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III. rész HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök
46/2008. (II. 16.) KE

határozata
államtitkár felmentésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 49. §-a alapján a miniszterelnök elõter-
jesztésére Gilyán Györgyöt a Miniszterelnöki Hivatal ál-
lamtitkárát e tisztségébõl 2008. február 17-i hatállyal fel-
mentem.

Budapest, 2008. február 15.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. február 15.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01017/2008.

A Köztársasági Elnök
47/2008. (II. 16.) KE

határozata
államtitkári kinevezésrõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a miniszter-
elnök elõterjesztésére dr. Tordai Csabát 2008. február 18-i
hatállyal a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárává kine-
vezem.

Budapest, 2008. február 15.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. február 15.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01016/2008.

A Köztársasági Elnök
48/2008. (II. 16.) KE

határozata
a 133/2006. (VII. 11.) KE határozat

módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a miniszter-
elnök elõterjesztésére Csizmár Gábor államtitkári kineve-
zésérõl szóló 133/2006. (VII. 11.) KE határozatot 2008.
február 18-i hatállyal akként módosítom, hogy a határozat-
ban a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” megneve-
zés helyett „Miniszterelnöki Hivatalt” kell érteni.

Budapest, 2008. február 15.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. február 15.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01013/2008.

A Köztársasági Elnök
49/2008. (II. 16.) KE

határozata
államtitkári kinevezésrõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
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évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a miniszter-
elnök elõterjesztésére Keller Lászlót 2008. február 18-i ha-
tállyal a Pénzügyminisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2008. február 15.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. február 15.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01015/2008.

A Köztársasági Elnök
50/2008. (II. 16.) KE

határozata

államtitkári kinevezésrõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a miniszter-
elnök elõterjesztésére Simon Gábort 2008. február 18-i ha-
tállyal a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitká-
rává kinevezem.

Budapest, 2008. február 15.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. február 15.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01014/2008.

A Kormány határozatai

A Kormány
1005/2008. (II. 16.) Korm.

határozata

az Agrár-Reorg ’93 Kft. részére nyújtandó
hitelrõl

A Kormány a termelõk és a feldolgozók integrációjának
erõsítése érdekében a Magyar Fejlesztési Bank Részvény-
társaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. §-a (1) bekezdé-
sének b) pontja alapján úgy határoz, hogy:

1. a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban:
MFB Zrt.) által a Csongrád és Környéke Beszerzõ és Érté-
kesítõ Szövetkezet „f.a.” a Csongrádi Gabona Mezõgazda-
sági Termelõ és Szolgáltató zártkörûen mûködõ Rész-
vénytársaság „f.a.” és a Csongrádi Kenyér Ipari és Keres-
kedelmi zártkörûen mûködõ Részvénytársaság „f.a.” esz-
közeinek megvásárlásához az Agrár-Reorg ’93 Kft. részé-
re nyújtandó 702 millió forintos kerethitelbõl

a) legfeljebb 390 millió forint összegû 15 éves futam-
idejû és ezen belül 2 év türelmi idejû, 3 havi
BUBOR+1,6%-os kamatozású beruházási, és

b) a legfeljebb 240 millió forint összegû 5 éves futam-
idejû 3 havi BUBOR+1,6%-os kamatozású tartós forgó-
eszköz hitel

80%-os hányada – összesen legfeljebb 504 millió forint – a
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 36. § (2) bekezdésében megha-
tározott keretet terheli.

2. A jogszabályi alapú költségvetési készfizetõ kezes-
ségvállalásért az MFB Zrt.-nek az 1. pont a) és b) bekezdés
szerinti hitel tõkeösszegére egyszeri 2%-os kezességválla-
lási díjat kell fizetnie.

Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az oktatási és kulturális miniszter
1/2008. (MK 24.) OKM

u t a s í t á s a
az Oktatási és Kulturális Minisztérium

Szervezeti és Mûködési Szabályzata
3. számú módosításának kiadásáról

1. §

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §-ának
(1) bekezdése, valamint a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 65. § (2) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján – a miniszterelnök
megadott jóváhagyását követõen – az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
nak 3. számú módosítását jelen utasítás mellékleteként
kiadom.

2. §

A mûködés hatékonysága érdekében szükséges feladat-
átcsoportosításokra, továbbá a minisztérium belsõ szerve-
zeti egységeinek szövegpontosító, illetve a hatályos szö-
veg kiegészítésére irányuló javaslataira tekintettel az
5/2007. (MK 71.) OKM utasítás mellékleteként ki-
adott – többször módosított – OKM Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot érintõen (a továbbiakban: SzMSz) az
alábbi döntéseket hozom:

(1) Az Egyházi Kapcsolatok Fõosztálya elnevezés Egy-
házi Kapcsolatok Titkársága elnevezésre változik.

(2) A Roma Integrációs Titkárság bázisán a közoktatási
felügyeleti területet érintõ feladat- és létszám átcsoportosí-
tásával Esélyegyenlõségi Fõigazgatóság (fõosztály) néven
a miniszteri felügyeleti területen új szervezeti egység jön
létre, amely ellátja az esélyegyenlõségi, roma feladatokkal
kapcsolatos szakmai munkák irányítását, a szakmai terüle-
tek tevékenységének koordinációját, míg a szakterületek
érintett szervezeti egységei az operatív feladatok végrehaj-
tásában mûködnek közre.

Ezzel párhuzamosan a Közoktatási Szakállamtitkár fel-
ügyelete alatt mûködõ Esélyegyenlõségi és Nemzetiségi
Fõosztály feladatai közül kikerülnek az esélyegyenlõségi
feladatok, és megnevezése Nemzetiségi Fõosztályra mó-
dosul.

(3) A Kabinetfõnöki felügyeleti területen Kabinetfõnö-
ki Koordinációs Titkárság néven új osztályszintû szerve-
zeti egység lát el koordináló szerepet.

A Miniszteri Kabinet szervezeti keretein belül Kabinet-
fõnöki közvetlen irányítás alá kerül a Társadalmi és Civil
Kapcsolatok Titkársága és – a statisztikai feladatoknak a
Fejlesztési Fõosztálytól történõ átcsoportosítása foly-
tán – a Statisztikai Osztály. Ezzel párhuzamosan törlésre
kerülnek a statisztikai feladatok a Fejlesztési Fõosztály
[új elnevezéssel: Fõigazgatóság (fõosztály)] tevékenysé-
gébõl.

(4) A Kulturális Szakállamtitkár felügyeleti területén
pontosításra, illetve kiegészítésre kerülnek a Kulturális
Örökségvédelmi és Koordinációs Fõosztály és a Közgyûj-
teményi Fõosztály bizonyos feladatai.

(5) A Felsõoktatási és Tudományos Szakállamtitkár fel-
ügyeleti területén pontosításra, illetve kiegészítésre kerül-
nek a Felsõoktatási és Tudományos Szakállamtitkár Tit-
kársága bizonyos feladatai.

A Tudománypolitikai Fõosztály feladatai közül törlésre
kerül a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium
(TTPK) Titkárságának mûködtetése, és további kiegészí-
tések, pontosítások kerülnek átvezetésre.

(6) A Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár felügye-
leti területén a Gazdálkodási Fõosztályról a Fejlesztési és
Gazdasági Szakállamtitkár Titkárságára kerülnek a Köz-
ponti Szolgáltató Fõigazgatósággal való kapcsolattartás-
ból fakadó feladatok.

Az egyes szervezeti egységeknél átvezetésre kerülnek
az új vagyontörvénynek megfelelõ változások.

(7) A mûködési rész kiegészül az Európai Unióval kap-
csolatos feladatok koordinációjának rendjét meghatározó
új ponttal, és – a miniszteri kiadmányozási jogkör átruhá-
zására vonatkozó rendelkezések beiktatása miatt – jelentõ-
sen módosulnak a kiadmányozási jogkör gyakorlására vo-
natkozó rendelkezések, és az SzMSz kiegészül egy új
5. számú melléklettel. Ezen túlmenõen átvezetésre kerül-
nek a mûködést érintõ belsõ ellenõrzések megállapításain
alapuló módosítási javaslatok.

(8) A szervezeti egységek elnevezését, továbbá a fel-
adatellátás telepítését érintõ módosítások miatt módosul
az SzMSz 1. számú, 2. számú és 3. számú melléklete.

3. §

Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Jóváhagyom:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
az 1/2008. (MK 24.) OKM utasításhoz

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Szervezeti és Mûködési szabályzata

3. számú módosítása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 5/2007.
(MK 71.) OKM utasítás mellékleteként kiadott – többször
módosított – Szervezeti és Mûködési Szabályzata
(a továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint módosul:

1. Az SzMSz „Bevezetõ” fejezetében a „1. Jogállás, te-
vékenységi kör” alfejezet 1.1. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„1.1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továb-
biakban: OKM) a Magyar Köztársaságban az oktatási és a
kulturális ágazat tevékenységét irányító központi állam-
igazgatási szerv, amelynek élén a Kormány tagja, az okta-
tási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter)
áll.”

2. Az SzMSz „Bevezetõ” fejezetében a „3. Az OKM
vezetése, szervezete és mûködése” alfejezet 3.3. pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.3. Az OKM szervezeti felépítését az 1. számú, a
szervezeten belüli létszámra és a munkáltatói jogok gya-
korlására vonatkozó rendelkezéseket a 2. számú, a folya-
matba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési
rendszer (a továbbiakban: FEUVE) szabályozását a 3. szá-
mú, a Fõtanácsadó, tanácsadói, illetve politikai (fõ)tanács-
adói munkaköröket, valamint a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettséggel járó munkaköröket és a képzettségi pót-
lék meghatározására vonatkozó rendelkezést a 4. számú
melléklet, a kiadmányozási jog átruházását az 5. számú
melléklet tartalmazza.”

3. Az SzMSz Elsõ rész, Az OKM vezetõi és munkatár-
sai fejezet, I. Politikai vezetõk alfejezet, 1. A miniszter al-
cím 1.8. pontja kiegészül az alábbi új francia bekezdéssel:

„– mûködteti a Magyar Tanácsadó Bizottságot a Kultu-
rális Javak Nemzetközi Védelmének Biztosítására, tagjait
a kulturális szakállamtitkár útján a szakma kiemelkedõ el-
méleti és gyakorlati tudással rendelkezõ képviselõi köré-
bõl hívja meg.”

4. Az SzMSz Elsõ rész, Az OKM vezetõi és munkatár-
sai fejezet, I. Politikai vezetõk alfejezet, 3. A kabinetfõnök
alcím 3.3. és 3.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:

„3.3. Szervezi, koordinálja és ellenõrzi az OKM fel-
adatainak ellátását, javaslatot tesz a miniszternek az OKM
szervezetének kialakítására, irányítja a jogi, igazgatási és
személyzeti tevékenységet. Közremûködik a szakállamtit-
károk tevékenységének miniszteri irányításában. Intézke-
dik, hogy a belsõ és külsõ ellenõrzési jelentésekben tett

megállapítások, javaslatok hasznosulásáról és végrehajtá-
suk nyomonkövetésére nyilvántartást vezessen a tárca a
költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendelet 29/A. §-a értelmében.

3.4. Összehangolja az OKM érdekegyeztetési tevé-
kenységében való kormányzati és minisztériumi szintû
részvételét és szakmailag felügyeli a társadalmi és civil
szervezetekkel, a tanácsadó, érdekegyeztetõ és döntés-
elõkészítõ testületekkel, pártokkal és civil szervezetekkel
fenntartott kapcsolatokat.”

5. Az SzMSz Elsõ rész, Az OKM vezetõi és munkatár-
sai fejezet, II. Politikai munkatársak alfejezet, 1. A politi-
kai fõtanácsadó, politikai tanácsadó alcím 1.4. pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.4. Tevékenységérõl rendszeresen tájékoztatja az ál-
lamtitkárt és a kabinetfõnököt, illetve jogosult tájékozta-
tást kérni politikai állásfoglalások kialakítása során az ál-
lamtitkár, illetve a kabinetfõnök, valamint az OKM vala-
mennyi felügyeleti területének vezetõjétõl és azok vezetõ
megbízású munkatársaitól.”

6. Az SzMSz Elsõ rész, Az OKM vezetõi és munkatár-
sai fejezet, III. Szakmai vezetõk alfejezet, 2. A fõosztály-
vezetõ alcím 2.1.2. és 2.2.4., valamint 2.2.5. alpontjai he-
lyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2.1.2. A szervezeti és mûködési szabályzattal össz-
hangban elkészíti a fõosztály ügyrendjét, és – annak a fel-
ügyeleti terület vezetõje által történõ jóváhagyását köve-
tõen – a munkaköri leírásokat. Javaslatot tesz a fõosztály
létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való
gazdálkodásra, továbbá kitüntetések, címek, díjak adomá-
nyozására.

(...)
2.2.4. A külön szabályzat rendelkezései alapján a fel-

ügyeleti területhez tartozó költségvetési szervek vonatko-
zásában elõkészíti a külön szabályzatban a szakállamtit-
kárnak megállapított feladatokkal kapcsolatos döntéseket,
illetve javaslatokat, részt vesz az Ellenõrzési Fõosztály ál-
tal végzett, a szakmai tevékenység értékelésére is kiterjedõ
ellenõrzésekben. A feladatkörét érintõ kérdésekben közre-
mûködik a más felügyeleti területhez tartozó költségvetési
szervek feletti szakmai felügyeleti tevékenységgel kap-
csolatos döntések elõkészítésében.

2.2.5. A külön szabályzat rendelkezései alapján a fel-
ügyeleti területhez tartozó gazdasági társaságok és köz-
hasznú társaságok, illetve alapítványok, közalapítványok
tekintetében elõkészíti a szakállamtitkár külön szabályzat
szerinti döntéseit, illetve javaslatait, a feladatkörét érintõ
kérdésekben közremûködik a más felügyeleti területhez
tartozó gazdasági társaságokkal és közhasznú társaságok-
kal, alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos
döntések elõkészítésében.”

7. Az SzMSz Elsõ rész, Az OKM vezetõi és munkatár-
sai fejezet, III. Szakmai vezetõk alfejezet, 3. A szakállam-
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titkári titkárság vezetõje alcím 3.4. pontja helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„3.4. A felügyeleti területhez tartozó költségvetési
szervek, gazdasági társaságok és közhasznú társaságok, il-
letve alapítványok, közalapítványok tekintetében koordi-
nálja a szakállamtitkár külön szabályzat szerinti döntései-
nek, illetve javaslatainak elõkészítését, amennyiben azok
több fõosztály, illetve felügyeleti terület közremûködését
igénylik.”

8. Az SzMSz Második részének felvezetõ szövegében
található felsorolásban a miniszter, az államtitkári felügye-
leti terület, valamint a közoktatási szakállamtitkár, illetve
a fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár felügyeleti terü-
letének felépítését ismertetõ részek helyébe az alábbi szö-
vegrészek lépnek:

„MINISZTER
Oktatási Jogok Biztosának Titkársága (fõosztály)
Ellenõrzési Fõosztály
Egyházi Kapcsolatok Titkársága (fõosztály)
Esélyegyenlõségi Fõigazgatóság (fõosztály)

ÁLLAMTITKÁR
Államtitkári Titkárság
Határon Túli Magyarok Titkársága (osztály)
(...)

KÖZOKTATÁSI SZAKÁLLAMTITKÁR
Közoktatási Szakállamtitkár Titkársága
Közoktatási Fõosztály
Nemzetiségi Fõosztály
(...)

FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI SZAKÁLLAM-
TITKÁR

Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár Titkársága
Költségvetési és Közgazdasági Fõosztály
Fejlesztési Fõigazgatóság (fõosztály)
Beruházási Fõosztály
Gazdálkodási Fõosztály”

9. Az SzMSz Második rész „I. A miniszter közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egységek” fejezet 2. El-
lenõrzési Fõosztály alfejezetének felvezetõ szövege helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:

„Az Ellenõrzési Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásá-
ban a továbbiakban: Fõosztály) ellátja az OKM belsõ el-
lenõrzését, ellenõrzi a fejezeti kezelésû elõirányzatokból
nyújtott támogatások felhasználását, ellenõrzéseket végez
a felügyelt költségvetési szerveknél, a fejezet szakmai fel-
ügyelete alá tartozó, a fejezet költségvetésébõl támogatás-
ban részesülõ gazdasági társaságoknál, továbbá az OKM
költségvetésébõl céljelleggel nyújtott és a nemzetközi tá-
mogatások felhasználásával kapcsolatban a kedvezménye-
zetteknél és a támogatások lebonyolításában részt vevõ
szervezeteknél. Miniszteri, államtitkári döntés, valamint
közérdekû bejelentések alapján soron kívüli ellenõrzése-
ket végez.”

