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III. rész HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök
87/2008. (III. 21.) KE

határozata

diplomáciai kapcsolatok létesítésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése a) pontjában meg-
határozott jogkörömben, a külügyminiszter javaslatára el-
határozom nagyköveti szintû diplomáciai kapcsolatok lé-
tesítését a Koszovói Köztársasággal.

Budapest, 2008. március 20.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IX-1/01692/2008.

A Köztársasági Elnök
88/2008. (III. 21.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bírósá-
gok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazság-
szolgáltatási Tanács elõterjesztésére

lemondására tekintettel

dr. Karalyos Botondot 2008. március 31-ei hatállyal,

dr. Gyürkés Tamást és

dr. Pethõ Melittát 2008. április 30-ai hatállyal,

nyugállományba helyezés iránti kérelmére

dr. Mucs Györgyöt 2008. szeptember 12-ei hatállyal,

dr. Csizmadia Jánosné dr. Kozma Editet 2008. szeptem-
ber 30-ai hatállyal,

dr. Csohány Ferencné dr. Zimonyi Máriát,

dr. Göncziné dr. Tóth Katalint,

dr. Kovács Ágnest,

Lévainé dr. Szakács Máriát 2008. december 31-ei ha-
tállyal,

a felsõ korhatár elérése miatt

dr. Szõke Irént 2008. szeptember 22-ei hatállyal,

dr. Vörös Lajost és

dr. Vörös László Sándort 2008. október 11-ei hatállyal,

dr. Molnár Istvánnét 2009. január 29-ei hatállyal bírói
tisztségébõl felmentem;

Becserné dr. Szarka Zsuzsanna Imolát,

dr. Cseke Dórát,

dr. Horváth Zsoltot,

dr. Komlóssi Zsuzsanna Fruzsinát,

dr. Kopinja Máriát,

dr. Kovács Erzsébetet,

dr. Matisz Natáliát és

dr. Tóth Katalint 2008. április 1. napjától határozatlan
idõtartamra bíróvá,

dr. Birinyi Zsoltot és

dr. Bodnárné dr. Galló Ildikót a 2008. április 1. napjától
2011. március 31. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá
kinevezem.

Budapest, 2008. március 19.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01420-1/2008.

A Köztársasági Elnök
89/2008. (III. 21.) KE

határozata
nyugállományú rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben az igazságügyi és rendészeti
miniszter elõterjesztésére Bendes Gyõzõ nyugállományú
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határõr dandártábornokot 2008. március 15-ei hatállyal
nyugállományú rendõr vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2008. március 12.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. március 13.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01539/2008.

A Köztársasági Elnök
90/2008. (III. 21.) KE

határozata
rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter elõterjesztésére dr. Horváth Imre rendõr ezredest
2008. március 15-ei hatállyal rendõr dandártábornokká ki-
nevezem.

Budapest, 2008. március 11.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. március 12.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01538/2008.

A Köztársasági Elnök
91/2008. (III. 21.) KE

határozata
nyugállományú rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben az igazságügyi és rendészeti mi-

niszter elõterjesztésére dr. Németh Ferenc nyugállományú
rendõr ezredest 2008. március 15-ei hatállyal nyugállomá-
nyú rendõr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2008. március 11.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. március 12.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01536/2008.

A Köztársasági Elnök
92/2008. (III. 21.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter elõterjesztésére Szabó Jenõ rendõr ezredest 2008.
március 15-ei hatállyal rendõr dandártábornokká kineve-
zem.

Budapest, 2008. március 11.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. március 12.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01537/2008.
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A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök
11/2008. (III. 21.) ME

határozata

szakállamtitkár felmentésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 58. § c) pontja alapján – más fontos meg-
bízatása miatt – dr. Szõke Lászlót,a Külügyminisztérium
szakállamtitkárát e tisztségébõl 2008. március 31-ei ha-
tállyal felmentem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
12/2008. (III. 21.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 57. §-a alapján a pénzügyminiszter javaslatára
dr. Csáky Bernadettet 2008. március 25-i hatállyal a Pénz-
ügyminisztérium szakállamtitkárává kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
13/2008. (III. 21.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 57. § (2) bekezdésében foglalt jogkö-
römben a külügyminiszter javaslatára dr. Faller Jenõt, a
Külügyminisztérium szakállamtitkárává – 2008. április
1-jei hatállyal – kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
14/2008. (III. 21.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 57. §-a alapján az igazságügyi és rendé-
szeti miniszter javaslatára dr. Gönczöl Katalint 2008. már-
cius 21-i hatállyal az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium szakállamtitkárává kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A pénzügyminiszter
5/2008. (MK 48.) PM

utasítása
a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról

A Pénzügyminisztérium szervezeti felépítésérõl és mû-
ködésének rendjérõl a központi államigazgatási szervek-
rõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállá-
sáról szóló 2006. évi LVII. törvény 65. § (2) bekezdésében
meghatározott hatáskörömben eljárva – figyelemmel a
jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. § (1) bekez-
désére – a következõ utasítást adom ki:

1. §

A Pénzügyminisztérium szervezetét és mûködési rendjét a
jelen utasítás mellékletét képezõ – a miniszterelnök által jó-
váhagyott – Szervezeti és Mûködési Szabályzatban (a továb-
biakban: Szabályzat) foglaltak szerint állapítom meg.

2. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a Pénz-
ügyminisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 3/1998. (PK 18.) PM utasítás módosításáról szóló
3/2002. (PK 6.) PM utasítás, továbbá a Pénzügyminiszté-
rium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 6/2006.
(MK 94.) PM utasítás, valamint az annak módosításáról
szóló 4/2007. (MK 30.) PM utasítás és a 10/2007.
(MK 80.) PM utasítás hatályát veszti.

(3) 2008. július 2-án a Szabályzat 4. számú függeléké-
nek 12. pontja hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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Melléklet
az 5/2008. (MK 48.) PM utasításhoz

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Pénzügyminisztérium jogállása és alapadatai

1. §

(1) A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: miniszté-
rium) önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, a miniszter
munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló különös
hatáskörû központi államigazgatási szerv, amely – gazdál-
kodását tekintve – önállóan gazdálkodó, központi költség-
vetési szerv.

(2) A minisztérium alapadatai a következõk:
a) megnevezése: Pénzügyminisztérium
megnevezésének hivatalos rövidítése: PM
angol megnevezése: Ministry of Finance
német megnevezése: Finanzministerium
francia megnevezése: Ministere des Finances
b) székhelye: 1051 Budapest V., József nádor tér 2–4.
postacíme: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
postafiókcíme: 1369 Budapest, Pf. 481
c) adószáma: 15303079-2-41
elõirányzat-felhasználási keretszámla száma:

10032000-01454055-00000000
számlavezetõ: Magyar Államkincstár
d) alapító okiratának kelte: 1999. szeptember 7.
alapító okiratának száma: 397/1999.
e) Az állami feladatként ellátott alaptevékenységek kö-

rét a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló kor-
mányrendelet és az alapító okirat határozza meg.

A feladat ágazati azonosítójának megnevezése:
szakágazat: 751113 – minisztériumok tevékenysége
szakfeladat: 75112-0 – kormányzati szervek igazgatási

tevékenysége
Az alapfeladatok ellátásának forrása: a Magyar Köztár-

saság költségvetése Pénzügyminisztérium fejezet 1. címén
jóváhagyott költségvetés.

Kisegítõ, kiegészítõ és vállalkozási tevékenységet a mi-
nisztérium nem folytat.

A minisztérium ÁFA körbe tartozó adóalany.

A minisztérium szervezete

2. §

(1) A minisztérium a miniszteri kabinetre, fõosztályokra
és titkárságokra (a továbbiakban: minisztériumi egység), a
fõosztály osztályokra tagozódik.

(2) A minisztériumi egység feladatkörén belül a szak-
mailag összefüggõ feladatokat az osztályok látják el. Az
osztályok elnevezését a 3. számú függelék tartalmazza.

3. §

(1) A minisztérium szervezeti felépítését és irányítási
rendjét az 1. számú függelék tartalmazza.

(2) A minisztériumi egységek feladatait a 3. számú füg-
gelék tartalmazza.

II. Fejezet

A MINISZTÉRIUM ÁLLAMI VEZETÕI*,
VALAMINT A VEZETÕI MEGBÍZATÁSSAL

RENDELKEZÕ KÖZTISZTVISELÕK

A miniszter

4. §

(1) A minisztériumot a miniszter a Kormány általános
politikájának keretei között vezeti. A miniszter e tevé-
kenységéért az Országgyûlésnek felelõsséggel tartozik.
Az Alkotmányban és más jogszabályokban – különösen a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló kormány-
rendeletben – meghatározott feladat- és hatáskörében el-
járva és jogszabályi felhatalmazás alapján miniszteri ren-
deletet, az állami irányítás egyéb jogi eszközei körében
utasítást, irányelvet, tájékoztatót, továbbá egyedi ügyben
határozatot, a minisztérium vezetése körében utasítást,
illetõleg egyéb intézkedést ad ki.

(2) A miniszter feladat- és hatáskörei elsõsorban a kö-
vetkezõk:

a) részt vesz az Országgyûlés munkájában;
b) részt vesz – a Kormány által meghatározott rend-

ben – a Kormány és kabinetjei munkájában, vezeti a Gaz-
dasági Kabinetet;

c) elõterjesztéseket, jelentéseket terjeszt a Kormány
elé;

d) jóváhagyja és a Kormány elé terjeszti az ágazatfej-
lesztési koncepciókat, programokat és terveket, szervezi
végrehajtásukat;

e) irányítja a nemzetközi együttmûködésbõl adódó
ágazati feladatokat;

f) kialakítja a fejezet év(ek)re szóló költségvetési ja-
vaslatát és jóváhagyja zárszámadását;

* A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Ksztv.).
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g) a 2. számú függelékben foglaltaknak megfelelõen az
államtitkár, illetve az illetékes szakállamtitkár útján ellátja

– a jogszabály alapján a miniszter irányítása vagy fel-
ügyelete alá tartozó szervek [Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal (APEH), Vám- és Pénzügyõrség (VP), Magyar Ál-
lamkincstár (Kincstár), Pénzügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyelete (PSZÁF), Nemzeti Programengedélyezõ Iroda
(NAO), Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató
Központ (PmISZK)] irányítását vagy felügyeletét, beleért-
ve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.)
meghatározott, a felügyeleti szervet megilletõ jogkörök
gyakorlását is a 3. számú függelékben foglalt kivételekkel,

– az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. (ÁKK Zrt.)
vonatkozásában a minisztert illetõ alapítói és tulajdonosi
jogok, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
(MNV Zrt.) vonatkozásában – az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvényben meghatározott kivételekkel – a
részvényesi jogok gyakorlását;

h) ellátja a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (KEHI)
irányítását;

i) az állam nevében gyakorolja a Magyar Nemzeti
Bank feletti tulajdonosi jogokat, a Monetáris Tanács ülé-
sein a Kormányt szavazati jog nélkül az illetékes szakál-
lamtitkár útján képviseli;

j) ellátja a Kormány vagy a miniszterelnök által hatás-
körébe utalt feladatokat, így különösen kormánybizottság,
tárcaközi bizottság vezetését, illetve részt vesz ezek mun-
kájában;

k) közvetlenül irányítja a minisztérium függetlenített
belsõ ellenõrzési feladatainak ellátását, jóváhagyja a mi-
nisztérium belsõ ellenõrzési kézikönyvét és stratégiai, va-
lamint éves ellenõrzési tervét, kialakítja, mûködteti és fej-
leszti a minisztérium pénzügyi irányítási és kontroll rend-
szerét;

l) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt és saját ha-
táskörében fenntartott ügyekben.

