõ új ság, fa li új sá gok szin tén fel hasz nál ha tó ak a szer ve ze ti kul túr a erõ sí té sé re. Egy cikk pél dá ul a sza -
bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek új mód já ról se gít het az új gya kor lat meg is mer te té sé ben, meg ér te tés ében, és be épü lé sé ben a
min den na pi gya kor lat ba.

– A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek fo lya ma ta: Ön ma gá ban a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek új fo lya ma ta
– amennyi ben be épül a gya kor lat ba – szin tén po zi tí van hat hat a szer ve ze ti kul tú rá ra, hi szen a fo lya mat nem mond ha tó
túl sza bá lyo zott nak, a ve ze tõi mér le ge lés nek vi szony lag nagy te ret hagy, azon ban a sza bály ta lan sá gok tól vissza tar tó ere -
je min den kép pen meg mu tat ko zik.

– Szer ve zett kép zé sek: A szer ve zett, kon cent rált tu dás át adást cél zó tré nin gek és egyéb kép zé si for mák is hoz zá já rul -
hat nak a szer ve zet kul tú rá já nak fej lesz té sé hez. Ezen kép zé sek cél ja ál ta lá ban nem a kul tú ra vál toz ta tás, ha nem va la mi -
lyen konk rét tu dás át adá sa és meg szer zé se, azon ban va la mi lyen mér ték ben a szer ve ze ti kul tú rá ra is ha tás sal van nak.

A szer ve ze tek ál ta lá ban a fel so rolt esz kö zök mind egyi két hasz nál ják va la mi lyen mér ték ben, azon ban a hoz zá juk kap -
cso ló dó konk rét in téz ke dé sek de fi ni á lá sa és meg va ló sí tá sa je len ti a biz to s utat a fej lesz té si cé lok el éré sé hez.

5.3. Ve ze tõi ké pes sé gek fej lesz té se

A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek ál ta lunk ja va solt egy sé ges fo lya ma ta – ala pul véve az ed di gi gya kor la tot – erõ sen
tá masz ko dik a ve ze tõi mér le ge lés, a meg fe le lõ ve ze tõi dön té sek meg ho za ta lá ra. Ez a tö rek vés a sza bá lyo zott fo lya mat
két pont ján je le nik meg konk rét for má ban:

– Mi u tán a ve ze tõ tu do má sá ra ju tott a sza bály ta lan ság el kö ve té se, mér le gel nie kell, hogy annak je len tõ sé ge igény li-e
a do ku men tá ci ót, vagyis a ve ze tõ dönt, me lyik sza bály ta lan ság tû nik el „nyom ta la nul”, és me lyik igé nyel to váb bi ke ze -
lést, amely ké sõbb a mû kö dés ja ví tá sát szol gál hat ja.

– Ezek után szin tén a ve ze tõ dön té sén – illetve a Ktv. elõ írásain – mú lik, hogy mely sza bály ta lan sá go kat ítél sú lyos -
nak, és me lye ket egyéb mó don ke ze len dõ sza bály ta lan ság nak.

A fen ti ek  miatt bár mennyi re is sza bá lyo zott a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek fo lya ma ta, a ve ze tõ töb bé-ke vés bé szub -
jek tív íté le te nem hagy ha tó el a mû kö dés bõl.

A fent ki fej tett tí pu sú dön té sek he lyes meg ho za ta lá hoz meg fe le lõ szin tû ve ze tõi ké pes sé gek re van szük ség, ame lyek
te rü le tén az FVM ve ze tõi – több in ter jú ta pasz ta la ta alap ján mond hat juk – nem áll nak rosszul, a sza bály ta lan sá gok ke ze -
lé sé nek rész le te sebb sza bá lyo zá sá val azon ban ezen ké pes sé gek re na gyobb hang súly he lye zõ dik, így fej lesz té sük re is
szük ség van.

A ve ze tõi ké pes sé gek fej lesz té sé re jel lem zõ en a gya kor lat ban szer ve zett for má ban nyí lik mód em ber i erõ for rás ta -
nács adó cé gek be vo ná sá val.