10. Az SzMSz Második rész „I. A miniszter közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egységek” fejezet 3. Egy-
házi Kapcsolatok Fõosztálya alfejezetének címe helyébe a
„3. Egyházi Kapcsolatok Titkársága (fõosztály)” elneve-
zés lép, ennek megfelelõen ahol korábban „Fõosztály”
szerepelt ott most Titkárságot kell érteni ez alatt.

11. Az SzMSz Második rész „I. A miniszter közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egységek” fejezet kiegé-
szül az alábbi új alfejezettel:

„4. Esélyegyenlõségi Fõigazgatóság (fõosztály)

Az Esélyegyenlõségi Fõigazgatóság (jelen alfejezet al-
kalmazásában a továbbiakban: Fõigazgatóság) a miniszter
közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egység, amely
elõkészíti a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek,
tanulók esélyegyenlõségét szolgáló miniszteri döntéseket
(a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: esélyegyenlõ-
ségi feladatok), továbbá szervezi az esélyegyenlõségi fel-
adatok ágazati feladatainak végrehajtását, illetve ellátja a
romákkal, a romák reprezentációjával kapcsolatos kulturá-
lis tevékenységet.

4.1. A Fõigazgatóság szervezi a miniszter feladatköré-
be tartozó esélyegyenlõségi feladatokat szolgáló tárcaközi
egyeztetéseket, továbbá képviseli a minisztériumot más
miniszter feladatkörébe tartozó, az esélyegyenlõségi fel-
adatokat érintõ ügyekben.

4.2. A Fõigazgatóság ellátja az esélyegyenlõségi fel-
adatokkal összefüggõ hátránykompenzáció, esélyteremtõ
programok és miniszteri döntések elõkészítését. A Fõigaz-
gatóság elõkészíti a hátrányos helyzetû és a halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók közoktatásban és
felsõoktatásban folytatott tanulmányai sikerességét szol-
gáló programokat és végrehajtásukat koordinálja. A Fõ-
igazgatóság közremûködik a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók helyzetét érintõ
jogszabályok elõkészítésében és véleményezésében.

4.3. A Fõigazgatóság intézkedéseket kezdeményez az
egyenlõ bánásmód oktatásban való érvényesülése érdekében.
A Fõigazgatóság stratégiai megoldásokat dolgoz ki az esély-
egyenlõségi feladatok végrehajtásához és segíti a helyi ön-
kormányzati esélyegyenlõségi programok elkészítését.

4.4. A Fõigazgatóság részt vesz a hátrányos helyzetû és
a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók si-
keres tanulmányait segítõ uniós források és hazai források
terhére megvalósuló programok és pályázatok elõkészíté-
sében és végrehajtásának figyelemmel kísérésében.

4.5. A Fõigazgatóság elõkészíti a hátrányos helyzetû és
a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók in-
tegrációját szolgáló döntéseket, a szegregáció felszámolá-
sát szolgáló intézkedéseket, továbbá együttmûködik a sa-
játos nevelési igényû gyermekek, tanulók helyzetével kap-
csolatos döntések elõkészítésében.

4.6. Ellátja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.
keretében mûködõ Esélyegyenlõségi Igazgatósággal
összefüggõ szakmai feladatokat.
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4.7. Koncepciót dolgoz ki a romákat érintõ kulturális
kérdésekben. Részt vesz a roma kultúrát érintõ támogatási
rendszerek kidolgozásában a romák széles körû kulturális
megjelenése érdekében. Részt vesz az uniós források ter-
hére megvalósuló roma kultúrát érintõ programok és pá-
lyázatok elõkészítésében és a végrehajtás figyelemmel kí-
sérésében.”

12. Az SzMSz Második rész „II. Az államtitkár közvet-
len irányítása alá tartozó szervezeti egységek” fejezet „2.
Roma Integrációs Titkárság (fõosztály)” alfejezet törlésre
kerül és a korábbi 3. alfejezetének számozása megváltozik
és a szövegezése helyébe az alábbiak kerülnek:

„2. Határon Túli Magyarok Titkársága (osztály)

2.1. A Határon Túli Magyarok Titkársága a határon túli
magyarok oktatási programjaival kapcsolatos szakmai fel-
adatokat lát el, javaslatokat készít a határon túli magyar
oktatási és kulturális stratégia kidolgozására.

2.2. Elõkészíti és véleményezi a határon túli magyar-
ságot érintõ oktatási és kulturális jogszabályokat,
kormány-elõterjesztéseket, különös tekintettel a kedvez-
ménytörvény oktatási rendelkezéseinek végrehajtásával
összefüggõ, és a határon túli magyaroknak a felsõfokú ok-
tatásban való részvételét szabályozó jogszabály-alkotási
feladatokra.

2.3. Elõkészíti az államközi és tárcaszintû oktatási és
tudományos megállapodások kisebbségi fejezeteit, koor-
dinálja a kétoldalú kormányközi kisebbségi vegyes bizott-
ságok határon túli magyarokat érintõ feladatait, képviseli a
tárcát a határon túli magyar ügyeket kezelõ szakmai testü-
letekben.

2.4. Kapcsolatot tart a külhoni magyarság szakmai és
érdekképviseleti szerveivel, a feladat ellátásában részt
vevõ magyarországi szervezetekkel, háttérintézmények-
kel, továbbá az OKM egyes szakállamtitkárságaival.

2.5. Mûködteti a miniszter határon túli szakmai tanácsadó
testületeit (Határon Túli Magyar Oktatási Tanács, Határon
Túli Magyar Ösztöndíj Tanács, Határon Túli Magyar Felsõ-
oktatási Tanács), és koordinálja a tárcának a külhoni magyar-
sággal kapcsolatos kulturális és (egyházi feladatait).”

13. Az SzMSz Második rész a „III. A kabinetfõnök
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek” feje-
zet „1. Miniszteri Kabinet” alfejezet helyébe az alábbi szö-
vegrész kerül:

„1. A Miniszteri Kabinet

A Miniszteri Kabinet a kabinetfõnök vezetésével mûkö-
dõ önálló szervezeti egység, amely feladatait a Miniszteri
Titkárságon, Kabinetfõnöki Koordinációs Titkárságon,
Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságán és a Statisz-
tikai Osztályon, valamint a Kabinetirodán, továbbá a jelen
fejezet 2–4. pontjaiban felsorolt fõosztályokon keresztül
látja el.

1.1. A Miniszteri Titkárság

A Miniszteri Titkárság a kabinetfõnök közvetlen irányí-
tása mellett ellátja a titkárságra érkezõ iratok ügykezelését
és döntésre elõkészítését, valamint közremûködik a mi-
niszter programjainak szervezésében.

1.2. Kabinetfõnöki Koordinációs Titkárság

1.2.1. A Kabinetfõnöki Koordinációs Titkárság a kabi-
netfõnök közvetlen irányítása mellett az Elsõ Rész III. fe-
jezet 3. alfejezetében foglalt általános titkársági feladato-
kon túl ellátja a 2008. évben megrendezésre kerülõ Ma-
gyar Reneszánsz Év rendezvényszervezési feladatainak
koordinálását.

1.2.2. Közremûködik a belsõ államtitkári és a miniszte-
ri, valamint a titkárságvezetõi értekezletek szervezésében.
Továbbá koordinálja az ágazati és belsõ informatikai fej-
lesztésekkel kapcsolatos stratégiai jellegû minisztériumi
döntések elõkészítését.

1.2.3. Koordinálja a Kabinetfõnök közvetlen felügye-
lete alá tartozó szervezeti egységek egységes szakmai ál-
láspontjának kialakítását a minisztérium belsõ anyagainak
véleményezése során.

1.3. Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága

1.3.1. A Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága a
kabinetfõnök közvetlen irányítása mellett a jogszabályok-
ban rögzített feltételeknek megfelelõen elõkészíti és koor-
dinálja a pártokkal, az oktatási és a kulturális területen ér-
dekelt társadalmi és civil szervezetekkel, tanácsadó testü-
letekkel, kormányzati hivatalokkal és minisztériumokkal
folytatott döntés-elõkészítõ tárgyalásokat.

1.3.2. Ellátja az OKM képviseletét az országos érdek-
egyeztetés rendszerében, valamint a társadalmi és civil fó-
rumokon.

1.3.3. Koordinálja a lobbitevékenységrõl szóló 2006.
évi XLIX. törvény hatálya alá tartozó minisztériumi fel-
adatokat, az erre vonatkozó külön utasítás rendelkezései
szerint.

1.4. Statisztikai Osztály

A Statisztikai Osztály a kabinetfõnök közvetlen irányí-
tása mellett ellátja az ágazati statisztikai rendszer mûköd-
tetésével kapcsolatos tárcafeladatokat.

1.4.1. Megszervezi és végrehajtja az Országos Statisz-
tikai Adatgyûjtési Programnak megfelelõ adatgyûjtéseket,
adatellenõrzést, feldolgozást és adatszolgáltatást, összeál-
lítja, megszerkeszti az adatgyûjtésekrõl szóló statisztikai
tájékoztatókat, mûködteti az OKM statisztikai nyilvántar-
tásait, koordinálja és végzi a nemzetközi statisztikai adat-
szolgáltatásokat.

1.4.2. Az ágazati statisztika fejlesztése körében kar-
bantartja a statisztikai kérdõíveket, valamint a statisztikai
fogalomrendszereket, összefogja a statisztikák harmonizá-
cióját és nemzetközileg összehasonlítható indikátorok fej-
lesztését célzó hazai programokat.
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1.5. Kabinetiroda

A Kabinetiroda feladata a miniszter szakmai és politikai
munkájának támogatása, melyet a Parlamenti Csoporton,
és a Sajtóirodán keresztül lát el.

Parlamenti Csoport

1.5.1. A Parlamenti Csoport segíti a miniszter és az ál-
lamtitkár parlamenti munkáját. Ennek érdekében elõkészí-
ti az OKM-et érintõ interpellációk és kérdések megvála-
szolását, a parlamenti tárgyalás szakaszában gondozza az
OKM által az Országgyûléshez benyújtott jogszabály-
tervezeteket. Koordinálja a tárca szakértõinek részvételét
az Országgyûlés plenáris és bizottsági ülésein, az ott el-
hangzottakról jelentéseket és elemzéseket készít.

1.5.2. Kapcsolatot tart az országgyûlési képviselõkkel,
parlamenti frakciókkal, az illetékes parlamenti bizottsá-
gokkal, az Országgyûlés Hivatalával, illetve más tárcák és
kormányhivatalok parlamenti csoportjaival.

Sajtóiroda

1.5.3. A Sajtóiroda feladata a közvélemény folyamatos
és pontos tájékoztatása az OKM tevékenységérõl, illetve
egyes szakkérdésekben hivatalos álláspontjáról. Ennek ér-
dekében elõkészíti a miniszter és más minisztériumi veze-
tõk nyilvános programjait, szervezi az OKM sajtótájékoz-
tatóit, ellátja az OKM hivatalos honlapjának és a
www.kultura.hu portálnak az üzemeltetését és tartalmi fel-
töltését.

1.5.4. A Sajtóiroda az egységes kormányzati kommu-
nikáció érdekében szervezi az együttmûködést a Minisz-
terelnöki Hivatal kormányzati kommunikációért felelõs
államtitkára irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel.

1.5.5. A Sajtóiroda ellátja az OKM által közzéteendõ
adatok meghatározásáról, illetve a közzététel módjáról
szóló szabályzat szerinti „adatközlõ” számára elõírt fel-
adatokat.

1.6. Kormányzati Koordinátor Titkársága

A Kormányzati Koordinátor Titkársága a Pécs 2010.
Európa Kulturális Fõvárosa program tárcaközi koordiná-
ciójával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelõs szerveze-
ti egység.

1.6.1. Feladatai ellátása során a kormányzati koordiná-
tor, kezdeményezéssel, ajánlással és javaslattal fordulhat a
miniszterhez a Pécs 2010 programmal kapcsolatosan, to-
vábbá a jogszabályokban rögzített feltételeknek megfele-
lõen elõkészíti és koordinálja a kulturális kormányzati, il-
letve a pécsi érdekeket a projekt során.

1.6.2. Szükség esetén ellátja az OKM képviseletét a
szakmapolitikai egyeztetések során. Tanácsadó testületek-
kel, kormányzati hivatalokkal és minisztériumokkal foly-
tat döntés-elõkészítõ tárgyalásokat.

1.6.3. A Németországi Magyar Kulturális Évad fel-
adatkörének ellátása is a kormányzati koordinátor titkársá-
gán, a szervezeti egység részeként történik.”

14. Az SzMSz Második rész „III. A kabinetfõnök köz-
vetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek” fejezet
„3. Jogi Fõosztály” alfejezet 3.2., 3.3 és 3.5. pontjai helyé-
be az alábbi rendelkezések lépnek:

„3.2. Közvetlenül a kiadmányozás elõtt a Fõosztály kö-
telezõ jogi szakmai kontrollt gyakorol a miniszteri határo-
zatok tervezetei, valamint a kiemelt jelentõségû ügyekben
született beadványok esetén, így különösen az országgyû-
lési biztosoktól, az Alkotmánybíróságtól, ügyészségtõl,
rendõrségtõl érkezõ megkeresésekre készített választerve-
zetekkel kapcsolatban. Jogi szempontból felülvizsgálja és
ellenjegyzi a minisztérium által kötendõ szerzõdések és az
azokhoz tartozó pályázati felhívások tervezeteit, megkere-
sésre részt vesz a kapcsolódó tárgyalásokon. Az egyházi
tulajdonrendezési perek kivételével, ellátja az OKM jogi
képviseletet a bíróságok és más hatóságok elõtt, illetve a
Fõosztály vezetõje képviselet ellátására meghatalmazást
adhat.

3.3. Megkeresésre a Fõosztály jogi tanácsadást nyújt a
külön szabályzatban meghatározott, az OKM felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek, valamint gazdasági társaságok,
közhasznú társaságok, alapítványok és közalapítványok, va-
lamint az OKM szervezeti egységei számára.

(...)
3.5. Elõkészíti az Oktatási Hivatal által a külföldi bizo-

nyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi
C. törvény alapján hozott döntések ellen benyújtott felleb-
bezések tárgyában hozott másodfokú miniszteri döntése-
ket, valamint a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény alapján
hozott és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rende-
let 17/A. §-a alapján a közoktatási feladatot ellátó egyház
számára az éves költségvetési törvényben meghatározott
kiegészítõ támogatást megállapító másodfokú határoza-
tokat.”

15. Az SzMSz Második rész „IV. A közoktatási szakál-
lamtitkár felügyeleti területe” fejezet „1. Közoktatási
Szakállamtitkár Titkársága” alfejezet 1.1. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

„1.1. A Közoktatási Szakállamtitkár Titkársága (jelen
alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: Titkárság) az
Elsõ Rész III. fejezet 3. alfejezetében foglalt általános tit-
kársági feladatokon túl a Társadalmi és Civil Kapcsolatok
Titkársága koordinálásával ellátja a Közoktatáspolitikai
Tanács, az Országos Köznevelési Tanács és bizottságai, az
Országos Szülõi Érdek-képviseleti Tanács összehívásával,
mûködtetésével és a Közoktatási Érdekegyeztetõ Tanács
titkárságának mûködtetésével kapcsolatos feladatokat.”

16. Az SzMSz Második rész „IV. A közoktatási szakál-
lamtitkár felügyeleti területe” fejezet „2. Közoktatási Fõ-
osztály” alfejezet felvezetõ szövegének helyébe az alábbi
szövegrész lép:

„A Közoktatási Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásá-
ban a továbbiakban: Fõosztály) ellátja a közoktatással
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kapcsolatos feladatokat, és gondoskodik a szakterületet
érintõ fejlesztési koncepciók és programok kidolgozásá-
ról. Részt vesz az uniós források felhasználásával megva-
lósuló fejlesztések elõkészítésében. A hátrányos helyzetû
és roma gyerekek esélyegyenlõségének közoktatásban
való érvényesítése érdekében tevékenységét egyezteti az
Esélyegyenlõségi Fõigazgatósággal, közremûködik az is-
kolai szegregáció visszaszorítását célzó intézkedések, az
integrációs, a hátránykompenzáló, esélyteremtõ progra-
mok, pályázatok elõkészítésében.”

17. Az SzMSz Második rész „IV. A közoktatási szakál-
lamtitkár felügyeleti területe” fejezet „3. Esélyegyenlõségi
és Nemzetiségi Fõosztály” alfejezet helyébe az alábbi szö-
vegrész lép:

„3. Nemzetiségi Fõosztály

A Nemzetiségi Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásá-
ban a továbbiakban: Fõosztály) a közoktatás területén el-
látja a nemzetiségi és etnikai oktatással kapcsolatos kor-
mányzati feladatokat. Részt vesz Európai Uniós források
felhasználásával megvalósuló fejlesztések elõkészítésé-
ben. A hátrányos helyzetû és roma gyerekek esélyegyenlõ-
ségének közoktatásban való érvényesítése érdekében tevé-
kenységét egyezteti az Esélyegyenlõségi Fõigazgatóság-
gal, közremûködik az iskolai szegregáció visszaszorítását
célzó intézkedések, az integrációs, a hátránykompenzáló,
esélyteremtõ programok, pályázatok elõkészítésében.