(3) A miniszter a minisztérium vezetése során elsõsor-
ban a következõ feladat- és hatásköröket gyakorolja:

a) elkészíti a minisztérium szervezeti és mûködési sza-
bályzatát, megállapítja a minisztériumi egységek irányí-
tási rendjét;

b) közvetlenül irányítja az államtitkár, a szakállamtit-
károk, a miniszteri biztos és a kabinetfõnök tevékenységét,
illetve az irányítása alá tartozó minisztériumi egységek ve-
zetõinek tevékenységét, jóváhagyja – a miniszter irányítá-
sa alá tartozó minisztériumi egységek tekintetében a kabi-
netfõnök, a többi minisztériumi egység tekintetében az irá-
nyításunkat gyakorló államtitkár, szakállamtitkár javasla-
tára – a minisztériumi egységek ügyrendjét;

c) dönt a minisztériumi egységek felépítésérõl;
d) jóváhagyja a minisztérium jogi és koordinációs

szakállamtitkár által készített munkatervét, az államtitkár
láttamozása után;

e) gyakorolja a jogszabályokban, különösen a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben

(Ktv.) és a Ksztv.-ben hatáskörébe utalt, Közszolgálati
Szabályzatba foglalt – át nem ruházható, illetve saját jog-
körében fenntartott – munkáltatói jogokat;

f) dönt a vezetõi megbízás adásáról, visszavonásáról;
g) gyakorolja a kitüntetések, címek, szakmai elismeré-

sek alapításával, adományozásával és megvonásával kap-
csolatos, jogszabályban meghatározott jogokat, illetve ja-
vaslatot tesz a magasabb szintû állami elismerésekre és ki-
tüntetésekre;

h) dönt a 20. § (1) bekezdésében meghatározott munka-
csoport létrehozásáról;

i) jóváhagyja a Pénzügyminisztérium fejezet fejezeti
kezelésû elõirányzatainak elemi költségvetését és beszá-
molóját;

j) jóváhagyja a Pénzügyminisztérium fejezet fejezeti
kezelésû elõirányzatai felhasználásának, az elõirány-
zat-maradványok jóváhagyásának és következõ évi fel-
használásának rendjét.

(4) A minisztert akadályoztatása esetén – az (5)–(8) be-
kezdésben meghatározott kivétellel – az államtitkár he-
lyettesíti.

(5) A minisztert a köztársasági elnök intézkedésének
kezdeményezésében és intézkedésének ellenjegyzésében,
valamint az államtitkár akadályoztatása esetén az Ország-
gyûlés ülésén a miniszter részletes feladat- és hatáskörérõl
szóló kormányrendeletben kijelölt másik miniszter helyet-
tesíti.

(6) Az államtitkár akadályoztatása esetén a minisztert az
Országgyûlés bizottsága ülésén az általa vezetett miniszté-
rium állományába tartozó, állásfoglalásra jogosult, vezetõi
megbízatással rendelkezõ személy helyettesíti.

(7) A minisztert az Európai Unió kormányzati részvétellel
mûködõ intézményeiben – a miniszter döntése alapján –
a miniszter részletes feladat- és hatáskörérõl szóló kormány-
rendeletben kijelölt másik miniszter, az államtitkár vagy a
miniszter által kijelölt szakállamtitkár helyettesíti.

(8) A minisztert rendelet kiadásában nem lehet helyette-
síteni.

Az államtitkár

5. §

(1) Az államtitkár – törvényben meghatározott kivéte-
lekkel – a miniszter teljes jogkörû helyettese. A miniszté-
riumban egy államtitkár mûködik. Az államtitkár tevé-
kenységét a miniszter irányítja. Az államtitkár a hatásköré-
nek gyakorlásáért a miniszternek, illetõleg a miniszterel-
nöknek felelõsséggel tartozik.

(2) Az államtitkár feladat- és hatáskörei elsõsorban a
következõk:

a) elõsegíti a miniszter országgyûlési képviseletének
ellátását;
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b) kapcsolatot tart az Országgyûlésben képviselettel
rendelkezõ pártok képviselõcsoportjaival, illetve a pártok-
hoz nem tartozó képviselõkkel;

c) koordinálja a társadalmi, gazdasági érdekképvisele-
tekkel való együttmûködést;

d) irányítja az irányítása alá tartozó minisztériumi egy-
ségek vezetõinek tevékenységét;

e) gyakorolja az irányítása alá tartozó minisztériumi
egységek vezetõi és köztisztviselõi feletti munkáltatói jo-
gokat az általa kiadott rendelkezés szerint;

f) gondoskodik az országgyûlési képviselõk, bizottsá-
gok, tisztségviselõk részérõl érkezõ, a minisztérium fel-
adatkörét érintõ megkeresések intézésérõl;

g) gondoskodik a törvénytervezeteknek a kormánypár-
ti képviselõcsoportokkal való egyeztetésérõl;

h) a minisztert akadályoztatása esetén helyettesíti az
Országgyûlés ülésén, az Európai Unió kormányzati rész-
vétellel mûködõ intézményeiben, az Országgyûlés bizott-
ságai ülésén, továbbá feladatkörében képviseli a miniszté-
riumot a társadalmi és állami szervek elõtt, valamint tárca-
közi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szer-
vezetekben;

i) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat-módosí-
tási, -átcsoportosítási és -felhasználási jogköröket a feje-
zeti kezelésû elõirányzatok felhasználási rendje alapján;

j) feladatkörében utasítási joga van, irányítást gyakorol
és intézkedést ad ki, véleményt nyilvánít más miniszter ál-
tal vagy velük együttesen készített elõterjesztések, jogsza-
bályok tervezetérõl;

k) részt vesz az államtitkári értekezleten;

l) a miniszter által a 4. § (2) bekezdés g) pontban átru-
házott hatáskörben ellátja a jogszabály alapján a miniszter
irányítása alá tartozó egyes szervek irányítását, ellenõrzi
ezen szervek, illetve intézmények feladatainak végrehajtá-
sát, rendszeresen beszámoltatja ezek vezetõit és meghatá-
rozza a tevékenységük irányát;

m) irányítja és koordinálja a miniszter által meghatáro-
zott egyedi ügyeket, ezen ügyekben koncepciót és megol-
dási javaslatokat dolgoz ki, kialakítja és képviseli a pénz-
ügyminisztériumi álláspontot;

n) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a mi-
niszter állandó vagy eseti jelleggel megbízza.

(3) Az államtitkárt akadályoztatása esetén a jogi és
koordinációs szakállamtitkár helyettesíti.

(4) Az államtitkárt – amennyiben nem a minisztert he-
lyettesítõ jogkörében jár el – a munkáltatói jogok gyakor-
lása során az általa kijelölt vezetõi megbízással rendelkezõ
köztisztviselõ helyettesíti.

A szakállamtitkár

6. §

(1) A szakállamtitkár a Kormány általános politikájának
keretein belül a jogszabályoknak és a szakmai követelmé-
nyeknek megfelelõen irányítja a miniszter feladat- és ha-
táskörének a minisztérium Szabályzatában meghatározott
része tekintetében a szakmai munkát, valamint dönt a ha-
táskörébe utalt ügyekben. Felelõs a feladatkörébe utalt fel-
adatok ellátásáért és az irányítási területén mûködõ mi-
nisztériumi egységek tevékenységének összehangolásáért.
A szakállamtitkár tevékenységét a miniszter irányítja.

(2) A minisztériumban 5 szakállamtitkár mûködik.

(3) A kinevezett szakállamtitkárok területei a követke-
zõk:

a) jogi és koordinációs tevékenység ellátása,
b) gazdaságpolitika és nemzetközi ügyek,
c) költségvetés,
d) költségvetési bevételek és számvitel,
e) vagyongazdálkodás és az ágazati fejlesztések finan-

szírozása.

(4) A szakállamtitkár feladat- és hatáskörei elsõsorban a
következõk:

a) szakterületén – a minisztérium idõszerû feladataival
összhangban – gondoskodik a feladatok meghatározásá-
ról, számontartásáról, végrehajtásáról, programok, kon-
cepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza
az ehhez szükséges feltételeket;

b) feladatkörére korlátozottan utasítási joga van, irá-
nyítást gyakorol és intézkedést ad ki, véleményt nyilvánít
más miniszter által vagy velük együttesen készített elõter-
jesztések, jogszabályok tervezetérõl;

c) a miniszter és az államtitkár akadályoztatása esetén
feladatkörében, illetve meghatalmazás alapján helyettesíti
a minisztert az Országgyûlés bizottságai ülésén, képviseli
a minisztériumot a társadalmi és állami szervek elõtt, vala-
mint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nem-
zetközi szervezetekben;

d) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és el-
lenõrzi a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi esz-
közei, valamint a miniszter és az államtitkár által kiadott
rendelkezések végrehajtását és ennek érdekében kezdemé-
nyezi a szükséges intézkedéseket;

e) a miniszter által a 4. § (2) bekezdés g) pontban átru-
házott hatáskörben az illetékes szakállamtitkár ellátja a
jogszabály alapján a miniszter irányítása vagy felügyelete
alá tartozó szervek irányítását vagy felügyeletét, az
ÁKK Zrt. vonatkozásában a minisztert illetõ alapítói és tu-
lajdonosi jogok, gyakorlását, továbbá gyakorolja az MNV
Zrt. vonatkozásában – az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvényben meghatározott kivételekkel – a részvé-
nyesi jogokat;
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f) közvetlenül irányítja a szakterületén mûködõ minisz-
tériumi egységek vezetõinek tevékenységét, ellenõrzi a
szakterületén a miniszter irányítása vagy felügyelete alá
tartozó szervek, illetve intézmények feladatainak végre-
hajtását, rendszeresen beszámoltatja ezek vezetõit és meg-
határozza a tevékenységük irányát;

g) gyakorolja a közvetlen irányítása alatt álló miniszté-
riumi egységek vezetõi és köztisztviselõi feletti munkálta-
tói jogokat az általa kiadott rendelkezés szerint;

h) az illetékes szakállamtitkár, mint Nemzeti program-
engedélyezõ, ellátja az Európai Uniós elõcsatlakozási esz-
közök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási és ellenõrzési rendjérõl szóló kormányrende-
letben meghatározott feladatokat, illetve irányítja a Nem-
zeti Alapot;

i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a mi-
niszter, illetve az államtitkár állandó vagy eseti jelleggel
megbízza.

(5) A jogi és koordinációs szakállamtitkár – a (4) bekez-
désben meghatározott feladatokon túlmenõen –

a) biztosítja a minisztériumi egységek összehangolt
mûködését. Ennek érdekében elsõsorban:

aa) gondoskodik a minisztérium mûködése személyi,
tárgyi és pénzügyi feltételeinek folyamatos biztosításáról,

ab) gondoskodik a gazdálkodás rendjének kialakításá-
ról és a gazdálkodás szabályainak betartásáról,

ac) gondoskodik a minisztérium munkájának megszer-
vezésérõl, ennek keretében összefogja és ellenõrzi a jog-
szabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben,
a munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatáro-
zott feladatok végrehajtását,

ad) dönt a szakállamtitkárok egymás közti hatásköri vi-
táiban,

ae) megszervezi és mûködteti a minisztérium belsõ in-
formációs rendszerét;

b) irányítja a Pénzügyminisztérium fejezet következõ
év(ek)re szóló költségvetése tervezésének és zárszámadá-
sának munkálatait;

c) a miniszter részére jóváhagyásra elõterjeszti a Pénz-
ügyminisztérium fejezet fejezeti kezelésû elõirányzatai-
nak elemi költségvetését és beszámolóját;

d) a költségvetésért felelõs szakállamtitkár egyetérté-
sével a miniszter részére jóváhagyásra elõterjeszti a Pénz-
ügyminisztérium fejezet fejezeti kezelésû elõirányzatai
felhasználásának, az elõirányzat-maradványok jóváha-
gyásának és következõ évi felhasználásának rendjét;

e) gyakorolja a Pénzügyminisztérium fejezetnek a ha-
táskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási és
-felhasználási jogköreit a fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználási rendje alapján;

f) részt vesz a szakmapolitikai munkacsoport ülésén.

(6) A szakállamtitkár feladatainak ellátása során együtt-
mûködik a többi szakállamtitkárral, a miniszteri biztossal,
jelentõsebb döntéseirõl, állásfoglalásairól haladéktalanul
tájékoztatja õket, illetve az érintett fõosztályvezetõket. Az
egyes minisztériumi egységek között felmerült vitákat az
irányítást ellátó szakállamtitkár – több szakállamtitkár fel-
adatkörének érintése esetén az érintett szakállamtitkárral
együttesen – egyezteti és dönti el.