A fej lesz tés esz kö ze ként az úgy ne ve zett „off-the-job” kép zé si for mát ja va sol juk, amely nek alap ve tõ jel lem zõ je, hogy
a kép zés rész ve võ it né hány nap ra ki ra gad ja a meg szo kott napi mun ka vég zé sé bõl, és jel lem zõ en vi dék re tör té nõ el he lye -
zés sel biz to sít ja a rész ve võk meg fe le lõ szin tû rész vét éle tét, hoz zá já ru lá sát a tré ning hez. Eze ken a tré nin ge ken ál ta lá ban
hely zet gya kor la tok, szi tu á ci ós gya kor la tok el vég zé sé vel le he tõ ség nyí lik a ne héz mun ka he lyi szi tu á ci ók ke ze lé sé nek
fej lesz té sé re, jel lem zõ hely ze tek ke ze lé sé nek vi szony lag egy sé ges mód já nak ki ala kí tá sá ra. Az ilyen tí pu sú kép zé se ken
ta nul tak ál ta lá ban a meg szo kott mun ka kör nye zet be vissza tér ve is jól al kal maz ha tó ak, és a ta pasz ta la to kat a részt ve võk
ál ta lá ban tény le ge sen be épí tik a napi munkavégzésükbe.

A tré nin gek nek a ve ze tõi ké pes sé gek fej lesz té sén túl szá mos más hasz nos ha tá sa is le het a szer ve zet mû kö dé sé re,
ame lyek kö zül a leg fon to sabb a csa pat épí tõ ha tás, a részt ve võk össze ko vá csol ódá sa, egy más jobb meg is me ré se, amely
ja vít ja a mun ka he lyi lég kört és kap cso la to kat, és nö ve li a részt ve võk mo ti vá ci ó ját ha son ló fej lesz tõ kép zé se ken tör té nõ
rész vé tel ese tén.

A kép zé sek ha té kony le bo nyo lí tá sá hoz a kö vet ke zõ szem pon tok ra ér de mes fi gyel met for dí ta ni:

– Le gyen a kép zés nek vi lá gos, jól kom mu ni kált cél ja.

– Le he tõ ség sze rint tö re ked ni kell az érin tet tek sze mé lyes mo ti vá ci ó já nak meg te rem té sé re.

– Gon do san kell el jár ni az ok ta tók / tré ne rek ki vá lasz tá sa kor, a szak mai tu dás mel let azok hi te les sé ge dön tõ fon tos sá gú.
– Gon dot kell for dí ta ni a kép zés utó kö ve té sé re, a ha tá sok ér té ke lé sé re. Eh hez meg fe le lõ esz köz le het a kép zés ben

rész ve võk re ak ci ó i nak mé ré se, az el sa já tí tott is me re tek szint jé nek fi gye lem mel kí sé ré se, illetve a meg vál to zott vi sel ke -
dés / gya kor lat meg fi gye lé se.

6. A ja vas lat meg va ló sí tá sá nak fel adat ter ve

A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek to vább fej lesz té sé re tett ja vas la ta in kat a kö vet ke zõ mó don ja va sol juk meg va ló sí ta ni:
1. Sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek fo lya ma ta
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A ki dol go zott fo lya ma tot a ki ala kí tás ra ja va solt új, egy sé ges, in teg rált sza bá lyo zá si rend szer ke re té ben ja va sol juk
meg va ló sí ta ni, amely nek be mu ta tá sa a je len ta nul mánnyal pár hu za mo san el ké szü lõ „Egy sé ges irá nyí tá si rend szer ki ala -
kí tá sa a ha tá lyos bel sõ sza bá lyo zá sok össze han go lá sá val” címû ta nul mány ban ta lál ha tó meg. Meg je gyez zük, hogy a
Sza bály ta lan sá gok ke ze lé se fo lya mat az in teg rált rend szer meg va ló sí tá sá nak ké sé se ese tén is át ül tet he tõ a gya kor lat ba,
eb ben az eset ben a sza bá lyo zás Mi nisz te ri uta sí tás for má já ban tör té nõ ki adá sát javasoljuk.