3.1. A Fõosztály a nemzetiségi és etnikai kisebbségek
oktatással összefüggõ feladatai körében:

3.1.1. Közremûködik a nemzeti, etnikai kisebbségi ok-
tatást érintõ jogszabályok, dokumentumok, programok
elõkészítésében, a nemzetközi egyezmények, munkater-
vek, az anya-, illetve nyelvi környezetben folyó pedagó-
gusképzés és továbbképzés, a diákcsere szervezésében.
Ellátja a nemzeti etnikai kisebbségi oktatás tankönyvellá-
tásával összefüggõ feladatokat.

3.1.2. Segíti az iskolafenntartók kisebbségi közoktatás-
sal összefüggõ feladatainak végrehajtását és a kisebbségi
önkormányzatok tevékenységét. Megszervezi az országos
pedagógiai szakmai szolgáltatásokat.

3.1.3. Mûködteti az Országos Kisebbségi Bizottságot.
3.2. A közoktatás finanszírozási feladatai körében:
3.2.1. A közoktatási humánszolgáltatások tekintetében

ellátja a költségvetési törvényben meghatározott állami
normatívák, támogatások és kiegészítõ támogatások
igénylésével, folyósításával, nyilvántartásával és ellenõr-
zésével kapcsolatos feladatokat.

3.2.2. A Fõosztály elõkészíti a közoktatási feladatot el-
látó egyház számára az éves költségvetési törvényben
meghatározott kiegészítõ támogatás megállapítására, vala-
mint a pedagógus-továbbképzési programok alapítására és
indításának engedélyezésére irányuló eljárásokban a mi-
niszter által a közoktatási szakállamtitkárra átruházott
döntési jogkörök gyakorlásával kapcsolatos intézkedé-
seket.

3.2.3. Felelõs a Közoktatás Fejlesztési Célelõirányzat
mûködtetéséért.”

18. Az SzMSz Második rész „V. A kulturális szakál-
lamtitkár felügyeleti területe” fejezet „1. Kulturális Szak-
államtitkár Titkársága” alfejezete helyébe a következõ
szövegrész lép:

„1. Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs
Fõosztály

A Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Fõosz-
tály az Elsõ Rész III. fejezet 3. alfejezetében foglalt általá-
nos titkársági feladatokon túl ellátja az alábbi feladatokat:

1.1. Közremûködik kulturális örökségvédelem állami
intézményeinek fejlesztését, irányítását, elõsegítõ folya-
matokban, valamint ezek szakmai felügyeletének és ellen-
õrzésének kialakításában.

1.2. Koordinálja a felügyeleti területén a különbözõ
fejlesztési tervek és reformkoncepciók (területfejlesztés,
Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, közigazgatás-fej-
lesztés) szakmai összhangjának megteremtését.

1.3. Koordinálja a kulturális turizmussal összefüggõ
feladatokat.

1.4. Koordinálja a szakterületre vonatkozó jogszabá-
lyok és jogszabály-módosítások szakmai tervezeteit.

1.5. Elõkészíti a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvény alapján kiadott egyedi miniszteri
döntéseket, eljár a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal sa-
ját ügyének minõsülõ közigazgatási hatósági ügyekben.

1.6. Elõkészíti az állami tulajdonú országosan védett
ingatlanok elõvásárlási jogával, továbbá vagyonkezelésé-
vel kapcsolatos jogszabállyal a miniszter hatáskörébe utalt
intézkedéseket.

1.7. A szakterület fõosztályaival együttmûködve ellátja
a szakterület költségvetés-tervezési feladatait, elõkészíti a
fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi
intézkedéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról.

1.8. Ellátja a kulturális ágazati informatikával össze-
függõ feladatokat.

1.9. A Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága
koordinálásával ellátja a Kulturális Ágazati Érdekegyezte-
tõ Tanács és a Kulturális Szakmapolitikai Tanács titkársá-
gának mûködtetésével kapcsolatos feladatokat.”

19. Az SzMSz Második rész „V. A kulturális szakál-
lamtitkár felügyeleti területe” fejezet „2. Mûvészeti Fõ-
osztály” alfejezet 2.6.4. alpontja helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„2.6.4. Ellátja az Európai Unió MEDIA 2007 progra-
mot koordináló MEDIA Desk Magyarország Iroda szak-
mai felügyeletével kapcsolatos feladatokat.”

20. Az SzMSz Második rész „V. A kulturális szakál-
lamtitkár felügyeleti területe” fejezet „3. Közgyûjteményi
Fõosztály” alfejezet 3.9.2. és 3.9.4. alpontjai valamint a
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3.10. pont elsõ mondata helyébe az alábbi új rendelkezé-
sek lépnek:

„3.9.2. Elõkészíti a muzeális intézményekkel kapcsola-
tos hatósági jogkörök gyakorlásához szükséges döntése-
ket. Vezeti a muzeális intézmények mûködési engedélyei-
nek nyilvántartását; a muzeális intézményekben õrzött,
ideiglenesen kivinni szándékozott kulturális javak eseté-
ben kiadja a külföldi kölcsönzéshez szükséges elõzetes
hozzájárulást. Kiadmányozásra elõkészíti a muzeális in-
tézmények létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos
határozatokat.

(...)
3.9.4. Szakmailag felügyeli a muzeális intézmények-

ben õrzött kulturális javakra irányuló komplex állomány-
védelmi tevékenységet.

3.10. A könyvtári és információs feladatok tekinteté-
ben:”

21. Az SzMSz Második rész „VI. A felsõoktatási és tu-
dományos szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet
„1. Felsõoktatási és Tudományos Szakállamtitkár Titkár-
sága” alfejezet helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.1. A Felsõoktatási és Tudományos Szakállamtitkár
Titkársága (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiak-
ban: Titkárság) az Elsõ Rész III. fejezet 3. alfejezetében
foglalt általános titkársági feladatokon túl a Társadalmi és
Civil Kapcsolatok Titkársága koordinálásával ellátja a
Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács titkárságának mû-
ködtetésével, valamint a Felsõoktatási Kerekasztal mû-
ködtetésével kapcsolatos feladatokat.

1.2. A Titkárság mûködteti a Nemzeti Bologna Bizott-
ságot, koordinálja a bolognai folyamatban való magyar
részvétellel kapcsolatos feladatok végrehajtását. Ellátja a
szakterületet érintõ nemzetközi ügyek, kiemelten az
EU-val kapcsolatos feladatok koordinációját, valamint
egyes nemzetközi testületekben a tagállami képviseletet.

1.3. A Titkárság ellátja a felsõoktatási gazdasági taná-
csok és intézményi tervek koordinálásának feladatát.”

22. Az SzMSz Második rész „VI. A felsõoktatási és tu-
dományos szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet
„2. Felsõoktatási Fõosztály” alfejezet 2.6. pontja helyébe a
következõ szövegezés lép:

„2.6. Felügyeli a felsõoktatási információs rendszer
(FIR) fejlesztésével kapcsolatos feladatokat és ennek tá-
mogatását szolgáló pénzeszközök felhasználását.”

23. Az SzMSz Második rész „VI. A felsõoktatási és tu-
dományos szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet
„3. Tudománypolitikai Fõosztály” alfejezet helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„3. Tudománypolitikai Fõosztály

A Tudománypolitikai Fõosztály (jelen alfejezet alkal-
mazásában a továbbiakban: Fõosztály) feladata a Kor-
mány tudománypolitikájának, valamint a felsõoktatás fej-

lesztésével összefüggõ feladatok elõkészítése és végrehaj-
tásának biztosítása.

3.1. Ellátja a Kormány tudománypolitikájához kapcso-
lódó, valamint a felsõoktatási tudományos képzéssel, te-
hetséggondozással, illetve ezek támogatásával kapcsola-
tos ágazati tervezési feladatokat, koordinációt.

3.2. Figyelemmel kíséri, és elemzésekkel támasztja alá
a tudomány- és felsõoktatás-politikai döntések hatásait.
Elvégzi a felsõoktatási minõségpolitikával, a Felsõoktatá-
si Minõségi Díjjal kapcsolatos ágazati feladatokat, segíti
az intézmények belsõ minõségbiztosítása fejlesztését.

3.3. Elõsegíti a felsõoktatás sikeres részvételét a regio-
nális tudásközpontok kialakításában, a hazai, az uniós és
más nemzetközi tudományos kutatási és fejlesztési progra-
mokban.

3.4. Segíti az elektronikus információs szolgáltatás
(EISZ) nemzeti program megvalósítását.

3.5. A Fõosztály elõkészíti a Magyar Tudományos
Akadémia és az Országos Tudományos Alapprogramok
kormányzati képviseletével kapcsolatos intézkedéseket.

3.6. Gondozza a felügyeleti terület vezetõje által hatás-
körébe utalt fejlesztési programokat, az ágazati fejlesztési
feladatokat, az uniós források felhasználásával megvaló-
suló fejlesztéseket.

3.7. Mûködteti az oktatási és kulturális miniszter Tudo-
mányos Tanácsát.

3.8. Ellátja a tárca felsõoktatási szakterületét érintõ
testnevelés-sporttal, az ifjúságpolitikával, esélyegyenlõs-
séggel, a Nemzeti Drogstratégai Programmal, a fogyaték-
kal élõ hallgatókkal kapcsolatos feladatokat.”

24. Az SzMSz Második rész „VIII. A fejlesztési és gaz-
dasági szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„VIII. A fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
felügyeleti területe

1. A Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár
Titkársága

1.1. A Fejlesztési és Gazdálkodási Szakállamtitkár Tit-
kársága (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban:
Titkárság) az Elsõ Rész III. fejezet 3. alfejezetében foglalt
általános titkársági feladatokon túl koordinálja az állam-
háztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakí-
tásokkal kapcsolatos minisztériumi feladatokat.

1.2. A Titkárság felméri, koordinálja, irányítja és ellen-
õrzi az OKM-et érintõ beszerzési eljárásokat a Beszerzési
Szabályzatban meghatározott módon és mértékben.

1.3. A Titkárságon mûködõ minisztérium oldali kap-
csolattartó feladata a Központi Szolgáltatási Fõigazgató-
sággal (a továbbiakban: KSZF) való kapcsolattartás, a
szolgáltatási megállapodás feltételeinek és folyamatainak
betartását segítõ információk gyûjtése, a KSZF által nyúj-
tott szolgáltatásokkal kapcsolatos minisztériumi (igénybe-
vevõi) döntések elõkészítése. Részvétel a Minisztérium
dolgozóinak e tárgyban történõ tájékoztatásában.

1098 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/24. szám



2. Költségvetési és Közgazdasági Fõosztály

A Költségvetési és Közgazdasági Fõosztály (jelen alfe-
jezet alkalmazásában a továbbiakban: Fõosztály) a fejezet-
hez tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok költségvetési tervezési, gazdálkodási és beszá-
molási feladataival kapcsolatos koordináló, elemzõ, vala-
mint pénzügyszakmai irányítási teendõket lát el, továbbá
felelõs az OKM felügyeleti, a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelõ Zrt.-vel kötött vagyonkezelõi szerzõdésben foglaltak
alapján az alapítói, tulajdonosi jogainak gyakorlásáért, és
a fenntartói irányítási feladatok ellátásáért. Ellátja az okta-
tási és kulturális ágazat tekintetében a Kormány társadal-
mi-gazdasági stratégiájának kialakításával, megvalósítá-
sával kapcsolatos stratégiai elemzõ-tervezõ tevékenysé-
get, továbbá a fejlesztési tevékenységet megalapozó köz-
gazdasági elemzéseket, tanulmányokat végez.

2.1. A Fõosztály koordinálja a felügyeleti területeknek,
a fenntartói irányítás alá tartozó felsõoktatási intézmé-
nyeknek az OKM fejezettel kapcsolatos költségvetési ter-
vezési munkáját, irányítja a fejezet költségvetési intézmé-
nyeinek tervezõ munkáját, ahhoz szakmai segítséget nyújt.
A FEUVE szabályzat ellenõrzési nyomvonalában foglal-
tak szerint összeállítja az éves költségvetési tör-
vényjavaslathoz tartozó egységes tárcajavaslatot, értesíti
az intézményeket a jóváhagyott költségvetési elõirányza-
taikról a részletes, elemi költségvetés összeállítása érdeké-
ben. Gondoskodik a fejezeti kezelésû elõirányzatok gaz-
dálkodási szabályzatának elkészítésérõl.

2.2. A Fõosztály ellátja a költségvetési fejezethez tarto-
zó költségvetési szervekkel, valamint a fejezeti kezelésû
elõirányzatokkal kapcsolatos évközi számviteli, pénzellá-
tási feladatokat, illetve az erre vonatkozó pénzügy-szak-
mai irányítási teendõket.

2.3. Koordinálja az éves költségvetés végrehajtásáról
készült szöveges értékelésekkel kapcsolatos munkálato-
kat, a FEUVE szabályzat ellenõrzési nyomvonalában fog-
laltak szerint elkészíti a zárszámadási törvényjavaslat ré-
szét képezõ egységes beszámolót.

2.4. A Fõosztály készíti elõ a Nemzeti Kulturális Alap
költségvetésének és zárszámadásának – a költségvetési,
illetve zárszámadási törvény részeként történõ – beterjesz-
tésérõl, illetve az Alap beszámolóját és mérlegét felülvizs-
gáló könyvvizsgáló megbízásáról szóló miniszteri intéz-
kedések tervezeteit.

2.5. Elõkészíti az OKM felügyeleti, tulajdonosi, alapí-
tói jogainak gyakorlásával, illetve a fenntartói irányítással
kapcsolatos külön szabályzatban meghatározott, a fejlesz-
tési és gazdasági szakállamtitkárnak a felügyelt költségve-
tési szervekkel, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács
döntése alapján megkötött vagyonkezelõi szerzõdésekkel
érintett gazdasági társaságok, illetve az OKM által alapí-
tott alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos dön-
téseit, illetve javaslatait. A fejlesztési és gazdasági szakál-
lamtitkár szakmai felügyeleti területéhez tartozó költség-
vetési szervek, közhasznú és gazdasági társaságok, illetve
alapítványok, közalapítványok tekintetében koordinálja a

szakállamtitkár külön szabályzat szerinti döntéseinek, il-
letve javaslatainak elõkészítését, amennyiben azok több
fõosztály, illetve felügyeleti terület közremûködését
igénylik.

2.6. A Fõosztály az ágazati és felügyeleti irányítás, a
tervezési feladatok hatékonyságának megalapozásához
hatásvizsgálatokat és elemzéseket készít.

2.7. Közremûködik az Átfogó Fejlesztési Terv, illetve
a Nemzeti Fejlesztési Terv ágazati kihatású fejlesztési
programjainak gazdasági-pénzügyi tervezésében, forrás-
oldali alátámasztottságának meghatározásában.

2.8. Ellátja az Európai Uniót létrehozó szerzõdés
87. cikkének 1. bekezdése szerinti állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdé-
sében meghatározott szervezeti egység feladatait.

2.9. Ellátja, illetve koordinálja a FEUVE rendszer ki-
alakításával, mûködtetésével, fejlesztésével járó feladato-
kat.

3. Fejlesztési Fõigazgatóság (fõosztály)

A Fejlesztési Fõigazgatóság (jelen alfejezet alkalmazá-
sában a továbbiakban: Fõigazgatóság) ellátja az OKM ha-
zai és uniós forrásokból származó fejlesztési tevékenysé-
gével kapcsolatos tárcafeladatokat, és biztosítja az OKM
érintettségû projektek központi módszertani támogatását
egészen a projektek projektgazdáinak kijelöléséig.

3.1. A Fõigazgatóság végzi az uniós és a hazai források
terhére megvalósításra kerülõ fejlesztések tervezésével és
végrehajtásával, továbbá az uniós források fogadásával
kapcsolatos minisztériumi feladatokat. Az oktatási és kul-
turális ágazat tekintetében megteszi a miniszter területfej-
lesztési feladatainak ellátásához szükséges intézkedése-
ket.

3.2. A felügyeleti területek adatszolgáltatása alapján
egységes rendszerben elemzi a minisztériumi projektek
mûködését, hatékonyságát, erõforrás-szükségletét, a kitû-
zött projektfeladatok teljesülését, biztosítva ezzel az OKM
vezetõinek beavatkozási lehetõségét a stratégiai célok ma-
radéktalan teljesülése érdekében.

3.3. A felügyeleti területek, illetve a projektgazdák
adatszolgáltatása alapján jelentéseket készít a projektfel-
adatok teljesítésérõl a tárca felsõvezetõi részére.