(7) Az államtitkárt akadályoztatása esetén a jogi és
koordinációs szakállamtitkár helyettesíti, a minisztert
azonban – a 28. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – nem
helyettesítheti.

(8) A szakállamtitkárt akadályoztatása esetén az általa
kijelölt, az irányítása alá tartozó fõosztályvezetõ helyette-
síti.

A kabinetfõnök

7. §

(1) A Miniszteri kabinetet a kabinetfõnök közvetlenül
vezeti. A kabinetfõnök fõosztályvezetõi jogállású köz-
tisztviselõ, aki a miniszter közvetlen irányítása mellett, a
miniszter szakmai és politikai tevékenységének, feladat-
és hatásköre gyakorlásának elõsegítése érdekében döntés-
elõkészítõ, koordináló, a miniszter döntései végrehajtását
ellenõrzõ feladatot végez. A kabinetfõnök tevékenysé-
géért a miniszternek tartozik felelõsséggel.

(2) A kabinetfõnök felelõs a Miniszteri kabinet rendel-
tetésszerû mûködéséért, a részére megállapított feladatok
teljesítéséért, illetve azok végrehajtásának ellenõrzéséért.

(3) A kabinetfõnök
a) vezeti Miniszteri kabinetet;
b) gyakorolja a Miniszteri kabinet köztisztviselõi és a

miniszter irányítása alá tartozó minisztériumi egységek
vezetõi és köztisztviselõi felett a munkáltatói jogokat az
általa kiadott rendelkezés szerint;

c) a tevékenysége által megkívánt körben kapcsolatot
tart a Miniszterelnöki Titkársággal és más tárcák kabinet-
fõnökeivel;

d) segíti a minisztert a minisztériumot vezetõ munkájá-
ban, ennek keretében megbízásából eljár mind a miniszté-
riumon belüli ügyek intézésében, mind a minisztérium
képviseletében;

e) jogosult eljárni, intézkedni mindazokban az ügyek-
ben, amelyekre a jogszabályok, az állami irányítás egyéb
jogi eszközei feljogosítják, illetve amelyekre vonatkozóan
a jogkörében eljáró minisztertõl utasítást vagy felhatalma-
zást kapott.

(4) A kabinetfõnököt a miniszteri kabinet általa kijelölt
köztisztviselõje helyettesíti.
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A miniszter, az államtitkár és a szakállamtitkár
titkárságának vezetõje

8. §

(1) A miniszter, az államtitkár és a szakállamtitkár tevé-
kenységét titkárság segíti.

(2) A miniszter titkárságát fõosztályvezetõ-helyettes,
osztályvezetõ vagy politikai fõtanácsadó vezeti, akinek a
tevékenységét a kabinetfõnök irányítja.

(3) Az államtitkár titkárságát fõosztályvezetõ-helyettes
vagy osztályvezetõ vezeti, akinek a tevékenységét az ál-
lamtitkár irányítja.

(4) A szakállamtitkár titkárságát közvetlenül a szakál-
lamtitkár vagy olyan osztályvezetõi megbízatással rendel-
kezõ személy vezeti, akinek tevékenységét a szakállamtit-
kár irányítja.

A miniszteri biztos

9. §

(1) A miniszter normatív utasítással egyes kiemelt fon-
tosságú feladatok ellátására miniszteri biztost nevezhet ki.

(2) Miniszteri biztossá
a) államtitkár vagy szakállamtitkár az eredeti feladat-

körével összefüggõ,
b) a minisztérium állományába tartozó politikai fõta-

nácsadó a miniszter feladatkörébe tartozó feladat ellátá-
sára nevezhetõ ki.

(3) A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter irá-
nyítja.

(4) A miniszteri biztos megbízatása meghatározott idõ-
re, de legfeljebb hat hónapra szól. A miniszteri biztos e
megbízatása államtitkári, szakállamtitkári vagy politikai
fõtanácsadói megbízatásának megszûnésével megszûnik.

(5) A miniszteri biztosok száma a minisztériumban egy-
idejûleg a 2 fõt nem haladhatja meg.

A fõosztályvezetõ

10. §

(1) A fõosztályvezetõ a jogszabályoknak és a szakmai
követelményeknek megfelelõen – a minisztertõl, az állam-
titkártól, illetõleg az irányítást gyakorló szakállamtitkártól
kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezeti a fõosztály
munkáját, és felelõs a fõosztály feladatai ellátásáért.

(2) A fõosztályvezetõ dönt a fõosztály feladat- és hatás-
körébe utalt ügyekben, ha jogszabály, a Szabályzat vagy
az irányítást gyakorló állami vezetõ eltérõen nem rendel-

kezik. Döntési (kiadmányozási) jogkörét a fõosztályveze-
tõ-helyettesre, illetve az osztályvezetõre írásban átruház-
hatja, az átruházás azonban nem érinti a fõosztály munká-
jáért való felelõsséget.

(3) A fõosztályvezetõ felelõs a fõosztály tevékenységé-
nek megszervezéséért, a munkafeltételek és az eredmé-
nyes munkavégzéshez szükséges tájékoztatás biztosítá-
sáért, a fõosztály feladatkörébe tartozó feladatok ellátásá-
nak jogszerûségéért, szakmai színvonaláért, az elõírt ha-
táridõk betartásáért.

(4) A fõosztályvezetõ fõbb feladatai:
a) elkészíti a fõosztály ügyrendjét és jóváhagyásra fel-

terjeszti a miniszter elé;
b) feladatkörében utasítási joga van, irányítást gyako-

rol és intézkedést ad ki;
c) megállapítja a minisztériumi munkatervben foglal-

tak megvalósításával kapcsolatos teendõket, a fõosztály
által elvégzendõ feladatokkal kapcsolatos belsõ munka-
megosztás rendjét;

d) irányítja és ellenõrzi a fõosztály feladatkörével kap-
csolatos jogszabályoknak, állami irányítás egyéb jogi esz-
közeinek, illetve a fõosztály feladatait meghatározó állami
vezetõi rendelkezéseknek a végrehajtását, ennek érdeké-
ben kezdeményezi a szükséges intézkedéseket;

e) figyelemmel kíséri és elemzi a fõosztály munkája
kapcsán felmerülõ gazdasági és társadalmi jelenségeket,
folyamatokat, szabályozásuk hatását. Indokolt esetben
ezek alapján koncepciót készít, illetve javaslatot tesz tör-
vényalkotás kezdeményezésére, vagy más jogi szabályo-
zásra, a hatályos jogszabályok módosítására vagy egyéb
intézkedésekre;

f) szakmailag elõkészíti a feladatkörébe tartozó jogsza-
bályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei koncepcióit,
illetve tervezeteit;

g) véleményezi más fõosztályok és tárcák elõterjesz-
téseinek és jogszabályainak szakmai tervezeteit;

h) a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint
dönt a fõosztály hatáskörébe utalt hatósági ügyekben;

i) képviseli a fõosztályt, valamint feladatkörében, illet-
ve megbízás alapján a minisztériumot;

j) a fõosztály állományába tartozó köztisztviselõk felett
gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltató jogokat, gon-
doskodik a Ktv. és végrehajtási rendeleteinek érvényesíté-
sérõl, rendszeresen figyelemmel kíséri és elõsegíti munka-
társai szakmai fejlõdését;

k) javaslatot tesz a fõosztály létszám-, bér- és jutalma-
zási keretével való gazdálkodásra;

l) a hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tesz, véle-
ményt nyilvánít, tájékoztatást ad;

m) tájékoztatást ad a fõosztály munkájáról, illetve tájé-
koztatja munkatársait a vezetõi döntésekrõl;

n) a fõosztály feladataihoz illeszkedõen kapcsolatot
tart más minisztériumi egységekkel, szakmai és társadalmi
szervezetekkel, állami szervekkel;
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o) közremûködik a miniszter és az államtitkár kor-
mányülésre, államtitkári értekezletre, illetve a jogi és
koordinációs szakállamtitkár szakmapolitikai egyeztetésre
történõ felkészítésében;

p) ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a minisz-
térium állami vezetõi állandó vagy eseti jelleggel meg-
bízzák;

q) gyakorolja mindazon jogokat és ellátja azokat a fel-
adatokat, melyeket a minisztérium belsõ szabályzatai a ha-
táskörébe utalnak.

(5) A fõosztályvezetõt egy, osztályt nem vezetõ fõosz-
tályvezetõ-helyettes, mint a fõosztályvezetõ általános he-
lyettese, vagy fõosztályvezetõ-helyettes, több fõosztály-
vezetõ-helyettes esetén az ügyrendben kijelölt fõosztály-
vezetõ-helyettes, illetve az ügyrendben kijelölt osztályve-
zetõ helyettesíti.

A fõosztályvezetõ-helyettes

11. §

(1) A fõosztályvezetõ-helyettes a fõosztályvezetõ által
meghatározott körben közvetlenül irányítja a fõosztály fel-
adat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet. A fõosztályve-
zetõ-helyettes – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – osz-
tály vezetésére szóló megbízással rendelkezik, amelynek
keretében kötelezõen ellátja a 12. §-ban meghatározott fel-
adatokat is. A fõosztályvezetõ-helyettes tevékenységét a
fõosztályvezetõ irányítja.

(2) Legfeljebb egy fõosztályvezetõ-helyettesi megbízás
– a fõosztályvezetõ általános helyettesítésére – osztály ve-
zetése nélkül is adható, ha a fõosztályvezetõt a fõosztály
vezetésén túlmenõen egyéb rendszeres feladat ellátásával
is megbízták, vagy a fõosztály létszáma, illetve belsõ szer-
vezeti tagozódása ezt indokolttá teszi.

Az osztályvezetõ

12. §

(1) Az osztályvezetõ vezeti az osztályt, gondoskodik ar-
ról, hogy a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi
eszközei, valamint a minisztérium vezetõinek irányító ren-
delkezései az osztály munkájában a feladatok végrehajtása
során érvényesüljenek. Az osztályvezetõ tevékenységét a
fõosztályvezetõ irányítja.

(2) Az osztályvezetõ
a) meghatározza az ügyintézõk, ügykezelõk és fizikai

alkalmazottak részletes feladatait, közvetlenül irányítja és
ellenõrzi a feladatok végrehajtását, biztosítja a munkához
szükséges információkat;

b) ellátja az osztály képviseletét, külön meghatalmazás
alapján eljár a minisztérium képviseletében;

c) kijelölés alapján helyettesíti a fõosztályvezetõt;
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket felettes

vezetõi hatáskörébe utaltak.

III. Fejezet

AZ ÜGYINTÉZÕ ÉS AZ ÜGYKEZELÕ
KÖZTISZTVISELÕ, VALAMINT A FIZIKAI

ALKALMAZOTT MUNKAVÁLLALÓ

Az ügyintézõ

13. §

(1) Ügyintézõ a minisztérium feladat- és hatáskörében
eljáró ügydöntõ, illetve érdemi feladatot ellátó köztisztvi-
selõ. Felelõsséggel és önállóan látja el a munkaköri leírás-
ban meghatározott, illetve felettesei által esetenként vagy
idõszakosan a feladatkörébe utalt feladatokat.

(2) Az ügyintézõt közvetlen felettes vezetõje irányítja.
Ha felsõbb vezetõ közvetlenül ad utasítást az ügyintézõ-
nek, a felsõbb vezetõ és az ügyintézõ köteles errõl a köz-
vetlen felettes vezetõt mielõbb tájékoztatni.

(3) Az ügyintézõ gondoskodik a minisztérium feladat-
és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való elõké-
szítésérõl, valamint a végrehajtás megszervezésérõl.

(4) Az ügyintézõ feladatait a jogszabályok által megha-
tározott módon, a felettesétõl kapott utasítások, útmutatá-
sok alapján, a határidõ betartásával köteles végrehajtani.

(5) Az ügyintézõnek ismernie kell minden olyan jogsza-
bályt, szakmai elõírást és egyéb rendelkezést, amely fel-
adatköre eredményes ellátásához szükséges.

(6) Az ügyintézõt távolléte vagy akadályoztatása esetén
a közvetlen felettese által esetenként kijelölt ügyintézõ he-
lyettesíti.