2. Szer ve ze ti kul túr a fej lesz té se

3. Ve ze tõi ké pes sé gek fej lesz té se

A szer ve ze ti kul túr a és a ve ze tõi ké pes sé gek fej lesz té se té mák ban a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé hez kap cso ló dó in téz -
ke dé se ket a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály gon do zá sá ban ja va sol juk meg va ló sí ta ni. Ja va sol juk, hogy az in téz ke dé se ket a
Hu mán po li ti kai Fõ osz tály az FVM fel sõ ve ze tõ i vel tör té nõ egyez te tés so rán dol goz za ki, és épít se be azo kat az in téz -
mény éves kul tú ra fej lesz té si és kép zé si ter ve i be.

7. Mel lék let – Lo gi kai mo dell a sza bály ta lan sá gok ér té ke lé sé nek tá mo ga tá sá ra

A sza bály ta lan sá gok sú lyos sá gá nak meg íté lé se a ve ze tõ fel ada ta. Õ dön ti el, hogy egy sza bály ta lan ság gal szük sé ges-e 
egy ál ta lán fog lal koz ni, s ha igen, mi lyen in téz ke dést igé nyel az adott sza bály ta lan ság.

A ve ze tõk dön tés ho za ta lát se gí ti az aláb bi táb lá zat, amely azo kat a kér dé se ket tar tal maz za, ame lye ket ér de mes vé gig -
gon dol ni a sza bály ta lan sá gok ér té ke lé se kor.

Ellen õr zõ kér dé sek Nem
Kis

mér ték ben
Nagy 

mér ték ben

1. Vár ha tó a sza bály ta lan ság is mé telt elõ for du lá sa? X

2. A sza bály ta lan ság ve szé lyez te ti az NHH mû kö dé sét, má sok
tes ti ép sé gét?

X

3. A sza bály ta lan ság ve szé lyez te ti az NHH cél ja i nak meg va ló -
sí tá sát?

X

4. A sza bály ta lan ság ront ja az NHH kül sõ meg íté lé sét? X

5. A sza bály ta lan ság ront ja a bel sõ mun ka he lyi lég kört? X

6. A sza bály ta lan ság rom bol ja a szer ve ze ti kul tú rát? X

7. A sza bály ta lan ság okoz pénz ben mér he tõ, nem tel je sen el ha -
nya gol ha tó kárt?

X

8. A sza bály ta lan ság ki hat a sza bály ta lan sá got el kö ve tõ mun ka -
társ tel je sít mé nyé re?

X

9. A sza bály ta lan ság meg szün te té se hoz zá já rul az NHH jobb,
ha té ko nyabb mû kö dé sé hez?

X

10. A sza bály ta lan ság több szö ri elõ for du lá sa jel lem zõ volt az el -
múlt idõ szakban?

X

A) A sza bály ta lan ság do ku men tá lá sa se gí t meg ol da ni a prob -
lémát?

X

B) Fe gyel mi el já rás meg in dí tá sa se gí t meg ol da ni a prob lé mát? X

Az egyes kér dé sek re adott vá la szo kat nem könnyû szám sze rû sí te ni, a vá la szok meg adá sá nál a ve ze tõk íté lõ ké pes sé -
gé re van szük ség. A „nem”, a „kis mér ték ben” és a „nagy mér ték ben” vá la szok el té rõ pont szá mo kat ér nek, ami alap ján
ér té kel ni le het a sza bály ta lan ság „sú lyos sá gát”.

Ha a vá la szok alap ján a sza bály ta lan ság elér egy bi zo nyos szin tet, ak kor do ku men tál ni kell azt, ha egy ma ga sabb szin -
tet is meg ha lad az ér té ke, ak kor már fe gyel mi el já rást ja va solt in dí ta ni. A gya kor lat ban ez ter mé sze te sen nem mû köd het
ilyen au to ma ti ku san, min dig szük ség lesz a ve ze tõk mér le ge lé sé re, hi szen a vég sõ dön tést õk tud ják meg hoz ni eb ben az
ügy ben.
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Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