4. Beruházási Fõosztály

A Beruházási Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásában
a továbbiakban: Fõosztály) feladata a beruházásokkal kap-
csolatos minisztériumi teendõk ellátása, a PPP típusú beru-
házási programok koordinálása, az iskola-felújítási prog-
ram elõkészítése és lebonyolítása.

4.1. A beruházások költségvetési tervezésével, a felújí-
tási és beruházási elõirányzatok lebontásával, azok év köz-
beni szükség szerinti módosításával kapcsolatban a Fõosz-
tály a FEUVE szabályzat ellenõrzési nyomvonalaiban
megállapított feladatokat látja el.

4.2. A beruházások megvalósításával kapcsolatban el-
készíti a megvalósításhoz szükséges okmányokat, szerzõ-
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déseket, ellátja a pénzügyi lebonyolítás felügyeletét, ellen-
õrzését, továbbá az államigazgatási, államháztartási kap-
csolattartással, adatszolgáltatással kapcsolatos feladato-
kat.

4.3. Nyilvántartja a fejezet ingatlanvagyonának adat-
bázisát, elõkészíti a fejezet költségvetési szervei által ke-
zelt kincstári vagyon elidegenítésével, megterhelésével,
hasznosításával kapcsolatos tárcavéleményt, továbbá a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötendõ vagyon-
kezelõi szerzõdéseket.

5. Gazdálkodási Fõosztály

A Gazdálkodási Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásá-
ban a továbbiakban: Fõosztály) feladata az OKM Igazga-
tás költségvetési alcím tervezésével, a Közszolgálati Fõ-
osztály által kezelt elõirányzatokon kívüli elõirányzatok-
kal való gazdálkodással, valamint a pénzügyi-számviteli,
költségvetési beszámolással, adatszolgáltatással összefüg-
gõ feladatok ellátása.

5.1. A FEUVE szabályzat ellenõrzési nyomvonalában
foglaltak szerint a Fõosztály készíti elõ az állami költség-
vetés OKM igazgatás alcímének tervjavaslatát.

5.2. Gondoskodik az OKM Igazgatásának gazdálkodá-
sával kapcsolatos szabályzatainak elkészítésérõl, felelõs a
szabályzatokban a Fõosztálynak megállapított pénz-
ügyi-számviteli, költségvetési beszámolási, adatszolgálta-
tási feladatok elvégzéséért. Mûködteti a házipénztárt és a
devizapénztárt.

5.3. A Fõosztály szervezi és irányítja az ágazat tûz-,
munka-, polgári-, katasztrófa-, vagyonvédelmi és védelmi
igazgatási, valamint nukleárisbaleset-elhárítási feladatai-
nak végrehajtását.

5.4. A Fõosztály pénzügyi feladatkörében ellátja a mi-
nisztérium költségvetése tervezésének elõkészítésével, az
elõirányzatok nyilvántartásával és gazdálkodásával (kivé-
ve a Közszolgálati Fõosztály hatáskörébe tartozó elõirány-
zatokkal) kapcsolatos feladatokat, nyilvántartja a kötele-
zettségvállalásokat (szerzõdéseket), pénzügyi kifizetése-
ket teljesít, végzi a kincstári egyeztetést, mûködteti a házi-
pénztárt, valamint gondoskodik a hivatalos külföldi kikül-
detésekhez szükséges valuta úti-elõleg biztosításáról.

5.5. A Fõosztály számviteli feladatkörében kialakítja a
nyilvántartás rendjét, kontírozza az elõirányzatok és gaz-
dasági események bizonylatait és lekönyveli azokat, gon-
doskodik az analitikus nyilvántartások vezetésérõl, vala-
mint ellátja a beszámolással és adatszolgáltatással kapcso-
latos feladatokat.”

25. Az SzMSz Harmadik rész „I. Az irányítás és a szak-
mai felügyelet eszközei” fejezet „2. A felügyeleti, tulajdo-
nosi, illetve alapítói irányítás eszközei” alfejezet helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

„Az OKM felügyelete alá tartozó költségvetési szervek,
valamint a Kormány vagy az OKM, illetve jogelõdei által
alapított alapítványok, közalapítványok, a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötött vagyonkezelõi szerzõ-

désben átruházott gazdasági társaságok tekintetében a fel-
ügyeleti, tulajdonosi, alapítói jogok gyakorlójának szemé-
lyét és a jogok gyakorlásának eszközeit, illetve módját kü-
lön szabályzat határozza meg.”

26. Az SzMSz Harmadik rész „III. A vezetõ és dön-
tés-elõkészítõ értekezletek” fejezet, „4. A felügyeleti terü-
let vezetõi értekezlete” alfejezet 4.2. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„4.2. A felügyeleti terület vezetõi értekezlete napirendi
pontjainak tárgyalására meg kell hívni annak a felügyeleti
területnek a képviselõjét is, amelyik felügyeleti terület fel-
adatkörét az elõterjesztés érinti. Jogszabály vagy állami
irányítás egyéb jogi eszköze alkotására irányuló elõter-
jesztés tárgyalására a Jogi Fõosztály vezetõjét meg kell
hívni. A felügyeleti terület vezetõje az értekezlet állandó
résztvevõinek, illetve külsõ meghívottjainak körét bõvít-
heti.”

27. Az SzMSz Harmadik rész „IV. A kormányzati
munkával összefüggõ, illetve igazgatási jellegû és dön-
tés-elõkészítést szolgáló feladatok végrehajtási folyama-
ta” fejezet, „3. A jogszabály és állami irányítás egyéb jogi
eszköze alkotására irányuló elõterjesztések elõkészítésé-
nek szabályai” alfejezet 3.5. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„3.5. A Jogi Fõosztály a szakmai területek által készí-
tett, a szabályozás célját és részletes szövegjavaslatot tar-
talmazó szabályozási koncepció alapján elvégzi a jogsza-
bályszerkesztési, kodifikációs feladatokat.”

28. Az SzMSz Harmadik rész „IV. A kormányzati
munkával összefüggõ, illetve igazgatási jellegû és dön-
tés-elõkészítést szolgáló feladatok végrehajtási folyama-
ta” fejezet, „4. Az OKM saját elõterjesztéseinek szakma-
politikai és államigazgatási egyeztetése” alfejezet kiegé-
szül az alábbi új ponttal:

„4.5. A Kormány kabinetjei számára – a Gazdasági Ka-
binet kivételével – a Jogi Fõosztály küldi meg az anyagot.
A Gazdasági Kabinet esetében a Fejlesztési és Gazdasági
Szakállamtitkár Titkársága a beküldõ szervezeti egység.”

29. Az SzMSz Harmadik rész „IV. A kormányzati
munkával összefüggõ, illetve igazgatási jellegû és dön-
tés-elõkészítést szolgáló feladatok végrehajtási folyama-
ta” fejezet, „6. A kormánydöntést követõ, az országgyûlési
munkához kapcsolódó feladatok végrehajtásának rendje”
alfejezet 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.3. Az általános vita alatt benyújtott képviselõi mó-
dosító javaslatokról a Parlamenti Csoport tájékoztatja az
OKM politikai vezetõit és a felelõs szakállamtitkárt. Az
egyes módosító javaslatokkal kapcsolatos egységes mi-
nisztériumi álláspontot az érintettek – miniszter, államtit-
kár, szakállamtitkár, a Jogi Fõosztály vezetõje, a szakmai
fõosztályok vezetõi, munkatársai és a Kabinetiroda szak-
értõi – közösen alakítják ki. Amennyiben jelentõs politikai
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súlyú módosító javaslatok kérdésében a Kormány állás-
foglalását szükséges kikérni, az eredeti kormány-elõter-
jesztés elkészítéséért felelõs szervezeti egységeknek
kormány-elõterjesztést kell készítenie.”

30. Az SzMSz Harmadik rész „VII. Az ügyintézés
rendje” fejezet, „2. A hatósági ügyek intézése” alfejezet
2.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.6. Az egyfokú, illetve a fellebbezési eljárások során
meghozott határozatok, illetve végzések kiadmányozó-
ja – amennyiben az SzMSz másként nem rendelkezik – a
miniszter.”

31. Az SzMSz Harmadik rész „VII. Az ügyintézés
rendje” fejezet, „4. Az államigazgatási egyeztetés kereté-
ben más minisztériumtól, kormányhivataltól érkezett jog-
szabály-tervezetek, egyéb javaslatok, tervezetek belsõ vé-
leményezése” alfejezet 4.4. pontja helyébe az alábbi új
rendelkezések lépnek, ezzel egyidejûleg a korábbi
4.5. pont számozása 4.6. pontra változik:

„4.4. A beérkezõ véleményeket az Igazgatási Fõosztály
összegzi és megküldi a megkeresõ szervnek, ezzel párhu-
zamosan eljuttatja, azokhoz a szervezeti egységekhez is,
akik a minisztériumi állásfoglalás kialakításába bevonásra
kerültek.

4.5. Amennyiben az írásban megküldött észrevételek
megvitatása céljából a megkeresõ szerv egyeztetést tart, az
Igazgatási Fõosztály az értekezlet meghívóját – szükség
szerint az elõzmény ügyirattal együtt – az OKM képvisele-
tére kijelölt személy rendelkezésére bocsátja. Az egyezte-
tésen történtekrõl – az elõzmény visszaküldésével egyide-
jûleg – az Igazgatási Fõosztályt rövid írásos emlékeztetõ
keretében tájékoztatni kell.”

32. Az SzMSz Harmadik rész „VII. Az ügyintézés
rendje” fejezet korábbi 5. alfejezete helyébe az alábbi új
rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a korábbi 5–7. számú
alfejezetek számozása 6–8. számú alfejezetre változik:

„5. Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében
való részvétellel kapcsolatos és az európai uniós

tagságból eredõ feladatok koordinálása

5.1. Az európai uniós feladatokkal kapcsolatos együtt-
mûködés, döntés-elõkészítés és kölcsönös információcse-
re elõsegítése érdekében a minisztériumban EU Koordiná-
ciós Bizottság (a továbbiakban: EUKB) mûködik. Az
EUKB titkársági feladatait az Európai Uniós Kapcsolatok
Fõosztálya (a továbbiakban: EUKF) látja el. Az EUKB fel-
adat- és hatáskörét, tagjait és eljárását az EUKB ügyrendje
tartalmazza.

5.2. Az európai uniós döntéshozatali folyamatban való
tárcaszintû részvételt és az Európai Unió oktatási és kultu-
rális szakpolitikáihoz kapcsolódó hazai feladatok megva-
lósítását, különös tekintettel az egységes magyar szakma-
politikai álláspont kialakítására az EUKF koordinálja. A
fõosztály az Európai Unió Oktatási, Ifjúsági és Kulturális

Tanácsa elé kerülõ tervezetek véleményezésébe és a szak-
mapolitikai álláspont kialakításába minden esetben bevon-
ja az érintett szakterületeket, valamint a Jogi Fõosztályt.

5.3. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságban
(a továbbiakban: EKTB) a minisztert az EUKF vezetõje
képviseli. Az EKTB által megtárgyalása kerülõ elõterjesz-
tések véleményezését és a minisztérium egységes állás-
pontjának kialakítását az EUKF koordinálja, és képviseli
az EKTB elõtt. Azon EKTB által megtárgyalásra kerülõ, a
tárcát érintõ elõterjesztéseket, melyek benyújtásra kerül-
nek az államtitkári értekezlet elé, illetve a Kormány ülésé-
re, minden esetben meg kell küldeni tájékoztatásul az
Igazgatási Fõosztály számára. Az Igazgatási Fõosztályt tá-
jékoztatni kell továbbá az ezen elõterjesztésekre vonatko-
zó, EKTB elõtt képviselt tárca-állásfoglalásról is.

5.4. Az EKTB szakértõi csoportjaiban a tárca képvise-
letével járó feladatokat a szakértõi csoport témája szerint
elsõsorban érintett szakterület vezetõje által kijelölt mun-
katárs látja el, aki szükség szerint egyeztet a minisztérium
más érintett fõosztályaival. Az EKTB szakértõi csoportok-
ban a tárcaképviselet koordinációját az EUKF látja el,
ezért a szakértõi csoportokba a tagok kijelölése a Fõosztá-
lyon keresztül történik.

5.5. Az Igazgatási Fõosztály a közigazgatási egyeztetés
keretében más minisztérium, kormányhivatal által meg-
küldött – különös tekintettel a Külügyminisztérium által
készített –, európai uniós ügyeket érintõ elõterjesztéseket
minden esetben megküldi véleményezésre az EUKF szá-
mára. A beérkezett észrevételek alapján kialakított egysé-
ges tárca-állásfoglalást az Igazgatási Fõosztály tájékozta-
tásul elektronikusan másolatban továbbítja az EUKF szá-
mára.

5.6. A minisztérium jogharmonizációval összefüggõ
feladatainak teljesítésérõl a Jogi Fõosztály gondoskodik az
illetékes szakterület és az EUKF bevonásával.

5.7. A minisztérium a Magyar Köztársaság ellen indí-
tott kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos felada-
tait az EUKF tájékoztatásával az Igazgatási Fõosztály
koordinálja. Ezzel összefüggésben kapcsolatot tart a Kül-
ügyminisztérium és az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium illetékes munkatársaival, koordinálja a kötelezett-
ségszegési eljárásra vonatkozó egységes tárca-állásfogla-
lás kialakítását. A kötelezettségszegési eljárás következté-
ben szükséges jogszabály-alkotási és -módosítási felada-
tok végrehajtásáért az SZMSZ IV. részében foglalt általá-
nos eljárásrend figyelembevételével a témakör szerint ille-
tékes szakterület felelõs. Az elõkészítés állásáról rendsze-
resen tájékoztatni kell az Igazgatási Fõosztályt.

5.8. Az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram meg-
valósításában való magyar részvételt az EUKF koordinál-
ja. A munkaprogram megvalósítása kapcsán létrehozott
ún. klaszterekben a tagállami képviselettel kapcsolatos
feladatokat az EUKF tájékoztatásával a tárca által kijelölt
klaszter-tag látja el, aki szükség szerint egyeztet a minisz-
térium más érintett fõosztályaival. A klaszterekben a tagál-
lami képviselet koordinációját, valamint a klaszterekkel
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kapcsolatos hazai titkársági feladatokat az EUKF látja el,
ezért a klaszterekbe a tagok kijelölése a Fõosztályon ke-
resztül történik.

5.9. Az Európai Unió egész életen át tartó tanulás prog-
ramja, valamint Kultúra programja hazai végrehajtásának
szakmai felügyeletét, valamint a programvégrehajtást
uniós szinten segítõ komitológiai bizottságokban a tárca-
képviselettel járó feladatokat az EUKF látja el, az érintett
szakterületek szükség szerinti bevonásával. Az Európai
Unió Tempus programja és Erasmus Mundus programja
esetében a hazai végrehajtás szakmai felügyeletérõl, vala-
mint a programvégrehajtást uniós szinten segítõ komitoló-
giai bizottságokban a tárcaképviselettel járó feladatok el-
látásáról az EUKF bevonásával a Felsõoktatási és Tudo-
mányos Szakállamtitkárság gondoskodik. A MÉDIA 2007
program végrehajtásának szakmai felügyeletét, valamint a
programvégrehajtást uniós szinten segítõ komitológiai
bizottságban a tárcaképviseletet a Mûvészeti Fõosztály
látja el.”

33. Az SzMSz Harmadik rész „VIII. A kapcsolattartás
rendje” fejezet, „2. A sajtóval való kapcsolattartás rendje”
alfejezet 2.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.6. A sajtóhelyreigazításra vonatkozó kérelmet a Saj-
tóiroda vezetõjének kiadmányozásával kell kiadni.”

34. Az SzMSz Harmadik rész „IX. A hivatali igazgatá-
si rend szabályai” fejezet, „1. A kiadmányozási jog gya-
korlása” alfejezet helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. A kiadmányozási jog gyakorlása

1.1. A kiadmányozás joga az adott ügyben döntési jog-
körrel rendelkezõ személyt illeti meg. Az intézkedés-
tervezet a kiadmányozással válik hivatalos intézkedéssé.
A kiadmányozás magában foglalja az érdemi döntésen kí-
vül az ügyirat irattárba helyezésének jogát is.

1.2. A miniszter adja ki a személyes hatáskörébe tarto-
zó, továbbá a magához vont intézkedéseket. A miniszter
hatáskörébe tartozó egyes ügyeket és az átruházott hatás-
körben a szerv vezetõje nevében kiadmányozó vezetõk ne-
vét az SzMSz 5. számú melléklete tartalmazza.

1.3. A minisztert akadályoztatása esetén – törvényben
meghatározott kivételekkel – az államtitkár helyettesíti.

1.4. Azon felügyeleti, tulajdonosi és alapítói jogosítvá-
nyok esetében, ahol a döntést a miniszter hozza, a döntés-
nek megfelelõ okirat kiadmányozója az államtitkár.