Az ügykezelõ

14. §

(1) Ügykezelõ az a köztisztviselõ, aki a minisztérium-
ban ügyviteli, adminisztrációs feladatot lát el.

(2) Az ügykezelõ a munkaköri leírásban megállapított,
illetve közvetlen felettes vezetõje által kiadott feladatokat
a kapott utasítások és a határidõk figyelembevételével, a
jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betar-
tásával végzi.
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A fizikai alkalmazott

15. §

A fizikai alkalmazott a munkaköri leírásban megállapí-
tott feladatait a közvetlen felettes vezetõjétõl kapott utasí-
tás alapján látja el.

IV. Fejezet

A MINISZTÉRIUM TESTÜLETEI

A Miniszteri Szûkkörû Vezetõi Értekezlet

16. §

(1) A Miniszteri Szûkkörû Vezetõi Értekezlet heti rend-
szerességgel ülésezik.

(2) A Miniszteri Szûkkörû Vezetõi Értekezletet a mi-
niszter, akadályoztatása esetén az államtitkár vezeti. Ál-
landó résztvevõi az államtitkár, a szakállamtitkárok, a ka-
binetfõnök és a Sajtó és kommunikációs fõosztály vezetõ-
je. Az értekezletre más személyek miniszteri döntés alap-
ján hívhatók meg.

(3) A Miniszteri Szûkkörû Vezetõi Értekezlet tárgyalja
meg a minisztérium szakmai irányító és felügyeleti mun-
kájával kapcsolatos jelentõsebb elvi és gyakorlati kérdése-
ket, koncepciókat.

(4) A Miniszteri Szûkkörû Vezetõi Értekezlet összehí-
vásáról a Miniszteri Titkárság, amennyiben az Értekezletet
az államtitkár vezeti, akkor az Államtitkári Titkárság gon-
doskodik.

(5) A Miniszteri Szûkkörû Vezetõi Értekezletrõl a kabi-
netfõnök szükség szerint emlékeztetõt készít, amelyet a
résztvevõk és a végrehajtásra kötelezett felelõsök rendel-
kezésére bocsát.

Szakállamtitkári Koordinációs Értekezlet

17. §

(1) A Szakállamtitkári Koordinációs Értekezlet heti
rendszerességgel ülésezik.

(2) A Szakállamtitkári Koordinációs Értekezletet a jogi
és koordinációs szakállamtitkár vezeti. Állandó résztvevõi
a szakállamtitkárok, a kabinetfõnök, a Sajtó és kommuni-
kációs fõosztály vezetõje, valamint jogi és koordinációs
szakállamtitkár titkárságvezetõje. Az értekezletre más sze-
mélyek jogi és koordinációs szakállamtitkár döntése alap-
ján hívhatók meg.

(3) A Szakállamtitkári Koordinációs Értekezlet tárgyal-
ja meg a minisztérium aktuális feladatait, a problémák
megoldási módját.

(4) A Szakállamtitkári Koordinációs Értekezlet összehí-
vásáról a jogi és koordinációs szakállamtitkár titkárságve-
zetõje gondoskodik.

A miniszteri tájékoztató értekezlet

18. §

(1) A miniszter a kormányülést követõen az ott elhang-
zottakról tájékoztató értekezletet tart.

(2) A tájékoztató értekezlet résztvevõi az államtitkár, a
szakállamtitkárok, a kabinetfõnök, a fõosztályvezetõk, va-
lamint a Jogi és igazgatási fõosztály Koordinációs osztá-
lyának (a továbbiakban: Koordinációs osztály) vezetõje.
Az értekezletre más személyek miniszteri döntés alapján
hívhatók meg.

(3) A tájékoztató értekezlet összehívásáról a Koordiná-
ciós osztály gondoskodik.

Az államtitkári tájékoztató értekezlet, a szakmapolitikai
egyeztetés tájékoztató értekezlete

19. §

(1) Az államtitkár az államtitkári értekezletet, illetve a
jogi és koordinációs szakállamtitkár a szakmapolitikai
munkacsoport ülését követõen az ott elhangzottakról, illet-
ve egyéb aktuális kérdésekrõl tájékoztató értekezletet tart.

(2) Az államtitkári értekezletet követõ tájékoztató érte-
kezlet résztvevõi – amennyiben az államtitkár eltérõen
nem rendelkezik – a szakállamtitkárok, a kabinetfõnök, a
fõosztályvezetõk, az államtitkár titkárságvezetõje és a
Koordinációs osztály vezetõje.

(3) A szakmapolitikai egyeztetést követõ tájékoztató ér-
tekezlet résztvevõi a szakállamtitkárok, a kabinetfõnök, a
napirendi ponttal érintett fõosztályvezetõk és a Koordiná-
ciós osztály vezetõje.

(4) A tájékoztató értekezlet összehívásáról a Koordiná-
ciós osztály gondoskodik.

Egyéb, eseti jelleggel mûködõ testület

20. §

(1) A miniszter normatív utasításával vagy a feladatkö-
rükben érintett miniszterekkel közös normatív utasításban
több szakállamtitkár vagy fõosztály feladatkörét érintõ, ese-
ti feladat elvégzésére a feladatkörükben érintett szak-
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államtitkárokból, fõosztályvezetõkbõl vagy vezetõi megbí-
zással rendelkezõ köztisztviselõkbõl álló munkacsoportot
hozhat létre. Az utasításban meg kell határozni a munkacso-
port feladatát, vezetõjét, tagjait és mûködésének idejét.

(2) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyéb-
ként jogosult személy helyettesítheti.

V. Fejezet

A MINISZTÉRIUM MÛKÖDÉSÉNEK EGYES
KÉRDÉSEI

Általános szabályok

21. §

(1) A minisztériumi egységek folyamatos mûködését a
jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a
Szabályzat és a minisztérium egyéb szabályzatai, a minisz-
tériumi egységek ügyrendjei, valamint a felettes vezetõk
utasításai határozzák meg.

(2) A fõosztályvezetõk a Szabályzatban foglaltak végre-
hajtására ügyrendet készítenek, amelyet a feladatkörök
egyértelmû elhatárolása érdekében az érdekelt miniszté-
riumi egységekkel való egyeztetést követõen véglegesíte-
nek. Az ügyrendet a fõosztályvezetõ írja alá és terjeszti elõ
jóváhagyásra. A minisztériumi egység ügyrendjét a mi-
niszter irányítása alá tartozó minisztériumi egység tekinte-
tében a kabinetfõnök, a többi minisztériumi egység tekin-
tetében az irányítási jogkört gyakorló államtitkár, szakál-
lamtitkár javaslatára a miniszter hagyja jóvá. A minisztéri-
umi egység jóváhagyott ügyrendjének Intraneten történõ
megjelentetésérõl a minisztériumi egység gondoskodik.

(3) A vezetõ, az ügyintézõ, az ügykezelõ és a fizikai al-
kalmazott feladatait – az (1) bekezdésben foglaltakon túl –
a munkaköri leírás szabályozza. A munkaköri leírásra vo-
natkozó szabályokat, tartalmi követelményeket a Közszol-
gálati Szabályzat tartalmazza.

A feladatok meghatározása, a munkaterv

22. §

(1) A minisztérium munkáját a jóváhagyott munkaterv,
illetve az összefüggõ nagyobb feladatokra kiadott eseti
program alapján végzi.

(2) A munkatervet féléves idõszakra – a törvényalkotási
programhoz és a Kormány munkatervéhez igazodva – a
minisztériumi egységek véleményét kikérve a Koordiná-
ciós osztály állítja össze.

(3) A munkaterv tartalmazza a Kormány, a Kormány
kabinetjei, továbbá a minisztérium vezetõ testületei által

meghatározott feladatokat, valamint a minisztériumi egy-
ségek által javasolt feladatok közül azokat, amelyek mun-
katervbe való felvételét a Szakállamtitkári Koordinációs
Értekezlet jóváhagyja.

(4) A munkatervben meg kell jelölni:
a) a feladat elvégzéséért felelõs minisztériumi egy-

séget,
b) a társfelelõs minisztériumi egység(eke)t, illetve
c) a feladat végrehajtásának a határidejét.

(5) A munkatervben elõírt feladatok végrehajtását a
Koordinációs osztály figyelemmel kíséri és errõl a jogi és
koordinációs szakállamtitkárt folyamatosan tájékoztatja.

(6) Ha a munkatervben megjelölt feladat elvégzése aka-
dályba ütközik vagy az elõírt határidõ megtartása nem le-
hetséges, a feladat elvégzéséért felelõs minisztériumi egy-
ség az akadályról, a határidõ módosításának szükségessé-
gérõl és indokairól köteles az illetékes szakállamtitkárt, a
jogi és koordinációs szakállamtitkárt, valamint a Koordi-
nációs osztályt még a munkatervben elõírt határidõ lejárta
elõtt – külön felszólítás nélkül – írásban tájékoztatni.

Az ügyintézés szabályai

23. §

(1) Az ügy elintézéséért az a minisztériumi egység fele-
lõs, amelynek – a Szabályzat 3. számú függeléke szerint –
az adott ügy a feladatkörébe tartozik. Elõzménnyel rendel-
kezõ ügy elintézéséért az a minisztériumi egység felelõs,
amely az elõzményt intézte. Hatásköri vita esetén a közös
irányítást gyakorló vezetõ dönt [6. § (6) bekezdése].

(2) A minisztériumi egységek tevékenységük során
együttmûködésre kötelezettek. A feladatkörükbe tartozó,
de más minisztériumi egység feladatkörét is érintõ ügyek-
ben az érdekeltek egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyez-
tetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi ér-
dekelt minisztériumi egység álláspontja összehangoltan
érvényesüljön, az a minisztériumi egység felelõs, amely-
nek a feladat elvégzése a Szabályzat 3. számú függeléke
szerint a feladatkörébe tartozik vagy akit a miniszter, az ál-
lamtitkár vagy a szakállamtitkár az ügyintézés koordinálá-
sára kijelölt. Véleményeltérés esetén a minisztériumi egy-
ségeknek egymás között egyeztetniük kell, eredményte-
lenség esetén a közös irányítást gyakorló vezetõ dönt [6. §
(6) bekezdése].

24. §

(1) Az ügyirat kiadmányozásra való – a törvényességi,
szakmai és célszerûségi szempontoknak megfelelõ – elõ-
készítéséért, valamint a 32. § (4) bekezdése szerinti határ-
idõben történõ elõterjesztésért az ügyintézõ felelõs. Az
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ügyiratot az ügyintézõnek alá kell írnia és az ügyiraton, il-
letve az aktán nevét fel kell tüntetni.

(2) Az ügy érdemi elintézéséért az a vezetõ felelõs, aki
az ügyintézõ által elõkészített tervezetet felülvizsgálja és
azt kiadmányozni jogosult és köteles.

(3) Az ügy intézésére kijelölt ügyintézõ köteles az ügy
elintézése érdekében a jogszabályok és a minisztérium
belsõ szabályzataiban meghatározott elõírások betartásá-
val, az érintett minisztériumi egységekkel, vezetõkkel,
ügyintézõkkel együttmûködve a szükséges intézkedéseket
megtenni.

(4) Az ügyintézés szakmai követelményeit, beleértve az
ügyiratok kezelését, az államtitok és a szolgálati titok
megõrzését, az adatvédelem és a közérdekû adatok nyilvá-
nosságának biztosítását, jogszabályok és külön szabályza-
tok tartalmazzák.

(5) A gyors ügyintézés érdekében a kijelölt ügyintézõ
haladéktalanul áttekinti a beadványt és ennek alapján

a) ha a beadvány nem a minisztérium hatáskörébe tar-
tozik, haladéktalanul intézkedik a beadvány áttétele és a
beadvány benyújtójának értesítése iránt. Az erre vonatko-
zó iratok kiadmányozására a fõosztályvezetõ, vagy felha-
talmazása alapján a minisztériumi egység meghatározott
vezetõje jogosult;

b) ha a beadvány más minisztériumi egység feladatkö-
rébe tartozik, nyomban intézkedik az áttétel iránt;

c) amennyiben az a) vagy a b) pontban foglaltakra nem
kerül sor:

ca) áttanulmányozza az ügyre vonatkozó iratokat és
más információt tartalmazó anyagokat. Szükség szerint
kezdeményezi az ügyben elõzõleg keletkezett iratok csato-
lását,

cb) amennyiben az ügyben más hivatali egység állás-
pontjának bekérése szükséges, errõl – indokolt esetben –
felettesét külön tájékoztatja, az egyeztetést az illetékessel
szóban, szükség szerint írásban elvégzi,

cc) az ügyben folytatott jelentõsebb tárgyalásról, érte-
kezletrõl, megbeszélésrõl, szóbeli megállapodásról,
egyeztetésrõl feljegyzést készít és azt az ügyiratban elhe-
lyezi. Fontosabb ügyeknél a lényeges vezetõi utasításokat
– indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az ügyet kísérõ la-
pon külön feljegyzi,

cd) megállapításait, javaslatát az ügyiratban röviden
összegzi, és elkészíti a kiadmány tervezetét,

ce) az ügyiratot továbbítja a kiadmányozásra jogosult-
hoz,

cf) az elõadói ívre feljegyzi a kezelõi és kiadói utasítá-
sokat.

(6) Az ügyintézõk feladataik ellátása során szükség sze-
rint igénybe veszik a minisztérium által rendelkezésre bo-
csátott informatikai szolgáltatásokat és használják a mi-
nisztérium informatikai rendszerén keresztül zajló belsõ
kommunikációt (elektronikus levelezés, elektronikus nap-
tárkezelés stb.). Ennek érdekében az ügyintézõk a rendel-

kezésre bocsátott hálózati címen keresztül részükre érkezõ
elektronikus posta beérkezését rendszeresen figyelemmel
kísérik.

25. §

(1) A köztisztviselõ köteles felettese utasítását végre-
hajtani.

(2) A köztisztviselõ köteles felettese utasításának vég-
rehajtását megtagadni, ha annak teljesítésével:

a) bûncselekményt, illetve szabálysértést valósítana
meg;

b) más személy életét, testi épségét vagy egészségét
közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(3) A köztisztviselõ az utasítás végrehajtását megtagad-
hatja, ha annak teljesítése az életét, egészségét vagy testi
épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy jog-
szabályba ütközne.

(4) A köztisztviselõ köteles az utasítást adó figyelmét
felhívni, és egyben kérheti az utasítás írásba foglalását, ha
az, vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne, vagy
teljesítése kárt idézhet elõ és a köztisztviselõ a következ-
ményekkel számolhat, vagy az utasítás az érintettek jogos
érdekeit sérti. Az utasítást adó felettes az utasítás írásba
foglalását nem tagadhatja meg. A köztisztviselõt az írásba
foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem érheti.

(5) Ha az utasítást adó a köztisztviselõnek nem közvet-
len felettese, akkor a közvetlen felettes útján kell az írásba
foglalást kérni.

(6) A köztisztviselõ, ha felettese döntésével, illetve uta-
sításával nem ért egyet, jogosult különvéleményét írásba
foglalni. Emiatt hátrány nem érheti.

Az ügyintézési határidõk

26. §

(1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok, a Kor-
mány ügyrendje és a felettes vezetõk által elõírt határidõ-
ben történik.

(2) Az ügyintézési határidõ a Ket. hatálya alá tartozó
ügyekre vonatkozóan az irányadó anyagi és eljárási szabá-
lyokban meghatározott határidõ.

(3) Jogszabályban elõírt ügyintézési határidõ hiányában
az ügyek intézésére a vezetõ által a feladatok kiadása során
megállapított egyedi ügyintézési határidõ az irányadó.
Jogszabályi rendelkezés vagy egyedi vezetõi utasítás hiá-
nyában az irányadó ügyintézési határidõ 30 nap.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti határidõk nem vonat-
koznak a „sürgõs” jelzésû iratokra, amelyeket soron kívül,
de legkésõbb 3 munkanapon belül kell elintézni.

2008/48. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2331



(5) A határidõket naptári napban (kivételesen órában)
kell meghatározni. A határidõ számításának kezdõ napja a
minisztériumban történõ elsõ iktatás, befejezõ napja pedig
a regisztrált expediálás napja.

(6) A határidõ betartásáért annak a minisztériumi egy-
ségnek a vezetõje felelõs, amelynek a feladatkörébe a be-
advány elintézése tartozik.

(7) Ha a beadvány az elõírt határidõ alatt érdemben nem
intézhetõ el, akkor az ügyintézõ a késedelem okáról és az
ügyintézés várható idõpontjáról felettesét tájékoztatja, és
intézkedést kezdeményez.

A kiadmányozási jog és a kiadmányozás rendje,
a szolgálati út

27. §

(1) A kiadmányozási jog az ügyben történõ érdemi dön-
tésre ad felhatalmazást. A kiadmányozásra jogosult dönté-
sét az elõkészítés ellenõrzése után, a kapott információk
alapján, törvényes jogkörében eljárva, a megállapított ha-
táridõben hozza meg.

(2) A kiadmányozási jog magában foglalja
a) az érdemi döntés meghozatalának és a döntés alap-

ján, illetve azzal kapcsolatban született dokumentum alá-
írásának, valamint

b) az intézkedések jóváhagyásának
jogát.

(3) A kiadmányozási jog jogszabályi keretek között tör-
ténõ átruházása nem ütközhet a minisztérium egyes szak-
mai területeire vonatkozó belsõ szabályzatokba foglalt ki-
admányozási szabályokba.

(4) A kiadmányozási jog jogosultja a döntés meghozata-
la során a szerv vezetõje nevében jár el.

28. §

(1) A miniszter kiadmányozza:
a) az Államtitkári Értekezletre és a Kormány elé be-

nyújtandó elõterjesztést és jelentést;
b) a miniszteri rendeletet, a miniszteri utasítást, a jogi

iránymutatást;
c) a köztársasági elnöknek, az Országgyûlés tisztségvi-

selõinek, a Kormány tagjainak, az Alkotmánybíróság el-
nökének, a Legfelsõbb Bíróság elnökének, a legfõbb
ügyésznek, az Állami Számvevõszék elnökének és az or-
szággyûlési biztosoknak címzett ügyiratot;

d) az Országgyûlésben és bizottságaiban elhangzott
képviselõi javaslatra, illetve az országgyûlési képviselõ
írásbeli megkeresésére adott választ;

e) a jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt és
át nem ruházott ügyben hozott döntéseket;

f) a munkáltatói és egyéb jogkörben magának fenntar-
tott, illetve számára biztosított döntéseket.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott
ügyekben – az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kivétel-
lel – akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogot az ál-
lamtitkárra vagy a szakállamtitkárra akár egyedileg, akár
az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja.

(3) A kiadmányozási jog átruházásának hiányában az
(1) bekezdésben meghatározott ügyekben – az (1) bekez-
dés b) pontjában foglalt kivétellel – az iratot a miniszter
akadályoztatása esetén az államtitkár, az államtitkár aka-
dályoztatása esetén a miniszter által kijelölt szakállamtit-
kár írja alá.

29. §

(1) Az államtitkár kiadmányozza mindazon ügyiratokat,
amelyek feladat- és hatáskörébe tartoznak.

(2) Az államtitkár helyett – akadályoztatása esetén – az
5. § (3) bekezdésében meghatározott szakállamtitkár ír alá.
Ez a jog nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az ál-
lamtitkár a miniszter által átruházott kiadmányozási jogot
gyakorolja.

30. §

(1) A szakállamtitkár kiadmányozza az általa irányított
terület tevékenységével összefüggõ, illetve feladatkörébe
utalt ügyiratokat, amelyek kiadmányozása nem tartozik a
miniszter és az államtitkár jogkörébe. Kiadmányozási jog-
gal rendelkezik továbbá mindazon ügyekben, amelyekben
a minisztertõl, illetve az államtitkártól erre felhatalmazást
kap.

(2) A jogi és koordinációs szakállamtitkár kiadmá-
nyozza az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenõen
a minisztériumi feladatellátás egyes kérdéseivel foglal-
kozó körleveleket.

31. §

(1) A fõosztályvezetõ 10. § (2) bekezdésben meghatáro-
zott döntési joga egyben kiadmányozási jog is.

(2) A fõosztályvezetõ-helyettes és az osztályvezetõ ki-
zárólag a fõosztályvezetõ által írásban átruházott hatáskör-
ben gyakorolják a kiadmányozás jogát.

32. §

(1) A kiadmányozásra elõkészített ügyiratokat szolgá-
lati úton kell a kiadmányozásra jogosult elé terjeszteni.
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(2) A miniszter által kiadmányozásra kerülõ ügyiratokat
az illetékes szakállamtitkár és a jogi és koordinációs szak-
államtitkár, az államtitkár által kiadmányozásra kerülõ
ügyiratokat az illetékes szakállamtitkár és a jogi és koordi-
nációs szakállamtitkár útján kell elõterjeszteni.

(3) Az államtitkár feladat- és hatáskörével összefüggõ,
de a miniszter által kiadmányozásra kerülõ ügyiratokat – a
(2) bekezdéstõl eltérõen – az illetékes szakállamtitkár, a
jogi és koordinációs szakállamtitkár, valamint az államtit-
kár útján kell a miniszter elé terjeszteni.

(4) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó, miniszter által ki-
admányozásra kerülõ jelentõsebb ügyiratokból a jogi és
koordinációs szakállamtitkár másolati példányt juttat el az
államtitkárhoz. Az államtitkár az üggyel kapcsolatos – az
elõterjesztéstõl eltérõ – álláspontjáról a minisztert hala-
déktalanul tájékoztatja.

(5) Kivételesen sürgõs esetben a fõosztályvezetõ köz-
vetlenül fordulhat a miniszterhez vagy az államtitkárhoz a
közvetlen felettes és a jogi és koordinációs szakállamtitkár
egyidejû, ha ez nem lehetséges, utólagos tájékoztatása
mellett.

(6) Az iratot oly módon kell a kiadmányozásra jogosult-
nak elõterjeszteni, hogy annak – az ügyintézési határidõre
figyelemmel – kellõ idõ álljon rendelkezésére a megalapo-
zott döntéshozatalhoz. Kivételesen sürgõs esetben az irat
címzettjéhez a kiadmányozást megelõzõen el lehet juttatni
az iratot oly módon, hogy annak munkapéldány jellege az
iratból kitûnjön. Errõl az ügyintézõ a kiadmányozásra jo-
gosultat tájékoztatja.

(7) Kizárólag tájékoztatási célt szolgáló dokumentumok
(jelentések, beszámolók stb.) egyidejûleg küldendõk meg
valamennyi érintett vezetõnek, azzal, hogy a dokumentu-
mon fel kell tüntetni mindazok nevét, akiknek azt meg-
küldték.

(8) Az (1)–(7) bekezdésben nem említett egyéb iratok
(kísérõlevél, meghívó stb.) közvetlenül a kiadmányozásra
jogosult elé terjeszthetõk.

(9) Ha az illetékes fõosztályvezetõ kiadmányozta az ira-
tot, akkor másolat megküldésével tájékoztatni kell azt a
vezetõt, akihez a beadványt címezték.

33. §

(1) Az iratnyilvántartási és titkos ügykezelési egységek
az erre vonatkozó belsõ szabályzat figyelembevételével
csak olyan ügyiratot vehetnek át továbbítás végett, illetõ-
leg helyezhetnek el az irattárban, amelyeket a kiadmányo-
zásra jogosultak jegyzékébe felvett dolgozó adott ki.

(2) A kiadmányozási jegyzék vezetését a Jogi és igazga-
tási fõosztály Ügyviteli osztálya végzi.

Elõterjesztés- és jogszabálytervezetek elõkészítése,
véleményeztetése, benyújtása, a miniszteri rendelet

kihirdetése

34. §

(1) A miniszter elõterjesztést vagy jelentést terjeszt a
Kormány, illetve kabinetje elé.

(2) Az elõterjesztés célja a testület döntéseinek kezde-
ményezése. Az elõterjesztés tartalmi és formai követelmé-
nyeit a Kormány ügyrendje és a Koordinációs osztály által
a jogi és koordinációs szakállamtitkár megbízásából meg-
küldött, az Intraneten is közzétett körlevelek határozzák
meg.

(3) A jelentés célja döntést nem igénylõ ügyben a testü-
let tájékoztatása.