1.5. A szakállamtitkárok a miniszter és az államtitkár
akadályoztatása esetén ügykörükben – a miniszter helyett
és nevében eljárva – jogosultak irányelv és tájékoztató
kiadására.

1.6. Az államtitkár, a kabinetfõnök és a szakállamtitká-
rok – a miniszter részére fenntartott intézkedések kiadmá-
nyozását kivéve – a felügyeleti területükön az ügykörükbe
tartozó, a belsõ szabályzatban meghatározott ügyekben
gyakorolják a kiadmányozás jogát.

1.7. Ha a kiadmányozás joga a fentiek szerint nem a mi-
nisztert, az államtitkárt, a kabinetfõnököt, illetõleg a szak-
államtitkárt illeti meg, a fõosztály feladatkörébe tartozó
ügyekben az intézkedéseket – a más minisztérium, kor-
mányhivatal állami vezetõjéhez címzett átiratok kivételé-
vel – a fõosztályvezetõ adja ki.

1.8. Az osztályok vezetõi a feladatkörükbe tartozó
ügyekben az intézkedéseket kiadhatják, kivéve azokat,
amelyekben a kiadmányozás jogát állami vezetõ gyakorol-
ja, illetõleg a fõosztályvezetõ a maga számára tartotta
fenn.

1.9. Az ügyintézõket a fõosztályvezetõ és saját hatás-
körébe tartozó ügyben az osztályvezetõ a feladatkörükbe
utalt ügyekben érdemi intézkedést tartalmazó irat aláírásá-
ra is feljogosíthatja.

1.10. Gazdálkodási jellegû vagy ilyen kihatású ügyek-
ben a kiadmányozási, illetõleg a kötelezettségvállalási,
utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítõ jog az OKM kü-
lön szabályzataiban foglalt elõírások szerint gyakorolha-
tó.”

35. Az SzMSz Harmadik rész „X. A Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat végrehajtása” fejezet helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:

„X. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat végrehajtása

1. A végrehajtás általános szabályai

Jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzatban foglalt
elõírásokat az OKM belsõ szabályzataiban, a Harmadik
Rész I. fejezet 3. cím 3.1. pontjában meghatározott belsõ
irányítási eszközökben, a felügyeleti terület, illetve a fõ-
osztályok ügyrendjeiben és az ezek alapján kiadott munka-
köri leírásokban kell részletezni.

2. Az OKM szabályzatai

2.1. A minisztériumi köztisztviselõkre, az ügyintézésre
és mûködésére a következõ külön szabályzatok vonatkoz-
nak:

1. Fejezeti kezelésû elõirányzatok gazdálkodási,
kötelezettségvállalási és utalványozási szabály-
zata;

2. Az OKM Igazgatás gazdálkodási szabályzata;
3. Beszerzési Szabályzat;
4. Munkavédelmi és Tûzvédelmi Ismeretek;
5. Szabályzat a felügyeleti, tulajdonosi és alapítói

jogok gyakorlásáról;
6. Szabályzat a Központi Szolgáltatási Fõigazga-

tóság által nyújtott egyes szolgáltatások igény-
bevételérõl;

7. Külföldi kiküldetési Szabályzat;
8. Belsõ Ellenõrzési Kézikönyv;
9. Belsõ Iratkezelési Szabályzat;

10. Szabályzat az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium által közzéteendõ adatok meghatározásá-
ról, illetve a közzététel módjáról;

11. Titkos Ügykezelési Szabályzat;

1102 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/24. szám



2008/24. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1103

12. Szabályzat az Oktatási és Kulturális Miniszté-
riumot érintõ lobbitevékenység szabályairól;

13. Szabályzat a közérdekû adatok megismerésére
irányuló kérelmek intézésének rendjérõl;

14. Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat;
15. Közszolgálati Szabályzat;
16. Lakáscélú Munkáltatói Támogatás Szabályzata;
17. A FEUVE szabályzat 6.1. és 6.2. sz. mellékle-

teiben felsorolt szabályzatok.
2.2. A 2.1. pontban meghatározott szabályzatok elõké-

szítéséért az 1–6. pontokban szereplõ szabályzatok eseté-
ben a fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár, a 7. pontban
szereplõ szabályzat esetében a nemzetközi szakállamtit-
kár, a 8. pontban szereplõ szabályzat esetében az Ellenõr-
zési Fõosztály vezetõje, a 9–12. pontokban szereplõ sza-
bályzatok esetében az Igazgatási Fõosztály vezetõje, a
13. pontban szereplõ szabályzat esetében a Jogi Fõosztály
vezetõje, a 14–16. pontokban szereplõ szabályzatok eseté-
ben a Közszolgálati Fõosztály vezetõje, a 17. pontban sze-
replõ szabályzatok esetében a FEUVE szabályzat 6.1. és
6.2. sz. mellékletének „Elõkészítõ” oszlopában meghatá-
rozott személy felel. A 1–16. pontban nevesített szabály-
zatokat a miniszter, a 17. pontban nevesített szabályzato-
kat a FEUVE szabályzat 6.1. és 6.2. sz. mellékletének
„Felelõs” oszlopában meghatározott személy adja ki.

2.3. A szabályzatokat a szabályozotti körnek megfelelõ
formában, belsõ vagy normatív miniszteri utasítással kell
kiadni.

2.4. A szabályzat kiadását követõen a 2.2. pontban
meghatározott felelõsnek gondoskodnia kell arról, hogy a
szabályzatot az érintettek megismerhessék, ha szükséges a
tárca közlönyeiben megjelenjen, és az OKM Intraneten is
elérhetõ legyen.

3. A felügyeleti területi és a szervezeti egységek
ügyrendjei, valamint a munkaköri leírások készítése

3.1. A felügyeleti területi ügyrendek megállapítása a
felügyeleti terület vezetõje, a szervezeti egységek ügy-
rendjeinek megállapítása a fõosztályvezetõ feladata. Az
ügyrendeket – az Igazgatási Fõosztály vezetõjének ellen-
jegyzését követõen – a felügyeleti terület vezetõje hagyja
jóvá. A jóváhagyott ügyrendek egy-egy másolati példá-
nyát tájékoztatásul meg kell küldeni az Igazgatási Fõosz-
tálynak és a Közszolgálati Fõosztálynak.

3.2. Az ügyrendekben – a hatályos jogszabályokkal és
az OKM belsõ szabályzataival összhangban – meg kell ha-
tározni

– a vezetõ és beosztott dolgozók feladatait, megjelölve
a feladatok forrásául szolgáló jogszabályokat, normatív
jellegû határozatokat, döntéseket,

– az egyes feladatok végrehajtásakor irányadó, alkal-
mazandó jogszabályokat és belsõ szabályzatokat,

– a belsõ szervezeti egységek létszámát, illetve annak
megosztását,

– az együttmûködés területeit és módját a felügyeleti
terület, illetve a fõosztály egyes egységei között,

– a szervezeti egységek közötti rendszeres együttmû-
ködést rögzítõ megállapodások tartalmát,

– a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban, valamint a
belsõ szabályzatokban megállapított egyéb kérdéseket, to-
vábbá az ezek ellátásáért felelõs személyeket.

3.3. Az ügyrendekben a feladatokat a köztisztviselõk
között – az esetleges belsõ tagozódás figyelembevéte-
lével – arányosan, szakképzettségüknek és szakmai gya-
korlatuknak megfelelõen, lehetõleg ügykörönként, illetve
feladatkörönként kell megosztani.

3.4. A feladatokat – a Közszolgálati Szabályzat vonat-
kozó rendelkezéseinek figyelembevételével – személyre
szóló munkaköri leírásokba kell foglalni, amelyeknek tar-
talmazniuk kell az adott tevékenységi körre vonatkozó ké-
pesítési és jártassági követelményeket, továbbá a kiadmá-
nyozási jog gyakorlására vonatkozó jogosultságot. A mun-
kaköri leírások elkészítéséhez a Közszolgálati Fõosztály
formanyomtatványt biztosít.

3.5. Az OKM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosításait követõen a módosítással érintett felügyeleti
terület, illetve a szervezeti egység vezetõje köteles hala-
déktalanul az ügyrendek és a munkaköri leírások teljes kö-
rûségének és aktualitásának biztosítása érdekében a szük-
séges módosításokat átvezetni.”

36. Az SzMSz 1–3. számú mellékletének helyébe jelen
utasítás 1–3. számú függeléke kerül.

37. Az SzMSz kiegészül a jelen utasítás 4. számú füg-
gelékeként kiadott új 5. számú melléklettel.



1. számú függelék az 1/2008. (MK 24.) OKM utasításhoz

[Szervezeti és Mûködési Szabályzat 1. számú melléklete]

Oktatási és Kulturális Minisztérium szervezeti felpítése
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MINISZTER

Oktatási Jogok 
Biztosának Titkársága

(f osztály)

Ellen rzési F osztály

Egyházi 
KapcsolatokTitkársága 

(f osztály)

ÁLLAMTITKÁR

FELS OKTATÁSI ÉS 
TUDOMÁNYOS 

SZAKÁLLAMTITKÁR

KABINETF NÖK

KÖZOKTATÁSI 
SZAKÁLLAMTITKÁR

KULTURÁLIS 
SZAKÁLLAMTITKÁR

FEJLESZTÉSI ÉS 
GAZDASÁGI 

SZAKÁLLAMTITKÁR

NEMZETKÖZI 
SZAKÁLLAMTITKÁR

Államtitkári Titkárság

Esélyegyenl ségi 
F igazgatóság 

(f osztály)

Határon Túli Magyarok 
Titkársága
(osztály)

Miniszteri Kabinet

Igazgatási F osztály

Közszolgálati 
F osztály

Jogi F osztály

Költségvetési és 
Közgazdasági 

F osztály

Fejlesztési 
F igazgatóság

(f osztály)

Beruházási F osztály

Gazdálkodási 
F osztály

Fejlesztési és 
Gazdasági 

Szakállamtitkár 
Titkársága

Nemzetközi 
Koordinációs 

F osztály

Kulturális és Oktatási 
Szakdiplomáciai 

F osztály

Európai Uniós 
Kapcsolatok 
F osztálya

Közoktatási 
Szakállamtitkár 

Titkársága

Közoktatási F osztály

 Nemzetiségi 
F osztály

Fels oktatási és 
Tudományos 

Szakállamtitkár 
Titkársága

Fels oktatási 
F osztály

Tudománypolitikai 
F osztály

Kulturális 
Örökségvédelmi és 

Koordinációs 
F osztály

M vészeti F osztály

Közm vel dési 
F osztály

Közgy jteményi 
F osztály

Sajtóiroda

Parlamenti Csoport

Kabinetf nöki 
Koordinációs Titkárság

Kabinetiroda

Társadalmi és Civil 
Kapcsolatok Titkársága

Kormányzati 
Koordinátor Titkársága

Miniszteri Titkárság

Statisztikai Osztály



2. számú függelék az 1/2008. (MK 24.) OKM utasításhoz

[Szervezeti és Mûködési Szabályzat 2. számú melléklete]

A foglalkoztatottak létszáma és a munkáltatói jogok gyakorlása az OKM szervezetében

1. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõen

– A minisztert és az államtitkárt a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel a munkáltatói jogokat gyakorló mi-
niszterelnök javaslatára.

– A szakállamtitkárt a miniszterelnök nevezi ki, illetve menti fel a munkáltatói jogokat gyakorló miniszter javaslata
alapján.

2.1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérõl
szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok hatályos rendelkezéseinek megfelelõen
a munkáltatói jogokat az OKM-ben a miniszter gyakorolja, aki a jogokat a 3. pontban foglaltak kivételével az
alábbiakban meghatározottak szerint átruházza:

a) Kiemelt munkáltatói jogköröket – közszolgálati jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, belsõ áthelye-
zés, kirendelés, illetmény- és pótlék-jogosultság megállapítása, elismerés, jutalmazás, külföldi kiküldetés, tanulmányút
engedélyezése, tartós fizetés nélküli szabadság jóváhagyása, összeférhetetlenség megállapítása, munkavégzéssel járó
egyéb jogviszony engedélyezése, fegyelmi-, kártérítési eljárás indítása – gyakorol a miniszter, az államtitkár, a kabinet-
fõnök és a szakállamtitkár az irányításuk alá tartotó szervezeti egységek vezetõ beosztású köztisztviselõi, érdemi
ügyintézõi, ügykezelõi tekintetében.

b) Közvetlen munkáltatói jogköröket – minõsítés, teljesítményértékelés, utasítás, rendelkezés, rendkívüli munkavég-
zés elrendelése, a kapcsolódó szabadidõ kiadása, helyettesítés kijelölése és díjazás megállapítása, belföldi kiküldetés en-
gedélyezése, szabadság és tanulmányi szabadidõ kiadása, eseti fizetés nélküli szabadság jóváhagyása – gyakorol

– a miniszter, az államtitkár, a kabinetfõnök és a szakállamtitkár a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egysé-
gek vezetõi, valamint a kabinetfõnök a Miniszteri Kabinet vezetõ beosztású köztisztviselõi, érdemi ügyintézõi és
ügykezelõi tekintetében;

– a szervezeti egységek vezetõi a szervezeti egységben foglalkoztatott vezetõ beosztású köztisztviselõk, érdemi ügy-
intézõk és ügykezelõk tekintetében.

2.2. A kiemelt jogkörökre vonatkozóan a közvetlen jogkörök gyakorlóját, javaslattételi, kezdeményezési, vélemé-
nyezési jog illeti meg.

3. A jutalmazási eljárás rendjének megállapításához, a szociális juttatások feltételeinek és mértékének meghatározá-
sához, az alapilletménytõl való eltérítéshez, a szakmai tanácsadói és fõtanácsadói, címzetes vezetõ-tanácsosi, címzetes
fõtanácsosi, címzetes vezetõ-fõtanácsosi, címzetes fõmunkatársi címek adományozásához, rendkívüli munkarend és
munkaidõ beosztás elrendeléséhez, vezetõi megbízás kiadásához és visszavonásához, felügyeleti területek közötti áthe-
lyezéshez kapcsolódó munkáltatói jogait a miniszter nem ruházza át, ezeket az OKM érintett vezetõinek
kezdeményezésére, illetve véleménye figyelembevételével saját maga gyakorolja.

4. A kabinetfõnök a közvetlen irányítása alatt mûködõ szervezeti egységekben, valamint a szakállamtitkárok a fel-
ügyeleti területükhöz tartozó szervezeti egységekben köztisztviselõi és ügykezelõi besorolást nem igénylõ munkakörök
– hivatalsegéd, kézbesítõ, gépkocsivezetõ, koordinátor – ellátására munkaszerzõdést köthet. A munkavállalóval kapcso-
latos munkáltatói jogok gyakorlásának rendjére a 2. pont érdemi ügyintézõkre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni,
a munkaviszonynak a közszolgálati jogviszonytól eltérõ tartalmi sajátosságainak figyelembevételével.