35. §

(1) A miniszter feladatkörében és törvényben vagy kor-
mányrendeletben kapott felhatalmazás alapján ad ki ren-
deletet.

(2) Miniszteri rendelet kiadására a miniszter jogosult.

36. §

(1) A jogszabály, az állami irányítás egyéb jogi eszköze
és a jelentés tervezetét (a továbbiakban együtt: tervezet) a
munkatervben a feladat elvégzéséért elsõhelyi felelõsként
megjelölt vagy egyébként a 23. § (1) bekezdése alapján fe-
lelõs minisztériumi egység (a továbbiakban: elõkészítésért
felelõs minisztériumi egység) köteles – a témában illeté-
kességgel rendelkezõ minisztériumi egység(ek) bevonásá-
val – elõkészíteni. Az elõkészítésbe bevont minisztériumi
egység feladatkörének megfelelõ részanyagok, részmun-
kák kidolgozásával köteles részt venni a tervezet elõkészí-
tésében.

(2) A jelentõsebb intézkedést célzó elõterjesztések és
koncepcionális változásokat eredményezõ jogszabályok
(elsõsorban törvényjavaslatok) elõkészítéséhez elõször
szabályozási javaslat (koncepció) és ütemterv készül,
amelyeket az elõkészítésért felelõs minisztériumi egység
– a témában illetékességgel rendelkezõ minisztériumi egy-
ség(ek), szükség esetén más szervek bevonásával – állít
össze, majd a jóváhagyott koncepció és ütemterv alapján
készíti elõ – az (1) bekezdésben foglaltaknak megfele-
lõen – a tervezetet.

(3) A jogszabály-tervezetével egyidejûleg elõ kell ké-
szíteni a végrehajtási jogszabály tervezetét is.

(4) A tervezet pénzügyi, tartalmi megalapozottságáért
az elõkészítésért felelõs minisztériumi egység, a más jog-
szabályokkal való összhangért és a jogalkotás szakmai kö-
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vetelményeinek való megfelelésért a Jogi és igazgatási fõ-
osztály felelõs.

37. §

(1) A tervezet belsõ egyeztetését az elõkészítésért fele-
lõs minisztériumi egység végzi. A beérkezett véleménye-
ket az elõkészítésért felelõs minisztériumi egység érvénye-
síti, véleményeltérés esetén a vitás kérdéseket a fõosztály-
vezetõk vagy megbízottjaik személyes tárgyalás, munka-
értekezlet útján rendezik, ennek eredményét az ügyiraton
fel kell tüntetni.

(2) Amennyiben az elõkészítés során a költségvetést
érintõ kérdés is felmerül, a Költségvetési és pénzügypoliti-
kai fõosztály állásfoglalását is ki kell kérni.

(3) Amennyiben az elõkészítés során az európai integrá-
ciót és a nemzetközi ügyeket érintõ kérdés is felmerül, a
Nemzetközi kapcsolatok fõosztálya állásfoglalását is ki
kell kérni.

(4) A jogszabály, illetve az állami irányítás egyéb jogi
eszköze tervezetének elõkészítésébe a Jogi és igazgatási
fõosztályt minden esetben be kell vonni.

(5) A tervezett intézkedések, elgondolások jobb megis-
mertetése és a tárcaegyeztetés megkönnyítése érdekében
– amennyiben ezt az elõkészítésért felelõs minisztériumi
egység indokoltnak tartja – a tervezet fõbb rendelkezéseit
már az elõkészítés idõszakában, munkakapcsolat formájá-
ban az érintett tárcával meg lehet ismertetni, törvény-
javaslat elõkészítése során pedig be kell vonni az elõkészí-
tésbe az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakér-
tõit is. Más miniszterrel közös elõterjesztés tervezete, illet-
ve más miniszter egyetértésével kiadandó pénzügyminisz-
teri rendelet tervezetének elõkészítése során az elõkészíté-
sért felelõs minisztériumi egység minden esetben köteles
még a szakmapolitikai, illetve államigazgatási egyeztetés
megkezdése elõtt kifejezetten egyetértõ nyilatkozatot
kérni az egyetértés megadására jogosult minisztertõl.

38. §

(1) A tervezetet a belsõ egyeztetési lap csatolásával az
esetleges eltérõ véleményekkel együtt az elõkészítésért fe-
lelõs minisztériumi egység mutatja be az illetékes szakál-
lamtitkár és a jogi és koordinációs szakállamtitkár útján a
miniszternek jóváhagyásra, az államtitkár egyidejû tájé-
koztatása mellett. A tervezet csak a miniszter jóváhagyása
alapján bocsátható szakmapolitikai, illetve államigazga-
tási egyeztetésre.

(2) A tervezetet az (1) bekezdés szerinti jóváhagyásra
történõ bemutatás elõtt meg kell küldeni a Koordinációs
osztályra. A megküldött ügyiratnak tartalmaznia kell a ter-
vezeten és a belsõ egyeztetési lapon kívül egy-egy feljegy-

zést a miniszter, illetve a Koordinációs osztály vezetõje ré-
szére. Egyidejûleg a tervezetet e-mailen is el kell juttatni a
Koordinációs osztály részére.

(3) A tervezetet a Koordinációs osztály vezetõje alaki,
formai szempontból ellenõrzi és azt szignózza, vagy
– szükség esetén – az elõkészítésért felelõs minisztériumi
egységnek javításra visszaadja.

(4) A tervezet szakmapolitikai, illetve államigazgatási
egyeztetését a Koordinációs osztály végzi.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott feljegyzések tar-
talmi elemeirõl, valamint a szakmapolitikai, illetve az ál-
lamigazgatási egyeztetés részletes szabályairól szóló kör-
levelet a Koordinációs osztály az Intraneten közzéteszi.

(6) Az elektronikus információ szabadságról szóló
2005. évi XC. törvény alapján az államigazgatási egyezte-
téssel párhuzamosan közzé kell tenni a minisztérium hon-
lapján a jogszabályalkotásra irányuló tervezeteket a véle-
ményezési határidõ megjelölésével együtt. A tervezet csak
a miniszter jóváhagyása alapján tehetõ közzé a miniszté-
rium honlapján. A tervezet közzétételét a Sajtó és kommu-
nikációs fõosztály végzi.

(7) A tervezet véleményezésére legalább 15 napot kell
biztosítani. Ha az elõterjesztés-tervezet súlya vagy más
szempont indokolja, a véleményadásra 15 napnál
hosszabb idõtartamot kell biztosítani. Átfogó jogszabály-
alkotásra irányuló elõterjesztés-tervezet, valamint testületi
állásfoglalás kérése esetén a véleményezési határidõ álta-
lában 30 nap.

(8) A jogi és koordinációs szakállamtitkár engedélyével
a tervezet véleményezése soron kívüli határidõvel is kér-
hetõ. A soronkívüliség 15 napnál rövidebb, de legalább
5 munkanapos határidõt jelent.

(9) A gazdasági tárgyú elõterjesztés-tervezetek eseté-
ben az érdekelt országos gazdasági érdek-képviseleti szer-
vek, illetve az érintett országos gazdasági kamara vélemé-
nyét is be kell szerezni.

(10) A beérkezõ véleményeket a Koordinációs osztály
haladéktalanul továbbítja az elõkészítésért felelõs minisz-
tériumi egységnek.

(11) A véleményeltérés észrevételezõvel történõ rende-
zését írásban vagy egyeztetõ megbeszélés útján kell meg-
kísérelni. A fennmaradó véleményeltéréseket miniszteri
(államtitkári, szakállamtitkári) szinten kell egyeztetni.

(12) A honlapon történõ közzététel során beérkezett
észrevételekrõl az elõkészítésért felelõs minisztériumi
egység elektronikus közzétételre alkalmas összefoglalót
készít. Az összefoglaló csak a miniszter jóváhagyása alap-
ján tehetõ közzé a Pénzügyminisztérium honlapján. Az
összefoglaló közzétételét a Sajtó és kommunikációs fõosz-
tály végzi. Amennyiben a közzététel során nem érkezett
észrevétel, arról az elõkészítésért felelõs szervezeti egység
a Sajtó és kommunikációs fõosztályt értesíti.
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39. §

(1) A kormánykabinetre, a kormányülésre és az állam-
titkári értekezletre csak a Kormány-, illetve a Kormányka-
binet ügyrendjében, illetve a Koordinációs osztály által a
jogi és koordinációs szakállamtitkár megbízásából meg-
küldött körlevelekben foglalt követelményeknek megfele-
lõ elõterjesztés, jelentés nyújtható be.

(2) Az elõterjesztést aláíratás elõtt meg kell küldeni a
Koordinációs osztálynak és – a kormánykabinetre benyúj-
tandó elõterjesztések kivételével – a Jogi és igazgatási fõ-
osztálynak.

(3) Az elõterjesztést a Koordinációs osztály vezetõje
alaki, formai szempontból ellenõrzi és azt szignózza, vagy
– szükség esetén – az elõkészítésért felelõs minisztériumi
egységnek javításra visszaadja.

(4) Az elõterjesztést a Jogi és igazgatási fõosztály veze-
tõje jogi szempontból ellenõrzi és azt szignózza, vagy
– szükség esetén – az elõkészítésért felelõs minisztériumi
egységnek javításra visszaadja.

(5) A miniszter eltérõ rendelkezése hiányában kizárólag
aláírt elõterjesztést lehet benyújtani. Az elõterjesztést
eggyel több példányban kell aláíratni, mint ahány elõter-
jesztõ van. Az elõterjesztés aláíratásáról az elõkészítésért
felelõs minisztériumi egység gondoskodik. A társelõter-
jesztõkkel való aláíratást – a benyújtással párhuzamosan –
a Koordinációs osztály intézi.

(6) Az elõterjesztés benyújtását a Koordinációs osztály
végzi.

(7) Az elõterjesztés aláírt példányait legkésõbb 4 mun-
kanappal az államtitkári értekezlet elõtt el kell juttatni a
Koordinációs osztályra úgy, hogy azt még aznap e-mailen
el lehessen juttatni a napirendre vételre vonatkozó kéréssel
a MeH jogi és közigazgatási államtitkárságára. Az elõter-
jesztés átdolgozott változatának aláírt példányait, vala-
mint írásbeli kiegészítését pedig legalább 3 munkanappal a
kormányülés elõtt kell eljuttatni a Koordinációs osztályra,
úgy, hogy azt – figyelemmel a sokszorosításhoz szükséges
idõre – még aznap el lehessen juttatni a Miniszterelnöki
Hivatalba. Egyidejûleg az elõterjesztést minden esetben
e-mailen is el kell juttatni a Koordinációs osztályra.

(8) A benyújtás részletes szabályairól szóló körlevelet a
Koordinációs osztály az Intraneten közzéteszi.

40. §

(1) A miniszteri rendelet aláíratásáról az elõkészítésért
felelõs minisztériumi egység gondoskodik. A miniszteri
rendeletet aláíratás elõtt meg kell küldeni a Jogi és igazga-
tási fõosztálynak.

(2) A miniszteri rendelet két eredeti aláírt és egy sk-s
példányát, valamint a rendeletet tartalmazó elektronikusan

meg kell küldeni a Jogi és igazgatási fõosztályra, amely
gondoskodik a kihirdettetésrõl.

Államigazgatási egyeztetés keretében a minisztériumba
érkezõ anyagok véleményezése

41. §

(1) A szakmapolitikai, illetve az államigazgatási egyez-
tetés keretében a Ksztv. szerinti központi államigazgatási
szervektõl beérkezõ jelentések, jogszabályok és állami irá-
nyítás egyéb jogi eszközei tervezetei (a továbbiakban
együtt: beérkezett anyag) véleményezésének minisztériu-
mon belüli koordinációját a Koordinációs osztály végzi.

(2) A Koordinációs osztály határidõ megjelölésével ki-
jelöli a Szabályzat 3. számú függelékében foglaltak alap-
ján a minisztériumi álláspont kialakításáért felelõs minisz-
tériumi egységet (a továbbiakban: fõfelelõs minisztériumi
egység), valamint a véleményezésben részt vevõ, szakmai
szempontból érintett minisztériumi egységeket, továbbá
gondoskodik a beérkezett anyag részükre történõ haladék-
talan megküldésérõl.

(3) Amennyiben a fõfelelõs minisztériumi egység a ki-
jelölésével nem ért egyet, ezt haladéktalanul jelzi a Koor-
dinációs osztály vezetõjének. A vitában érintett fõosztály-
vezetõknek – szükség esetén az illetékes szakállamtitkár,
illetve a jogi és koordinációs szakállamtitkár döntését kér-
ve – haladéktalanul meg kell állapodniuk.

(4) A fõfelelõs minisztériumi egység akár a Koordiná-
ciós osztály útján, akár közvetlenül további minisztériumi
egység(ek)et is bevonhat a véleményezésbe. Törvényja-
vaslat-tervezetek véleményezése esetén a Jogi és igazgatá-
si fõosztály véleményének kikérése kötelezõ.

(5) A véleményezési határidõk betartásának biztosítása
a fõfelelõs minisztériumi egység és a Koordinációs osztály
feladata.

(6) A fõfelelõs minisztériumi egység a beérkezett és le-
egyeztetett részvélemények és saját észrevételei alapján
elkészíti

1. szakmapolitikai egyeztetésre érkezett anyag esetén a
felkészítõ feljegyzést;

2. államigazgatási egyeztetésre érkezett anyagnál
a) fõosztályvezetõi szintû tárcavélemény esetén a fõfe-

lelõs fõosztályvezetõ által aláírt levelet,
b) szakállamtitkári, államtitkári vagy miniszteri szintû

tárcavélemény esetén a levéltervezetet
3 példányban a beérkezett anyaggal és a részvélemények-
kel együtt eljuttatja a Koordinációs osztályra. Az a) pont
szerinti esetben a postázásról, a b) pont szerinti esetben az
aláíratásról és a postázásról a Koordinációs osztály gon-
doskodik.
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A testületi ülésekre való felkészítés rendje

42. §

(1) A kormánykabinet, a szakmapolitikai egyeztetés, az
államtitkári értekezlet és a kormányülés napirendjére tû-
zött munkaanyagok, elõterjesztések, jelentések fõfelelõsét
(a feladatköre szerint illetékes minisztériumi egységet) a
Szabályzat 3. számú függelékében foglaltak alapján a
Koordinációs osztály jelöli ki.

(2) A fõfelelõs minisztériumi egység a munkaanyagot,
elõterjesztést, jelentést az érdekelt minisztériumi egységek
bevonásával áttanulmányozza, majd felkészítõ feljegyzést
készít, amelyet az elõírt határidõre, de legkésõbb a szak-
mapolitikai egyeztetést, az államtitkári értekezletet és a
kormányülést megelõzõ napon 3 példányban és e-mailen
eljuttat a Koordinációs osztályra.

(3) A Koordinációs osztály a napirend szerinti felkészí-
tõket a miniszter, az államtitkár, illetve a jogi és koordiná-
ciós szakállamtitkár részére minden ülés elõtt átadja.

(4) A felkészítõ feljegyzésekre vonatkozó tartalmi és
formai elõírásokat tartalmazó körlevelet a Koordinációs
osztály az Intraneten közzéteszi.

A kormányzati testületek határozatainak és döntéseinek
végrehajtása, a végrehajtás ellenõrzése

43. §

(1) A Kormány ülésérõl a miniszter, illetõleg az ülésen
részt vevõ államtitkár, az államtitkári értekezletrõl az ál-
lamtitkár, illetve az ülésen részt vevõ szakállamtitkár, va-
lamint a szakmapolitikai egyeztetésrõl a jogi és koordiná-
ciós szakállamtitkára 18. §, illetve a 19. § szerinti tájékoz-
tató értekezlet tart. Szükség esetén az állami vezetõ a tájé-
koztatással egyidejûleg utasítást ad a teendõkre és kijelöli
a felelõs minisztériumi egységet.

(2) A Koordinációs osztály a Kormányülés összefogla-
lóját, az államtitkári értekezlet emlékeztetõjét és a szakma-
politikai egyeztetés jegyzõkönyvét (amennyiben azok
nem minõsítettek), továbbá a Kormány ezres és kétezres
határozatait a minisztériumba való megérkezésük után át-
adja a feladatkörük szerint felelõs minisztériumi egysé-
geknek. A Koordinációs osztály a kormánykabinet ülésé-
rõl készült összefoglalót – amennyiben az nem minõsített
– a jogi és koordinációs szakállamtitkár utasítása alapján
juttatja el a feladatkör szerint felelõs minisztériumi egy-
ségnek.

44. §

(1) A Kormány ezres és kétezres határozataiban elõírt
feladatok nyilvántartása a Koordinációs osztály feladata.

(2) A Miniszterelnöki Hivatal által a Kormány határoza-
taiban és munkatervében elõírt határidõs feladatok végre-
hajtásáról megküldött kimutatás alapján a feladatok telje-
sítésének helyzetérõl szóló tájékoztatást a Koordinációs
osztály állítja össze a feladatok elvégzéséért felelõs mi-
nisztériumi egységektõl kapott tájékoztatás alapján.

(3) A Kormány ügyrendjérõl szóló 1088/1994. (IX. 20.)
Korm. határozat 91. pontja szerint a kormányhatározatok-
ban elõírt, elmulasztott határidõ módosítását – indokolt
esetben – a végrehajtásért felelõs minisztériumnak külön
elõterjesztésben kell kezdeményeznie. Az elõterjesztés el-
készítésérõl az elmulasztott határidejû feladat végrehajtá-
sáért felelõs minisztériumi egység gondoskodik.

Az állami irányítás egyéb jogi eszközei

45. §

(1) A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény értelmé-
ben a miniszter utasítást és jogi iránymutatást (irányelvet,
tájékoztatót) adhat ki. A jogi iránymutatás nem tartalmaz-
hat jogot és kötelességet megállapítható magatartási sza-
bályt.

(2) A miniszter jogszabályban meghatározott irányítási
jogkörében utasításban szabályozhatja a közvetlen irányí-
tása alá tartozó szervek tevékenységét.

(3) Az irányelv ajánlást ad a jogszabály végrehajtásának
fõ irányára és módszerére.

(4) A tájékoztató olyan tényt és adatot közöl, amelyet a
jogszabály végrehajtásáért felelõs szervnek a feladata tel-
jesítéséhez ismernie kell.

46. §

(1) A miniszteri utasítás, illetve a jogi iránymutatás ter-
vezetét a 23. § (1) bekezdése alapján felelõs minisztériumi
egység (a továbbiakban: elõkészítésért felelõs minisztériu-
mi egység) köteles – a témában illetékességgel rendelkezõ
minisztériumi egység(ek) bevonásával – elõkészíteni. Az
elõkészítés a Jogi és igazgatási fõosztály bevonásával tör-
ténik.

(2) A miniszteri utasítás, illetve a jogi iránymutatás mi-
nisztériumon belüli egyeztetését az elõkészítésért felelõs
minisztériumi egység, esetleges államigazgatási egyezte-
tését a Koordinációs osztály végzi megfelelõen alkalmaz-
va a 39. és 40. §-ban foglaltakat.

(3) A miniszteri utasítás és a jogi iránymutatás a minisz-
térium hivatalos lapjában közzétehetõ.
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A minisztérium képviselete és kapcsolati rendje

Általános szabályok

47. §

(1) A minisztériumot
a) bármely ügyben a miniszter, illetõleg akadályoztatá-

sa esetén az államtitkár,
b) feladatkörében, vagy az elõbbiek által adott írásbeli

meghatalmazás alapján a szakállamtitkár, miniszteri
biztos,

c) feladatkörében, vagy az államtitkár, illetve az illeté-
kes szakállamtitkár megbízása alapján a fõosztályvezetõ,
akadályoztatása esetén helyettese, vagy a feladatköre sze-
rint illetékes, erre külön felhatalmazott ügyintézõ
képviseli.

(2) A minisztériumot a tárcaközi bizottságokban, a
Ksztv. 1. § (2) bekezdésének d)–h) pontjában meghatáro-
zott központi államigazgatási szervekkel, az önkormány-
zatokkal és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatok-
ban a feladatkörükbe tartozó kérdésekben vagy külön
megbízás alapján a fõosztályvezetõ, esetenként erre felha-
talmazott ügyintézõje képviseli.

(3) Munkakapcsolatot bármely minisztérium egység lé-
tesíthet külsõ szervekkel. Errõl a feladatkörében érintett
minisztériumi egységet tájékoztatni kell.

(4) A képviseletre jogosult köteles a feladatkörében
érintett minisztériumi egységekkel elõzetesen egyeztetett
minisztériumi álláspontot képviselni. Egyes ügyekben a
képviseletet megállapodás alapján más minisztériumi egy-
ségeknek átadhatja.

(5) Ha külföldi látogatás alkalmával sor kerül valami-
lyen hivatalos dokumentum (egyezmény, megállapodás
stb.) aláírására, külön felhatalmazást kell kérni a doku-
mentum aláírására, ismertetve az aláírandó dokumentum
tartalmát. Ha nincs szükség ilyen felhatalmazásra, illetõ-
leg a kiutazó személy már rendelkezik felhatalmazással,
ezt is jelezni kell. Az elõterjesztést a szolgálati út betartá-
sával, a külföldre történõ utazást megelõzõen olyan idõ-
pontban kell eljuttatni a miniszterhez, hogy a megalapo-
zott döntéshozatalhoz elegendõ idõ álljon rendelkezésre.

Az Országgyûléssel, az országgyûlési képviselõkkel való
kapcsolattartás

48. §

(1) Az Országgyûléssel, annak hivatali apparátusával, a
parlamenti bizottságokkal, a parlamenti képviselõcsopor-
tok vezetõivel, továbbá az egyéni képviselõkkel való fo-
lyamatos kapcsolattartás a Parlamenti kapcsolatok fõosz-
tályának feladata. A törvényjavaslatok benyújtását, az Or-
szággyûlés plenáris és bizottsági üléseinek munkájával

kapcsolatban a minisztérium vezetõi és minisztériumi egy-
ségei, valamint az országgyûlés közötti koordinációt a
Parlamenti kapcsolatok fõosztálya végzi.

(2) A Parlamenti kapcsolatok fõosztálya az országgyû-
lési bizottságok üléseinek elõkészítése érdekében

a) tájékoztatja az illetékes fõosztályvezetõt a feladat-
körébe esõ bizottsági ülések napirendjérõl,

b) szervezi az országgyûlési bizottságok ülésein törté-
nõ részvételt, és ha az országgyûlési bizottság ülésén aka-
dályoztatása miatt nem a miniszter, az államtitkár vagy a
szakállamtitkár vett részt, felkéri a bizottság ülésén részt
vevõ, a minisztérium állományába tartozó, állásfoglalásra
jogosult, vezetõi megbízatással rendelkezõ személyt
összefoglaló emlékeztetõ készítésére,

c) összegzi a bizottsági ülések vitájának tapasztalatait,
s azt a miniszter és az államtitkár elé terjeszti.

(3) Az országgyûlési bizottságok ülésein a minisztériu-
mot a miniszter, illetve a miniszter helyettesítésére jogsza-
bályban meghatározott rendben

– az államtitkár,
– a szakállamtitkár, illetve
– a minisztérium állományába tartozó, állásfoglalásra

jogosult, vezetõi megbízatással rendelkezõ személy
képviseli.

(4) A pénzügyekkel kapcsolatos törvényjavaslatokat,
tájékoztató és háttéranyagokat, zárószavazás elõtti kohe-
rencia zavarokat elhárító, elõterjesztõi módosító indítvá-
nyokat, a zárószavazás elõtti egységes javaslatot az Or-
szággyûlés Szervezési fõosztálya útján kell az országgyû-
lési képviselõk rendelkezésére bocsátani.

(5) A (4) bekezdés szerinti beadványokat elektroniku-
san rögzített formában is el kell készíteni, és le kell adni a
Parlamenti kapcsolatok fõosztályára, amely gondoskodik
a parlamenti benyújtásról.

49. §

(1) Az Országgyûlésen, illetve bizottságaiban az el-
hangzott fontosabb észrevételeket a feladatkörük szerint
érdekelt minisztériumi egységek a Parlamenti kapcsolatok
fõosztályának jelzése alapján megvizsgálják és vélemé-
nyükkel, javaslatukkal együtt tájékoztatják a minisztert és
az államtitkárt.