5. Az OKM szervezetében foglalkoztatott 525 fõ létszáma felügyeleti területenként a következõk szerint oszlik meg.

Felügyeleti terület Állami vezetõ
Szervezeti egység

vezetõ
Köztisztviselõ Egyéb

Miniszter 1 fõ 4 fõ 52 fõ

Államtitkár 1 fõ 2 fõ 12 fõ

Kabinetfõnök 4 fõ 116 fõ 25 fõ

Közoktatási szakterület 1 fõ 3 fõ 51 fõ
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Felügyeleti terület Állami vezetõ
Szervezeti egység

vezetõ
Köztisztviselõ Egyéb

Kulturális szakterület 1 fõ 4 fõ 67 fõ

Nemzetközi szakterület 1 fõ 3 fõ 39 fõ

Felsõoktatási és tudományos
szakterület

1 fõ 3 fõ 35 fõ

Fejlesztési és gazdasági szakterület 1 fõ 5 fõ 93 fõ

3. számú függelék az 1/2008. (MK 24.) OKM utasításhoz

[Szervezeti és Mûködési Szabályzat 3. számú melléklete]

Szabályzat
az Oktatási és Kulturális Minisztérium folyamatba épített elõzetes,

utólagos és vezetõi ellenõrzési (FEUVE) rendszerérõl

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános rendelkezések

II. Az ellenõrzési nyomvonalak

III. A kockázatkezelés és értékelés szabályai
1. A kockázat fogalma, a kockázatkezelési rendszer mûködtetésének célja
2. A kockázatkezelési rendszer szereplõi
3. A végrehajtás általános szabályai
4. A kockázatok elemzése és kezelése
5. Ellenõrzés, felülvizsgálat

IV. A szabálytalanságok kezelése
1. A szabálytalanság
2. A szabálytalanság észlelése
3. Intézkedések
4. Az intézkedés nyomon követése
5. Nyilvántartás

Mellékletek

1. számú melléklet: Kockázatértékelési ûrlap

2. számú melléklet: Kockázat-nyilvántartó ûrlap

3. számú melléklet: Fõbb kockázati csoportok

4. számú melléklet: Az OKM igazgatás gazdálkodási folyamatainak ellenõrzési nyomvonalai
4/1. Az igazgatási költségvetés tervezési folyamatainak ellenõrzési nyomvonala
4/2. Az igazgatási költségvetési elõirányzatok felhasználásának folyamata (folyamatábra)
4/3. Az igazgatási költségvetés felújítási és beruházási folyamatának ellenõrzési nyomvonala
4/4. Az igazgatási költségvetési elõirányzatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítések folyamata (folyamatábra)
4/5. Az igazgatási költségvetés elõirányzat-felhasználásához kapcsolódó pénzügyi folyamatok ellenõrzési

nyomvonala
4/6. Az intézményi beszámolás ellenõrzési nyomvonala
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5. számú melléklet: Az OKM fejezeti kezelésû elõirányzatai gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok ellenõrzési
nyomvonala

5/1. A költségvetés tervezésének folyamatábrája
5/2. Az OKM fejezet tervezési folyamatának ellenõrzési nyomvonala
5/3. A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának ügymenete (folyamatábra)
5/4. Fejezeti kezelésû elõirányzatok kötelezettségvállalási folyamatának ellenõrzési nyomvonala
5/5. Fejezeti kezelésû elõirányzatok pénzügyi-számviteli folyamatának ellenõrzési nyomvonala
5/6. Fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére nyújtott támogatások elszámolási folyamatának ellenõrzési nyomvonala
5/7. Az OKM fejezet beszámolási és zárszámadási folyamatának ellenõrzési nyomvonala

6. számú melléklet: A gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok jegyzéke
6/1. Az OKM igazgatás gazdálkodásával kapcsolatos belsõ szabályzatok jegyzéke
6/2. A fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó belsõ szabályzatok jegyzéke

7. számú melléklet: Rövidítések jegyzéke

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 121. § (1) bekezdése, valamint az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 145/A., 145/B. és
145/C. §-ai alapján – a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével – az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium (a továbbiakban: OKM) folyamatba épített elõzetes, utólagos és vezetõi ellenõrzési rendszere (a továbbiak-
ban: FEUVE) kialakításának és mûködtetésének szabályait az alábbiak szerint állapítom meg.

2. A FEUVE, mint a költségvetési-pénzügyi folyamatok végrehajtásának szintjén folyamatosan megvalósuló irányí-
tási és ellenõrzési rendszer, az alábbi feladatok elvégzésének kereteit, eljárásrendjét szabja meg:

– a jelen szabályzat mellékleteiként kiadott, az OKM tervezési, pénzügyi lebonyolítási és beszámolási folyamatainak
szöveges, vagy táblázatba foglalt, illetve folyamatábrákkal szemléltetett ellenõrzési nyomvonalaiban (a továbbiakban:
ellenõrzési nyomvonalak) meghatározott tevékenységek, feladatok szabályos, teljes körû elvégzése az ott meghatározott
idõközönként,

– az ellenõrzési nyomvonalakban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó kockázatelemzés- és kezelés,
– a szabálytalanságok kezelése,
– a vezetõi ellenõrzések folyamatos értékelése, azokról éves beszámoló készítése.

3. A FEUVE-t a gazdálkodásban rejlõ, és a folyamatba épített ellenõrzés – így különösen az OKM, mint központi
költségvetési szerv (igazgatás), és az OKM, mint költségvetési fejezet tervezési, közbeszerzési és egyéb beszerzési, kö-
telezettségvállalási, pénzügyi és számviteli folyamatai, illetve az elszámolási, beszámolási és zárszámadási tevékenysé-
ge – során kell mûködtetni (a továbbiakban: FEUVE hatókör). A FEUVE hatókörben felmerülõ tevékenységek felada-
tonkénti lebontását, illetve a feladatokhoz kapcsolódó egyéb elõírásokat (felelõsök, határidõk stb.) az ellenõrzési nyom-
vonalak, a kockázatelemzési- és kezelési, valamint szabálytalanság-kezelési feladatokat, illetve a feladatokhoz
kapcsolódó egyéb elõírásokat a jelen szabályzat III–IV. fejezetei tartalmazzák.

II. AZ ELLENÕRZÉSI NYOMVONALAK

1. Az OKM, mint központi költségvetési szerv FEUVE hatókörben felmerülõ tevékenységeinek feladatonkénti le-
bontását a jelen szabályzat 4. számú mellékleteként kiadott ellenõrzési nyomvonalak, az OKM, mint költségvetési feje-
zet FEUVE hatókörben felmerülõ tevékenységeinek feladatonkénti lebontását a jelen szabályzat 5. számú
mellékleteként kiadott ellenõrzési nyomvonalak tartalmazzák.

2.1. A 4. számú melléklet táblázatba foglalt ellenõrzési nyomvonalainak fejlécében szereplõ egyes megnevezések
alatt a következõket kell érteni:

– Tevékenység/feladat megnevezése: tevékenység egy komplex, több résztevékenységbõl álló cselekvéssorozat
(pl. költségvetési javaslat elkészítése), feladat a tevékenység elvégzéséhez szükséges résztevékenységek tartalmilag tel-
jes, formailag vázlatos leírása.
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– Jogszabály, egyéb normatív rendelkezés: a valamennyi tevékenység, feladat ellátása során irányadó Ámr. kivételé-
vel azon jogszabályoknak, állami irányítás egyéb jogi eszközeinek és a minisztériumi belsõ irányítás eszközeinek konk-
rét megnevezése, amelyeket az adott feladat elvégzése során kötelezõen figyelembe kell vennie az elõkészítésért,
végrehajtásért felelõs személynek.

– Elõkészítés, végrehajtás: az elõkészítésért és a végrehajtásért felelõs személyek megnevezése. Az elõkészítõ az
adott feladat, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges intézkedés elõkészítéséért, illetve a felelõs elé kiadmányozás
céljából történõ felterjesztéséért, a végrehajtó az adott feladat végrehajtásával kapcsolatos konkrét teendõk elvégzéséért
felelõs.

Keletkezõ dokumentum: a feladat elvégzésének eredményeképpen létrejött dokumentum, illetve adat – függetlenül
annak megjelenési formájától –, amelyet a felelõs rovatban megjelölt személy kiadmányoz, szignál, ellenjegyez, vagy a
feladathoz tartozó „Jogszabály, egyéb normatív rendelkezés” rovatban feltüntetett normatív elõírás szerint, egyéb
módon jóváhagy.

Felelõs: az adott tevékenység megszervezéséért, szabályszerû és hatékony elvégzéséért, valamint a keletkezett do-
kumentum elõzõ pontban meghatározott módon történõ jóváhagyásáért, kiadásáért felelõs vezetõ beosztású személy
megnevezése.

– Határidõ: az adott feladat elvégzésére rendelkezésre álló határidõ vagy határnap megjelölése.
– Ellenõrzés: az adott feladat elõkészítéséért, illetve végrehajtásáért felelõ személyek által elvégzendõ ellenõrzési

feladatok rövid, tömör felsorolása.
– Dokumentum továbbítása: annak a szervezeti egységnek, illetve külsõ szervezetnek a megnevezése, amelynek a

„Keletkezõ dokumentum” rovatban megjelölt dokumentumot a felelõs jóváhagyása után továbbítani kell.
– Könyvvezetésben való megjelenés: az OKM azon számviteli nyilvántartásának megnevezése, amelyben a feladat

végrehajtása során keletkezett adatot megjelenítik.

2.2. A 4. számú melléklet táblázatba foglalt ellenõrzési nyomvonalainak alkalmazásában ellenjegyzõ, kötelezettség-
vállaló alatt az OKM igazgatási költségvetésének gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában
ellenjegyzõként és kötelezettségvállalóként megjelölt személyt, szakmai szervezeti egység alatt a kötelezettségvállaló
irányítása alatt álló, vagy a kötelezettségvállaló szakmai intézkedéseit elõkészítõ szervezeti egységet kell érteni.

2.3. A 4. számú melléklet folyamatábrákba foglalt ellenõrzési nyomvonalai a témájukat képezõ komplex tevékenysé-
gek fõbb elemeinek részben szöveges, részben grafikus ábrázolásai. A folyamatábrák rendeltetése elsõsorban a táblázat-
ba foglalt ellenõrzési nyomvonalak kiegészítése, illetve a konkrét folyamatok könnyebb áttekinthetõségének és
megértésének elõsegítése.

3.1. Az 5. számú melléklet táblázatba foglalt ellenõrzési nyomvonalainak fejlécében szereplõ megnevezéseket a
2.1. pontban meghatározottak szerint kell értelmezni, az alábbi eltérésekkel:

– Elõkészítés, végrehajtás: amennyiben az elõkészítõ és a folyamatgazda nem ugyanaz a személy, az elõkészítõ az el-
készített intézkedés tervezetének a folyamatgazda elé terjesztéséért felel.

– Folyamatgazda: azonos vagy különbözõ felügyeleti területekhez tartozó, de legalább két, vagy annál több szerve-
zeti egység által elkészítendõ intézkedésekbõl álló komplex feladat esetén az egyes részintézkedések összehangolásáért
és az egységes intézkedési javaslat elkészítésével és a felelõs elé terjesztésével megbízott személy megnevezése. Egyet-
len szervezeti egységet érintõ feladat esetén a folyamatgazda megegyezik az intézkedés elõkészítéséért felelõs
személlyel.

3.2. Az 5. számú melléklet táblázatba foglalt ellenõrzési nyomvonalainak alkalmazásában ellenjegyzõ, kötelezettség-
vállaló alatt az OKM fejezeti kezelésû elõirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatá-
ban ellenjegyzõként és kötelezettségvállalóként megjelölt személyt, szakmai szervezeti egység alatt a fenti szabályzat-
ban az adott elõirányzat vonatkozásában javaslattevõként megjelölt szervezeti egységet, szakállamtitkár alatt a külön
szabályzat rendelkezése alapján az adott költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, alapítvány, közalapítvány
vonatkozásában a szakmai szakállamtitkárnak megállapított feladatokat gyakorló személyt kell érteni.

3.3. Az 5. számú melléklet folyamatábrákba foglalt ellenõrzési nyomvonalainak rendeltetése megegyezik a 2.3. pont
alatt ismertetett folyamatábrákéval.

4.1. A 6. számú melléklethez tartozó jegyzékek megállapítják az intézmény és a fejezet gazdálkodásával kapcsolatos
belsõ szabályzatok jegyzékét, továbbá a jegyzékben szereplõ dokumentumok kiadására, illetve módosítására irányuló
intézkedések elõkészítéséért és a kiadmányozó elé terjesztéséért felelõs személyekre, a nevesített dokumentumok módo-
sításának gyakoriságára, valamint a kiadmányozó személyére vonatkozó rendelkezéseket.
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4.2. A 6. számú melléklethez tartozó jegyzékekben megjelölt szabályzatok kiadására vonatkozó jogosítványokat átru-
házott hatáskörben a „felelõs” rovatban megjelölt személyek gyakorolják. Az ügyrendek kiadásának és jóváhagyásának
módjára az SzMSz rendelkezései az irányadóak.

5. A 4–6. számú mellékletekben használt rövidítések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A KOCKÁZATKEZELÉS ÉS ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI

Jelen fejezet meghatározza a kockázatkezelési rendszer mûködtetésének és az annak során elvégzendõ tevékenysé-
geknek a szabályait, figyelembe véve a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren-
delet alapján az OKM belsõ ellenõrzési kézikönyvének részét képezõ kockázatkezelési módszertan elõírásait is.

1. A kockázat fogalma, a kockázatkezelési rendszer mûködtetésének célja

1.1. Kockázatnak minõsül minden olyan esemény, tevékenység, bekövetkezésének, vagy azok elmaradásának, elmu-
lasztásának, továbbá ezek következményeinek valószínûsége, amelyek az OKM mûködésére, valamint feladatainak,
céljainak elérésére lényegi, kedvezõtlen befolyással bírhatnak. A kockázat államháztartási értelemben a költségvetési
szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének valószínûsége, amelyek hátrányosan
érintik a szerv mûködését.

1.2. A kockázatkezelési rendszert a FEUVE hatókörben elõforduló kockázatokra kell mûködtetni.

1.3. A kockázatkezelési rendszer mûködtetésének célja a kockázati tényezõk hatásának mérséklése, vagy azok
elkerülése.

A kockázatkezelési rendszert a gazdálkodásban rejlõ, és a folyamatba épített ellenõrzés – így különösen az OKM,
mint központi költségvetési szerv (igazgatás), és az OKM, mint költségvetési fejezet tervezési folyamata, közbeszerzési
és egyéb beszerzési, kötelezettségvállalási, pénzügyi-számviteli folyamatai, illetve az elszámolási, beszámolási és zár-
számadási tevékenysége – során elõforduló kockázatokra kell mûködtetni (a továbbiakban: kockázatkezelési hatókör).
A kockázatkezelési hatókörben felmerülõ tevékenységek feladatonkénti lebontását az ellenõrzési nyomvonalak
tartalmazzák.

2. A kockázatkezelési rendszer szereplõi

2.1. A kockázatkezelési rendszer mûködtetése az ellenõrzési nyomvonalakban – a Jogi Fõosztály vezetõnek kivételé-
vel – felelõsként, és a tevékenységek, feladatok ellátásának elõkészítésére, végrehajtáséra kijelölt személyek (e fejezet
alkalmazásában a továbbiakban együtt: felelõsök) feladata.

2.2. Az önálló szervezeti egységet vezetõ felelõsök, illetve az általuk delegált köztisztviselõk részvételével Kockázat-
kezelõ Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) mûködik. A Bizottság elnöke a Költségvetési és Közgazdasági Fõosztály
vezetõje. A Bizottság munkáját javaslataival és ajánlásaival az Ellenõrzési Fõosztály segíti.

2.3. A Bizottság feladata az, hogy lehetõvé tegye a kockázatok egységes kezelését, frissítse és összehangolja a kocká-
zati nyilvántartásokat, illetve fórumot teremtsen a különbözõ kockázatokra adott válaszok általános megismertetésére,
ezáltal folyamatosan bõvítve a kockázatkezelés módszertanát.

2.4. A Bizottság nem hozhat kötelezõ döntést sem a Bizottság tagjai, sem harmadik személyek tekintetében, továbbá
nem vállalhatja át a Bizottság tagjainak a FEUVE hatókörben ellátandó feladataival kapcsolatos személyes felelõsségét.

2.5. A Bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az üléseken hozott döntésekrõl, határozatokról emlé-
keztetõ készül. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

3. A végrehajtás általános szabályai

3.1. Az önálló szervezeti egységet vezetõ felelõsök – az OKM féléves munkatervéhez kapcsolódóan, annak elfogadá-
sát követõ 15 napon belül – meghatározzák az általuk vezetett szervezeti egység elõtt a tárgyfélévben álló feladatokat,
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azokat rangsorolják és a szervezeti egység féléves munkatervében rögzítik. A féléves munkaterv elkészítésével egyide-
jûleg, de attól elkülönülõen, az ellenõrzési nyomvonalakban rögzített tevékenységekhez rendelten, a 4. alfejezetben fog-
lalt elõírások szerint el kell végezni a FEUVE hatókörbe tartozó feladatok végrehajtását akadályozó kockázatok
elemzését és meghatározni a kockázatok kezelésének módját.

3.2. A kockázatok 3.1. pont szerinti elemzésén túl a felelõsök feladata a folyamatos ellenõrzés és felülvizsgálat az
5. alfejezetben foglaltak szerint.

4. A kockázatok elemzése és kezelése

4.1. A kockázatok elemzése és kezelése többlépcsõs folyamat. A folyamat a jelen alfejezet 4.5.–4.8. pontjaiban meg-
határozott lépésekbõl tevõdik össze, annak végeredménye egy kockázati térkép alapján meghatározott kockázati rang-
sor, amelyhez egyértelmûen hozzárendelhetõek az egyes kockázatkezelési technikák.

A folyamat szakaszai:
– Azonosítás
– Elemzés
– Értékelés
– Kockázatkezelés

4.2. A kockázat vizsgálatánál a kockázati eseménybõl következõ veszteség (a lehetséges kár) mértéke, illetve a kár be-
következésének valószínûsége eredõjeként meghatározható a kockázati érték. A két tényezõ értékelése és az ebbõl eredõ
kockázati érték meghatározása az 1. számú melléklet szerinti ûrlapon tevékenységenként, illetve az azokhoz rendelt
egyedi kockázatok szerinti bontásban történik a 4.3.–4.4. pontok elõírásai szerint.

4.3. Az egyes tevékenységekhez tartozó kockázatok azonosításánál különösen a következõ fõ kockázati típusokra
szükséges tekintettel lenni:

– külsõ kockázatok (például pályázati támogatás esetén a potenciális kedvezményezettek tájékozatlansága és abból
adódóan a vártnál alacsonyabb számú pályázat benyújtása),

– pénzügyi kockázatok (például a szükséges fedezet hiánya a meghatározott cél eléréséhez, a feladat ellátásához
szükséges forrás helytelenül történt megállapítása miatt),

– tevékenységi kockázatok (például szakszerûtlenül elõkészített pályázat, a célokat elérni nem képes pályázatok ki-
írása, vagy a pályázati kiírások idõbeli csúszása),

– emberi erõforrás kockázatok, (például a megfelelõ kompetenciák, illetve motiváltság hiánya).
Az egyes kockázati kategóriákat részletezve a 3. számú melléklet mutatja be.

4.4. Az elemzés során a felelõs minden egyes, az elõzõ pont alapján tevékenységhez rendelt és azonosított kockázat
bekövetkezésének valószínûségét, illetve az annak bekövetkeztébõl származó veszteséget 1-tõl 5-ig terjedõ skálán osz-
tályozza és azt az 1. számú melléklet „Valószínûség”, illetve „Hatás” oszlopában feltünteti. Az 1. számú melléklet „Koc-
kázati érték” rovatában a két tényezõ értékének szorzatából számított kockázati érték szerepel. A két tényezõ osztályozá-
sánál használatos minõsítési rendszert és az azokból származtatott kockázati értékeket az alábbi kockázati mátrix
szemlélteti.

Hatás

Valószínûség1

Jelentéktelen Alacsony Közepes Jelentõs Meghatározó

1 2 3 4 5

Valószínûtlen 1 1 2 3 4 5

Ritka 2 2 4 6 8 10

Lehetséges 3 3 6 9 12 15

Valószínû 4 4 8 12 16 20

Majdnem biztos 5 5 10 15 20 25

1 Az egyes valószínûségekhez rendelt számértékek az egyszerûbb kezelhetõséget hivatottak szolgálni és nem tényleges valószínûségi értékeket jelölnek.
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4.5. A mátrixban szereplõ értékek
– 1 és 3 között alacsony,
– 4 és 6 között közepes,
– 8 és 12 között magas,
– 15 és 25 között szélsõséges

kockázati értéket jelölnek. A közepes kockázati szint (a továbbiakban: elfogadható kockázati szint) feletti kockázatokat
a 2. számú melléklet szerint vezetett nyilvántartásba (a továbbiakban: kockázati nyilvántartás) fel kell venni. A felvett
kockázatokat folyamatok szerint csoportosítani, és az egyes folyamatokhoz kapcsolódóan prioritás szerint sorba
rendezni szükséges.

4.6. Az önálló szervezeti egységet vezetõ felelõsök a szervezeti egységhez tartozó felelõsök szerint is elkülönített ön-
álló kockázati nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartások a Bizottság munkája során kerülnek összehangolásra,
frissítésre.

4.7. Az elfogadható kockázati szinten felüli kockázatokat kezelni kell. Ennek érdekében a kockázatok kezeléséért
felelõs, illetve a felelõs javaslatára az arra jogosult személy a következõ döntéseket hozhatja:

– megelõzés, azaz a kockázatot generáló tevékenység megszüntetése, vagy döntés visszavonása,
– a kockázati esemény elõfordulási valószínûségének csökkentése a munkafolyamatok szabályozásán, ellenõrzésén

keresztül,
– a kockázat hatásának csökkentése, azaz a lehetséges kár, veszteség mértékének csökkentése,
– a kockázat hatásának megosztása vagy áthárítása, például más minisztériumokkal, közremûködõkkel közös progra-

mok indítása, vagy biztosítási ügyletek révén.

4.8. A felelõs köteles minden, a kockázat kezelésére javasolt és megtett intézkedést a kockázati nyilvántartásban
rögzíteni.

4.9. Az elfogadható kockázati szinten belüli kockázatokat a felelõs külön intézkedés nélkül tudomásul veszi. A tudo-
másul vétel nem mentesíti a felelõst az 5. alfejezetben foglaltak szerint végzett ellenõrzés, felülvizsgálat kötelezettsége
alól.

5. Ellenõrzés, felülvizsgálat

5.1. Az ellenõrzés, felülvizsgálat során a felelõs a 3. alfejezetben meghatározott féléves munkaterv rendelkezéseinek
aktualizálását, a korábban azonosított kockázatok minõsítésére és kezelésére hozott döntések rendszeres felülvizsgála-
tát, valamint a mûködés során az ellenõrzési nyomvonalakban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódóan a munka-
terven kívül felmerült feladatokhoz tartozó kockázatoknak a 4. alfejezet szerint történõ elemzését és kezelését végzi el.

5.2. Az önálló szervezeti egységet vezetõ felelõsök félévente július 31-ig, illetve a tárgyévet követõ január 31-ig jelen-
tést készítenek a Költségvetési és Közgazdasági Fõosztály részére a szervezeti egység kockázatkezelési tevékenységé-
rõl. A jelentések alapján a Költségvetési és Közgazdasági Fõosztály vezetõje a kockázatkezelési rendszer mûködésérõl
évente, a tárgyévet követõ március 31-ig beszámol a miniszteri értekezleten, illetve – amennyiben a Bizottság szüksé-
gesnek tartja – javaslatot tesz a jelen szabályzatban meghatározott kockázatkezelési módszertan aktualizálására.

5.3. A féléves jelentésnek tartalmaznia kell a nyilvántartásba vett kockázati eseményeket, külön feltüntetve azokat a
felmerült kockázati eseményeket, amelyek a munkaterv elkészítésekor még nem voltak elõreláthatóak. A tárgyévet
követõen benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a szervezeti egység mûködése során alkalmazott kockázatke-
zelési technikákat, azok eredményességét és költségeit.

IV. A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

Jelen fejezet meghatározza a szabálytalanság fogalmát, a szabálytalanságok észlelésének, az alkalmazandó intézkedé-
sek meghozatalának, végrehajtásának és nyomon követésének, továbbá mindezek nyilvántartásának rendjét.

1. A szabálytalanság

1.1. A szabályzat alkalmazása során szabálytalanságnak minõsül a FEUVE hatókörbe tartozó tevékenységek során
– a hatályos jogszabályok, így különösen:

a) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény,
b) a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény,
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c) a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény,
d) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
e) a Munka törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény,
f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
h) a közbeszerzésrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
i) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

– az állami irányítás egyéb jogi eszközei, így különösen:
a) az országgyûlési és a kormány határozatai,
b) az oktatási és kulturális miniszter utasításai,

– az OKM vonatkozó belsõ szabályzatai, belsõ miniszteri utasításai, körlevelei,
– a felügyeleti területek és a szervezeti egységek ügyrendjei,
– a munkaköri leírások,
– az OKM által kötött polgári jogi szerzõdések

rendelkezéseinek megsértése, függetlenül attól, hogy a szabálytalanság szándékosan vagy gondatlanul, aktív magatar-
tással, vagy mulasztással valósult meg.

2. A szabálytalanság észlelése

2.1. Ha az OKM beosztott munkatársa, vagy az OKM-el polgári jogi szerzõdéses jogviszonyban álló személy szabály-
talanságot észlel, köteles azt haladéktalanul jelenteni a közvetlen munkáltatói jogköröket gyakorló személynek, illetve a
polgári jogi szerzõdésben meghatározott személynek (a továbbiakban együtt: vezetõ). Ha a vezetõ személyesen érintett,
az észlelõ a szabálytalanságot a hivatali út szerinti következõ felettesnek is jelenti.

2.2. A kisebb súlyú szabálytalanság jelentése a szabálytalanság észlelõjének választása szerint szóban vagy írásban
történik. A vezetõ utasíthatja az észlelõt a szóban tett jelentés írásba foglalására.

2.3. Nagyobb súlyú szabálytalanság, valamint a vezetõ érintettsége esetében a jelentés írásban történik. A szabályta-
lanság gyanúját alátámasztó adatok, bizonylatok, információk csatolása a tájékoztatás kötelezõ eleme.

2.4. A vezetõ az általa észlelt vagy más által jelentett információt értékeli. Az értékelés során a vezetõ elsõsorban azt
vizsgálja, hogy az információ valóban szabálytalanságra utal-e. Szabálytalanság esetén megvizsgálja továbbá annak jel-
legét (egyszeri vagy ismétlõdõ) és súlyát (szándékos, gondatlan, vétlen, a hatályos szabályozás ellentmondásaiból
szükségszerûen fakadó).

2.5. A vizsgálat eredményeitõl, valamint az intézkedésre való jogosultságától függõen a vezetõ alábbi döntéseket
hozza:

– az írásban bejelentett, külön intézkedést nem igénylõ szabálytalanságot intézkedés nélkül nyilvántartásba veszi az
5. alfejezet elõírása alapján;

– jelen szabályzat 3. alfejezetében meghatározott formában meghozza az általa szükségesnek tartott intézkedéseket,
továbbá intézkedik a szabálytalanság, valamint az intézkedések nyilvántartásba vétele érdekében az 5. alfejezetben
megállapítottak szerint;

– írásban átadja az ügyet az intézkedésre jogosult személynek.

2.6. A vezetõ intézkedési jogosultságát az SzMSz, az OKM egyéb belsõ szabályzatai, a felügyeleti terület és a szerve-
zeti egység ügyrendje, valamint a vezetõ munkaköri leírása határozzák meg.

2.7. Amennyiben az Ellenõrzési Fõosztály belsõ ellenõrzése észlel szabálytalanságot, a 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelõen jár el. A szervezeti egység a belsõ ellenõrzés megállapításai alapján intézkedési
tervet készít, majd azt végrehajtja.

2.8. A külsõ ellenõrzési szerv eljárása során észlelt szabálytalanságot a külsõ ellenõrzési szerv által készített ellenõr-
zési jelentés tartalmazza, amelynek alapján az OKM intézkedési tervet készít és hajt végre.

2.9. A miniszter a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. §-a alapján
elkészített éves ellenõrzési jelentésében értékeli a jelen eljárásrend alkalmazása, valamint a belsõ és külsõ ellenõrzések
során feltárt szabálytalanságokat és azok kezelését, valamint a jelen eljárásrend alkalmazásának tapasztalatait.
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3. Intézkedések

3.1. Az intézkedés célja lehet:
– a szabálytalanság, valamint a szabálytalanság következményeinek felszámolása, a szabályszerû állapot helyreállí-

tása;
– a felelõsség megállapítása és érvényesítése;
– a szabálytalanság megismétlõdésének megakadályozása, ideértve a FEUVE rendszer továbbfejlesztésére tett

javaslatokat is.

3.2. Jellemzõ intézkedések:
– közigazgatási hatósági döntés, valamint egyéb intézkedés, ügyirat, nyilvántartás esetében annak

a) kijavítása,
b) visszavonása,
c) módosítása,
d) kiegészítése;

– a felelõsség megállapítása, valamint polgári jogi és munkajogi igény érvényesítése érdekében
a) fegyelmi büntetés, eljárás indítása,
b) munkajogi igény érvényesítése,
c) polgári jogi igény érvényesítése;

– a szabálytalansághoz vezetõ körülmények, feltételek megváltoztatása;
– a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervek, szervezetek megkeresése (pl. rendõrség, ügyészség).

3.3. Kisebb súlyú szabálytalanság esetén az intézkedés szóban is megtehetõ, nagyobb súlyú szabálytalanságok esetén
az intézkedést írásba kell foglalni.

3.4. A szabálytalanság súlyának és az írásba foglalás szükségességének megítélése az intézkedésre jogosult mérlege-
lési jogkörébe tartozik. Az intézkedésre jogosult személy mérlegelés nélkül, írásban köteles intézkedni:

– bûncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja, valamint az OKM, illetve az állam által érvényesíthetõ
polgári jogi vagy munkajogi igény esetén;

– amennyiben jogszabály az intézkedés írásba foglalását írja elõ.

4. Az intézkedés nyomon követése

4.1. Az intézkedésre jogosult személy vagy az általa kijelölt vezetõ figyelemmel kíséri az intézkedés végrehajtását, a
megindított eljárások helyzetét, annak során feltárja az esetleges további szabálytalanságok lehetõségeit és megszünteté-
sükre intézkedést, illetve javaslatot tesz.

4.2. Az intézkedés elrendelõje a nyomon követés alapján, szükség szerint
– újabb intézkedést hoz,
– újabb intézkedés meghozatalát kezdeményezi az arra jogosult személynél,
– információt szolgáltat a belsõ ellenõrzés számára, elõsegítve annak folyamatban lévõ ellenõrzéseit, az ellenõrzési

környezetre és a vezetési folyamatokat érintõ eseményekre való nagyobb rálátást.

5. Nyilvántartás

5.1. Az intézkedésre jogosult személy nyilvántartást vezet a 2. alfejezet alapján bejelentett, illetve az általa észlelt sza-
bálytalanságokról és a megtett intézkedésekrõl.

5.2. Szabálytalanság szóbeli jelentése és szóbeli intézkedés esetén a szabálytalanság nyilvántartásban történõ rögzíté-
se az intézkedésre jogosult mérlegelési jogkörébe tartozik. Az írásban bejelentett, külön intézkedést nem igénylõ sza-
bálytalanságokat a nyilvántartásban minden esetben rögzíteni kell.

5.3. A nyilvántartás minden esetben tartalmazza:
– a szabálytalanság észlelõjének nevét,
– a szabálytalanság észlelésének és jelentésének idõpontjait,
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– a szabálytalanság leírását olyan módon, hogy a kapcsolódó iratok az OKM iktatórendszerében visszakereshetõek
legyenek,

– a meghozott intézkedések megnevezését, a végrehajtás lépéseit és határidõit, meghozott intézkedések hiányában a
mellõzés indokait,

– az intézkedés eredményét, az ügy lezárásának idõpontját.

5.4. A nyilvántartás elektronikusan és papíron is vezethetõ. A nyilvántartásban a szabálytalanságban érintett köztiszt-
viselõ (bejelentõ, szabálytalanságot elkövetõ, tanú stb.) neve és beosztása kivételével más személyes adat nem
rögzíthetõ és nem tárolható.

5.5. Az intézkedés elrendelõje az általa vezetett nyilvántartás alapján évente, a tárgyévet követõ év január 31-ig össze-
sítõt készít a felügyeleti terület vezetõje részére.

5.6. Az intézkedés elrendelõje a szabálytalanságokról készített éves összesítõt az eljárásrend alkalmazásának éves el-
lenõrzési jelentésben történõ értékelése céljából – a 2.9. pont rendelkezéseivel összhangban – másolatban megküldi az
Ellenõrzési Fõosztály vezetõjének.

3/1. számú függelék az 1/2008. (MK 24.) OKM utasításhoz

[6/1. számú melléklet az Oktatási és Kulturális Minisztérium elõzetes,
utólagos és vezetõi ellenõrzési (FEUVE) rendszerérõl szóló szabályzathoz]

Az OKM igazgatás gazdálkodásával kapcsolatos belsõ szabályzatok jegyzéke

Sor-
szám

Területi szabályzat pontos neve Elõkészítõ Módosítás gyakorisága Felelõs

1. Igazgatási gazdálkodási szabályzat Gazd. fõov.h. szükség szerint miniszter

2. Beszerzési szabályzat Gazd. sz.át. jogszabályváltozás
esetén

miniszter

3. Külföldi kiküldetési szabályzat Nemzetközi szakál-
lamtitkár

jogszabályváltozás
esetén

miniszter

4. Közszolgálati szabályzat Közszolgálati Fõo.
vezetõje

jogszabályváltozás
esetén

miniszter

5. Számviteli politika
Leltározási szabályzat
Eszközök és források értékelési szabály-
zata
Önköltségszámítás rendjére vonatkozó sza-
bályzat
Pénzkezelési szabályzat, amelynek függe-
léke a kincstári kártyák használatának
szabályozása

Számviteli ov.
Számviteli ov.
Számviteli ov.
Gazd. fõov.h.
Gazd. fõov.h.

jogszabályváltozás
esetén

Gazd. sz.át.

6. Számlarend, számlatükör Számviteli ov. minden évben Gazd. sz.át.

7. Bizonylati szabályzat és album Számviteli ov. jogszabályváltozás
esetén

Gazd. sz.át.

8. Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat Gazd. fõov.h. jogszabályváltozás
esetén

Gazd. sz.át.

9. Szabályzat a felesleges vagyontárgyak fel-
tárásáról, hasznosításáról és selejtezésérõl

Gazd. fõov.h. jogszabályváltozás
esetén

Gazd. sz.át.

10. Gazdálkodási Fõo. ügyrendje Gazd. fõov. szervezeti és feladat-
változás esetén

Gazd. sz.át.
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4. számú függelék az 1/2008. (MK 24.) OKM utasításhoz

[Szervezeti és Mûködési Szabályzat 5. számú melléklete]

A Kiadmányozási jogkör átruházásáról

A) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben:

Ügytípus megnevezése Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)
Átruházott jogkörben eljáró

személy megnevezése

Másodfokú határozat a külföldi bizonyítvá-
nyok és oklevelek elismerésére vonatkozó, az
Oktatási Hivatal által hozott elsõfokú döntés
ellen benyújtott fellebbezések elbírálásáról.

307/2006. (XII. 23.) Korm. r. 2. § (2) bek.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 108. §
(1) bek.
Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továb-
biakban: SZMSZ) Harmadik rész
VII. 2.6. pont

Államtitkár

Másodfokú határozat az egyházi kiegészítõ
támogatás tárgyában hozott elsõfokú határo-
zat ellen benyújtott fellebbezések elbírálásá-
ról.

SZMSZ Harmadik rész VII. 2.6. pont
20/1997. (II. 13.) Korm. r. 17/A. §

Államtitkár

Másodfokú határozat a sajtóról szóló 1986.
évi II. évi törvényben meghatározott lapnyil-
vántartási feladatokkal kapcsolatos fellebbe-
zések elbírálásáról.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szó-
ló 308/2006. (XII. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek.
Ket. 108. § (1) bek.
SZMSZ Harmadik rész VII. 2.6. pont

Államtitkár

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. tör-
vényben meghatározott egyes hatósági fel-
adatok. (Nyilvántartás a közös jogkezelést
végzõ szervezetekrõl, a közös kezelõ szerve-
zetek által megállapított díjszabások jóváha-
gyása, a közös jogkezelési tevékenység feletti
felügyelet, illetve az e körbe tartozó intézke-
dések.)

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
86. § (1) bek., 90. § (2) bek., 93. § (1) bek.
SZMSZ Harmadik rész VII. 2.6. pont

Államtitkár

A tankönyvvé nyilvánítási kérelmekhez kötõ-
dõ másodfokú közigazgatási határozatokkal
kapcsolatos feladatok.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
(a továbbiakban: Kt.) 93. § (1) bek. d) pont;
A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. tv. (a továbbiakban: Tprt.) 4. §
(8) bek.

Közoktatási
Szakállamtitkár

A tankönyvjegyzék kiadásra való elõkészí-
tése.

Kt. 93. § (1) bek. f) pont;
Tprt. 4. § (1) bek.

Közoktatási Szak-
államtitkár

A külföldi nevelési-oktatási intézmények ma-
gyarországi mûködésének engedélyezésével,
nyilvántartásba vételével, valamint más kül-
földi közoktatási intézmény nyilvántartásba
vételével kapcsolatos miniszteri döntések.

Kt. 108. § (2) bek. Közoktatási Szak-
államtitkár

A magyar nevelési-oktatási intézmény külföl-
dön történõ alapítására vonatkozó miniszteri
engedély, az intézmény nyilvántartásba véte-
le, valamint a törvényességi ellenõrzés során
szükségessé váló intézkedések.

Kt. 108. § (6) bek. Közoktatási Szak-
államtitkár
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Ügytípus megnevezése Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)
Átruházott jogkörben eljáró

személy megnevezése

Az ideiglenes menedéket élvezõk gyermekei
részére az elõírt feltételekkel nem rendelkezõ
nevelési-oktatási intézmény ideiglenes mûkö-
dési engedélye kiadása és meghosszabbítása,
nyilvántartásba vétele.

Kt. 108. § (11) bek. Közoktatási Szak-
államtitkár

A Kt. által nem szabályozott, közoktatási fel-
adatokat is ellátó intézmények alapításának
engedélyezése és nyilvántartásba vétele.

Kt. 23. § (1) bek. Közoktatási Szak-
államtitkár

Az egyes pedagógus-továbbképzési progra-
mok akkreditációjával összefüggõ miniszteri
döntések.

Kt. 93. § (3) bek.; valamint a pedagógus-
továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevõk jut-
tatásairól és kedvezményeirõl szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. r.

Közoktatási Szak-
államtitkár

Az Országos szakértõi és Országos vizsgázta-
tási névjegyzékbe történõ felvételre, illetõleg
az abból való törlésre vonatkozó másodfokú
miniszteri döntések.

Kt. 101. § Közoktatási Szak-
államtitkár

Hivatalból vagy a fõjegyzõ megkeresésére in-
dított eljárásban az érettségi vizsga megszer-
vezési jogának megvonásáról rendelkezõ
miniszteri döntés.

Kt. 95. § (9) bek. Közoktatási Szak-
államtitkár

Az érettségi vizsga eredményét megsemmisí-
tõ miniszteri határozat.

Kt. 95. § (9) bek. Közoktatási Szak-
államtitkár

Érettségi Bizonyítvány-nyomtatványokkal
kapcsolatos ügyek:
– Az iskolák által használt bizonyítvány-
nyomtatványok és a kiállításuk alapjául szol-
gáló nyomtatványok jóváhagyása.
– A kötelezõ tanügyi nyilvántartást felváltó
elektronikus adatnyilvántartás jóváhagyása.

Kt. 93. § (1) bek. Közoktatási Szak-
államtitkár

Másodfokú határozat a nem állami, nem ön-
kormányzati intézményfenntartók állami nor-
matíva ügyekben benyújtott fellebbezésekre.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.)
Korm. r. 16. §

Közoktatási Szak-
államtitkár

Másodfokú engedélyezési (kivéve a doktori
iskolát, ahol elsõ fokú), nyilvántartásba vételi
eljárások intézmény (magyar, külföldi), kar,
szak, határon túli képzés, doktori iskola enge-
délyezése.

A felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. tv. (a továbbiakban: Ftv.) 106. §

Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

A nyelvvizsga-központok akkreditációja. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elis-
mert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998.
(IV. 8.) Korm. rendelet 6. §

Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

A külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok hono-
sítása.

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elis-
mert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998.
(IV. 8.) Korm. rendelet 12. §

Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

Szakmai továbbképzési programok akkreditá-
lása, indításának engedélyezése.

A kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés fi-
nanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.)
NKÖM r. 6. §, 7. §

Kulturális Szak-
államtitkár
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Ügytípus megnevezése Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)
Átruházott jogkörben eljáró

személy megnevezése

A nyilvános könyvtárak jegyzékének közzé-
tétele, illetve a módosítás közzététele.

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
szóló 1997. évi CXL. tv. 54. § (2)–(5) bek.

Kulturális Szak-
államtitkár

A muzeális intézmények leltárában szereplõ
kulturális javak elidegenítéséhez szükséges
miniszteri engedély kiadása.

1997. évi CXL. tv. 38. § (4) bek. Kulturális Szak-
államtitkár

A muzeális intézmények létesítésével
és megszüntetésével kapcsolatos határozatok
kiadása.

1997. évi CXL. tv. 39. § (2) bek. Kulturális Szak-
államtitkár

A muzeális intézményekben õrzött, ideiglene-
sen kivinni szándékozott kulturális javak ese-
tében a külföldi kölcsönzéshez szükséges
elõzetes hozzájárulás kiadása.

17/2001. (X. 19.) NKÖM rendelet 8. §
(3) bek.

Közgyûjteményi Fõ-
osztály vezetõje

A muzeális intézmények nyilvántartásaiban
szereplõ kulturális javak nyilvántartásból
való törléséhez szükséges engedély.

A muzeális intézmények nyilvántartási sza-
bályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM
rendelet 21. § (1) bek.

Kulturális Szak-
államtitkár

A köziratoknak közlevéltárba átadásának
15 éves határideje 5 évnél hosszabb idõre
nyúló meghosszabbításának miniszter általi
engedélyezése.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a ma-
gánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995.
évi LXVI. tv. (a továbbiakban: Ltv.) 12. §
(3) bek.

Kulturális Szak-
államtitkár

A Magyar Országos Levéltár illetékességének
meghatározása a köziratnak nem minõsülõ le-
véltári anyag tekintetében.

Ltv. 14. § (2) bek. Kulturális Szak-
államtitkár

Az illetékesség meghatározása a nem közirat-
nak minõsülõ levéltári anyag tekintetében a
közfeladatot ellátó egyéb szerv levéltára ese-
tében a fenntartó egyetértésével.

Ltv. 14. § (2) bek. Kulturális Szak-
államtitkár

Szaklevéltár létesítésének, ill. megszüntetésé-
nek engedélyezése a fenntartó szerv vélemé-
nyének elõzetes kikérésével.

Ltv. 19. § (5) bek. Kulturális Szak-
államtitkár

Települési önkormányzat levéltárának létesí-
téséhez, ill. megszüntetéséhez a miniszter
elõzetes hozzájárulása.

Ltv. 20. § (2) bek. Kulturális Szak-
államtitkár

A levéltári szakfelügyelet javaslatára nyilvá-
nos magánlevéltárként történõ bejegyzés en-
gedélyezése, ill. a törlés elrendelése, és az ott
õrzött anyag védetté nyilvánításának kezde-
ményezése.

Ltv. 30. § (1) bek. és (3) bek. Kulturális Szak-
államtitkár

A káptalani vagy konventi hiteles helyi levél-
tár anyagának illetékes hazai egyházi levél-
tárban, más köziratnak nyilvános
magánlevéltárban történõ elhelyezésének mi-
niszter általi engedélyezése.

Ltv. 31. § (2) bek. Kulturális Szak-
államtitkár

II. fokú mozgóképszakmai hatósági jogkör
gyakorlása.

A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény
(Filmtörvény) 8. § (5) bek. és 37. §

Kulturális Szak-
államtitkár

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001.
évi LXIV. törvény alapján kiadott egyedi
döntések.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal saját
ügyének minõsülõ közigazgatási hatósági
ügyek.

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001.
évi LXIV. törvény

Kulturális Szak-
államtitkár
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Ügytípus megnevezése Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)
Átruházott jogkörben eljáró

személy megnevezése

A nem állami, nem helyi önkormányzati in-
tézményfenntartók normatív állami hozzájá-
rulásának és támogatásának tárgyában a
Magyar Államkincstár területileg illetékes
Igazgatósága által hozott elsõ fokú határoza-
tokkal szemben benyújtott fellebbezések elbí-
rálása során a másodfokú miniszteri döntés.

20/1997. (II. 13.) Korm. r. 14. § (2) bek. Államtitkár

A Magyar Államkincstár területileg illetékes
Igazgatóságai által hozott elsõfokú döntések-
kel szembeni fellebbezések elbírálása során a
másodfokú miniszteri döntés.

A szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott
támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának rendjérõl szóló 13/2007.
(III. 14.) OKM rendelet, valamint a szakmai
és informatikai fejlesztési feladatok támoga-
tása igénylésének, döntési rendszerének, fo-
lyósításának, elszámolásának és
ellenõrzésének részletes szabályairól szóló
16/2007. (III. 14.) OKM rendelet

Államtitkár

Az egyházi ingatlanrendezésrõl szóló törvény
alapján a közigazgatási határozatok kiadása.

Az egyházi ingatlanrendezésrõl szóló 1991.
évi XXXII. tv. 9. §

Egyházi Kapcsolatok
Titkárságának veze-
tõje

B) A kiadmányozási jogkör átruházása egyéb ügyekben:

Ügytípus megnevezése Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)
Átruházott jogkörben eljáró

személy megnevezése

A személyes adatok védelmérõl és a közérde-
kû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. tv. 19/A. § (1) bekezdése alapján,
a 19. § (1) bekezdésében meghatározott szerv
feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meg-
hozatalára irányuló eljárás során készített
vagy rögzített, a döntés megalapozását szol-
gáló adat a keletkezésétõl számított tíz évig
nem nyilvános. Ezen adatok megismerését
– a 19. § (1) bekezdésében foglaltakat mérle-
gelve – az azt kezelõ szerv vezetõje engedé-
lyezheti.

A személyes adatok védelmérõl és a közérde-
kû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 19/A. § (1) bek.
A közérdekû adatok megismerésére irányuló
igények intézésének rendjérõl szóló
3/2007. (OK. 17.) OKM utasítással kiadott
szabályzat 10.1–10.7. pontja

Kabinetfõnök

A közoktatásra vonatkozó címzett támogatás-
ra javasolt pályázatok rangsorolása.

Közoktatási Fõosztály Ügyrendje Közoktatási Szak-
államtitkár

A minõségbiztosítással, minõségfejlesztéssel
és minõségértékeléssel összefüggõ országos
és területi, regionális szakmai ellenõrzések
elrendelése.

Kt. 93. § (2) bek.; 107. § (8) bek. Közoktatási Szak-
államtitkár

Országos mérés, értékelés szabályozása, el-
rendelése.

Kt. 99. § (4) bek. Közoktatási Szak-
államtitkár

MAB, FTT törvényességi felügyelete. Ftv. 111. § (8) bek., 113. (8) bek. Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

Törvényességi ellenõrzés jogkörének gyakor-
lása.

Ftv. 103. § (1) bek. f) pont Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár
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Ügytípus megnevezése Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)
Átruházott jogkörben eljáró

személy megnevezése

Felsõoktatási intézmény által megszervezett
vizsga eredményének, a kiállított bizonyít-
ványnak, oklevélnek érvénytelenné nyilvání-
tása kezdeményezése.

Ftv. 103. § (2) bek. Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

Állami elismerés visszavonásának kezdemé-
nyezése a Felsõoktatási Regisztrációs Köz-
pontnál.

Ftv. 37. § (8) bek. Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

A Felsõoktatási Minõségi Díj pályázati fel-
hívásának jóváhagyása és a díjak odaítélése.

A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
költségvetési fejezethez tartozó fejezeti keze-
lésû elõirányzatok pályázat útján történõ fel-
használásának szabályairól szóló 28/2007.
(VI. 15.) OKM rendelet

Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

C) A kiadmányozási jogkör átruházása – miniszteri elvi döntést követõen – személyi ügyekben:

Ügytípus megnevezése Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)
Átruházott jogkörben eljáró

személy megnevezése

Köztársasági elnök és miniszterelnök hatás-
körébe tartozó (egyetemi tanári, fõiskolai
tanári, rektori) kinevezések, megbízások, fel-
mentések elõterjesztése.

Ftv. 103. § (1) bek. c) pont Felsõoktatási és tudo-
mányos Szakállamtit-
kár

Gazdasági tanács tagjaival kapcsolatos ügyek
(kivéve a megbízást).

Ftv. 23. § (5) bek., 26. § (1) bek., 25. §
(3) bek.

Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

Munkáltatói jogkör gyakorlása (rektori mun-
kaköri leírás jóváhagyása kivételével).

Ftv. 115. § Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

Rektor visszahívására tett javaslat elbírálása. Ftv. 29. § (8) bek. Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

Kuratóriumi elnök, tagok kinevezése, módo-
sítása, kuratóriumok feladat- és hatáskörének
esetleges változása (Deák Ferenc Kuratórium;
Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium).

A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
költségvetési fejezethez tartozó fejezeti keze-
lésû elõirányzatok pályázat útján történõ fel-
használásának szabályairól szóló 28/2007.
(VI. 15.) OKM rendelet

Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

Felsõoktatási Minõségi Díj és Minõségfej-
lesztési Bizottság tagjainak megbízása.

A Felsõoktatási Minõségi Díjról szóló
221/2006. (XI. 15.) Korm. r.

Felsõoktatási és tudo-
mányos Szak-
államtitkár

Miniszteri vélemény az Országos Dokumen-
tum-ellátási Rendszerben szolgáltató könyv-
tárak vezetõinek kinevezésérõl.

1997. évi CXL. tv. 59. § (3) bek. Kulturális Szak-
államtitkár

Könyvtári, Muzeológiai, Levéltárosi Akkre-
ditációs Szakbizottság tagjainak és elnökének
felkérése.

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 6. § (4) bek. Kulturális Szak-
államtitkár

Az országos múzeum fõigazgatójának és az
országos szakmúzeum igazgatójának megbí-
zásához és annak visszavonásához szükséges
miniszteri vélemény.

1997. évi CXL. tv. 43. § (3) bek. és 44. §
(3) bek.

Kulturális Szak-
államtitkár
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Ügytípus megnevezése Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)
Átruházott jogkörben eljáró

személy megnevezése

A megyei múzeum igazgatójának és a területi
múzeum igazgatójának megbízásához és an-
nak visszavonásához szükséges miniszteri vé-
lemény.

1997. évi CXL. tv. 45. § (5) bek. és 46. §
(3) bek.

Kulturális Szak-
államtitkár

Közgyûjteményi intézményben magasabb ve-
zetõ megbízásához és annak visszavonásához
– amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói
jogkör gyakorlója – szükséges miniszteri
egyetértés.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvé-
szeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések
rendezésérõl szóló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. r. 7. § (9) bek.

Kulturális Szak-
államtitkár

A Magyar Országos Levéltár fõigazgatójának
pályázat útján történõ kinevezése, ill. felmen-
tése.

Ltv. 15. § (3) bek. Kulturális Szak-
államtitkár

A közlevéltárak vezetõinek kinevezésekor,
ill. felmentésekor véleményezés a pályázó
szakmai alkalmasságáról a fenntartó részére.

Ltv. 15. § (3) bek. Kulturális Szak-
államtitkár
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