(2) Ha az önálló képviselõi, illetve országgyûlési bizott-
sági indítvány tárgya szerint több

– eltérõ irányítási rend alá tartozó – minisztériumi egy-
séget érint, az államtitkár – a Parlamenti kapcsolatok fõ-
osztálya jelzése alapján – kijelöli a szakértõi vélemény
elõkészítéséért felelõs személyt.

(3) Az országgyûlési képviselõk, a bizottságok és az or-
szággyûlés elnöke részére írásbeli tájékoztatást a minisz-
ter, illetve a 28. §-ban meghatározottak szerint az államtit-
kár, szakállamtitkár adhat, amelyet a téma szerint illetékes
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minisztériumi egység bevonásával a Parlamenti kapcsola-
tok fõosztálya készít elõ.

(4) A Parlamenti kapcsolatok fõosztálya – az illetékes
minisztériumi egység bevonásával – gondoskodik arról,
hogy az interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre
adandó válasz az elõírt formában és határidõn belül elké-
szüljön.

(5) Az országgyûlési képviselõk ülésen kívül felvetett
javaslataival, észrevételeivel kapcsolatos minisztériumi
válaszok megadására az (1)–(4) bekezdésekben foglalta-
kat kell megfelelõen alkalmazni.

50. §

(1) A törvényjavaslat expozéjának tervezetét legkésõbb
a törvényjavaslat parlamenti benyújtását követõ 1 héten
belül el kell készíteni és az illetékes szakállamtitkár, a jogi
és koordinációs szakállamtitkár és az államtitkár útján a
miniszter elé terjeszteni. Ezzel egyidejûleg az expozé ter-
vezetét meg kell küldeni a Parlamenti kapcsolatok fõosztá-
lyának is.

(2) A Kormány által támogatott képviselõi módosító ja-
vaslatokat tartalmazó tájékoztatót legkésõbb azon ülést
megelõzõ második munkanapon kell megküldeni a képvi-
selõcsoportok vezetõinek, amely ülés tervezett napirend-
jén szerepel az adott törvényjavaslathoz érkezett módosító
(kapcsolódó módosító) javaslatokról történõ szavazás.

(3) A módosító (kapcsolódó módosító) javaslatokról ki-
alakított állásfoglalást olyan idõben kell a Parlamenti kap-
csolatok fõosztályának átadni, hogy kellõ idõ álljon ren-
delkezésre a szolgálati út szerint történõ jóváhagyásra, és
ezt követõen a képviselõcsoportok vezetõinek, valamint
az Országgyûlés Hivatalának való eljuttatásra.

Az Alkotmánybírósággal, az Állami Számvevõszékkel
és az Országgyûlési Biztosok Hivatalával való

kapcsolattartás

51. §

(1) Az Alkotmánybíróságtól, az Állami Számvevõszék-
tõl, az Országgyûlési Biztosok Hivatalától érkezett meg-
kereséseket kiemelten kell kezelni, oly módon, hogy az át-
fogó szakmai egyeztetést követõen az adott szerv által
megszabott határidõben lehessen azokat megválaszolni.

(2) Az Alkotmánybíróságtól és az Országgyûlési Bizto-
sok Hivatalától érkezett megkeresésre adandó minisztériu-
mi véleményt a feladatköre szerint illetékes minisztériumi
egység készíti elõ.

(3) Az Alkotmánybíróság elnökének, az Állami Szám-
vevõszék elnökének és az országgyûlési biztosnak címzett
átiratot, levelet a miniszter, akadályoztatása esetén a

28. §-ban foglaltak szerint az államtitkár, szakállamtitkár
kiadmányozza.

A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

52. §

(1) A sajtó tájékoztatását az érdekelt minisztériumi egy-
ségek bevonásával a Sajtó és kommunikációs fõosztály
tervezi és szervezi.

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban – kidolgozás alatt
lévõ, valamint nyilvánosságra hozott, jóváhagyott intézke-
désekrõl a sajtó (idõszaki lapok, rádió, tévé, központi hír-
közlõszervek) részére tájékoztatást a miniszter, az állam-
titkár, a Sajtó és kommunikációs fõosztály, illetve az álta-
luk kijelölt témafelelõs adhat.

(3) Interjúadás csak a Sajtó és kommunikációs fõosztály
szervezésében történhet.

(4) A fõosztályvezetõ feladatkörével összefüggésben a
sajtó részére kizárólag a Sajtó és kommunikációs fõosztály
elõzetes egyetértése után nyilatkozhat vagy fejtheti ki írás-
ban véleményét.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a
szakmai folyóiratok számára készített – tisztán szakmai,
jellemzõen a hatályos elõírásokat ismertetõ – írásos anya-
gok tekintetében.

53. §

(1) A sajtó útján nyilvánosságra hozott, a minisztérium
munkájára vonatkozó javaslatok és bírálatok kivizsgálásá-
val kapcsolatos – a miniszter, az államtitkár vagy az illeté-
kes szakállamtitkár aláírásával ellátott – közlemény kiadá-
sáról a Sajtó és kommunikációs fõosztály gondoskodik.

(2) A minisztériumra vonatkozó javaslatokra és bírála-
tokra a választ a feladatköre szerint érintett fõosztályveze-
tõ, a miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló szer-
vek tekintetében pedig a szerv vezetõje adja meg a tör-
vényes határidõben. A válaszoknak sajtóhoz történõ eljut-
tatásáról a Sajtó és kommunikációs fõosztály gondosko-
dik.

A munkarend

54. §

(1) A munkaidõ heti negyven óra, hétfõtõl csütörtökig
8–16.30 óráig, pénteken 8–14 óráig tart. A munkaidõ nyil-
vántartás rendjérõl külön szabályzat rendelkezik.

(2) A minisztérium épületébe való belépés rendjérõl kü-
lön utasítás intézkedik.
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(3) Munkaidõn kívül – a rendkívüli eseményekkel kap-
csolatos intézkedések megtétele érdekében – a miniszté-
riumra kiterjedõ érvénnyel a Vám- és Pénzügyõrség Orszá-
gos Parancsnoksága központi ügyelete – külön utasításban
foglaltak szerint – folyamatos ügyeleti szolgálatot tart.

55. §

(1) A minisztériumi dolgozó munkahelyérõl a munka-
idõ alatt történõ eltávozását, illetõleg visszatérését köteles
közvetlen felettesének bejelenteni.

(2) A minisztérium vezetõ állású dolgozói a munkahe-
lyen kívüli feladataikat, kiküldetésüket úgy kötelesek
megszervezni és ellátni, hogy távollétük idején helyette-
sük vagy a helyettesként megbízott dolgozó a miniszté-
riumban tartózkodjon.

56. §

(1) A minisztériumi dolgozó köteles betegállományba
vételét (kórházi ápolását) a munkáltatói jogkör gyakorló-
jának – az indokolt akadályoztatás esetét kivéve – 24 órán
belül bejelenteni, s jelezni azt is, ha a betegállomány tarta-
ma várhatóan meghaladja az egy hetet.

(2) A betegállományba vétel tényét, illetve annak idõ-
tartamát igazoló iratot a dolgozó a munkába történõ
visszatérését követõen haladéktalanul köteles a munkálta-
tói jogkör gyakorlójának leadni.

57. §

(1) A minisztériumban az ügyintézés magyar nyelven
folyik.

(2) A két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatok köré-
ben a nyelvhasználatot nemzetközi szerzõdés, illetve a ki-
alakult szokások határozzák meg. Idegen nyelvû iratok
belsõ használatra történõ fordításáról a feladatkör szerinti
egység a Sajtó és kommunikációs fõosztály útján gondos-
kodik. Nemzetközi tárgyalásokhoz tolmácsot a Pénzügyi
és humánpolitikai fõosztály biztosít, amennyiben az illeté-
kes minisztériumi egység az erre vonatkozó igényét a tár-
gyalást megelõzõen legalább 2 munkanappal írásban jelzi.

VI. Fejezet

A MINISZTÉRIUM LÉTSZÁMKERETE,
GAZDÁLKODÁSA ÉS A MINISZTÉRIUM

ELLENÕRZÉSI RENDSZERE

A minisztérium létszámkerete

58. §

A minisztérium létszáma 468 fõ, mely az egyes állami
vezetõk irányítása alá tartozó szervezeti egységek együttes
létszáma szerinti bontásban az alábbiak szerint oszlik meg:

a) a miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egysé-
gek együttes létszáma: 24 fõ,

b) az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egysé-
gek együttes létszáma: 8 fõ,

c) a jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá
tartozó szervezeti egységek együttes létszáma: 76 fõ,

d) a gazdaságpolitikáért és nemzetközi ügyekért felelõs
szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek
együttes létszáma: 76 fõ,

e) a költségvetésért felelõs szakállamtitkár irányítása
alá tartozó szervezeti egységek együttes létszáma: 135 fõ,

f) a költségvetési bevételekért és számvitelért felelõs
szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek
együttes létszáma: 96 fõ,

g) a vagyongazdálkodásért és az ágazati fejlesztések fi-
nanszírozásáért felelõs szakállamtitkár irányítása alá tarto-
zó szervezeti egységek együttes létszáma: 41 fõ,

h) munkaviszonyban foglalkoztatott: 12 fõ.

A minisztérium gazdálkodása

59. §

(1) A minisztérium önálló – vállalkozási tevékenységet
nem folytató – költségvetési szerv, amely éves költségve-
tés alapján gazdálkodik. Az éves költségvetési javaslatát a
jogszabályok, a költségvetés összeállítása tárgyában éven-
ként kiadott rendelkezések, irányelvek, valamint a szakte-
rületek igényeinek felmérése alapján – a feladatok és a for-
rások összhangjának figyelembevételével – a Pénzügyi és
humánpolitikai fõosztály állítja össze. Az éves részletes
intézményi költségvetést a jogi és koordinációs államtitkár
elõterjesztésére a miniszter hagyja jóvá.

(2) Az igazgatás elõirányzatait, valamint a minisztérium
részben önálló költségvetési intézményeként mûködõ
Nemzeti Programengedélyezõ Iroda elõirányzatait a Ma-
gyar Köztársaság adott évi költségvetésérõl szóló törvény
Pénzügyminisztérium fejezet, Pénzügyminisztérium Igaz-
gatása cím tartalmazza.

(3) A minisztérium a jóváhagyott költségvetése alapján
– mivel alanya a kincstári finanszírozási rendszernek –
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elõirányzat gazdálkodást folytat és az elõirányzat-keret
felhasználási számláját a Magyar Államkincstár vezeti.

(4) A minisztérium feladatainak ellátását (végrehajtá-
sát) szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vál-
lalása vagy ilyen követelés elõírása a miniszter vagy az ál-
tala kijelölt személy hatáskörébe tartozik. A kötelezettség-
vállalás, érvényesítés, utalványozás minisztériumi rendjét
az errõl szóló belsõ szabályzat tartalmazza.

(5) A minisztérium gazdálkodását a hatályos pénzügyi,
gazdasági jogszabályok és a gazdálkodást érintõ belsõ sza-
bályzatok alapján kell végezni.

(6) Az elõirányzatok felhasználásáról és a minisztérium
gazdálkodásáról a költségvetési évközi és éves beszámo-
lóban kell számot adni. A számviteli rendért és az erre vo-
natkozó elõírások megtartásáért, a beszámolók elkészíté-
séért a Pénzügyi és humánpolitikai fõosztály fõosztályve-
zetõ-helyettese (Pénzügyi, számviteli és gazdasági osztály
mindenkori vezetõje) felel. A beszámolók jóváhagyására a
miniszter jogosult.

A minisztérium ellenõrzési rendszere

60. §

A minisztérium ellenõrzési rendszere magában foglalja
a minisztérium pénzügyi irányítási és kontroll rendszerét,
valamint függetlenített belsõ ellenõrzését és a PM fejezet-
hez tartozó intézményeknél végzett ellenõrzéseket. A
pénzügyi irányítás és kontroll rendszer részletes szabályait
a miniszter által jóváhagyott belsõ szabályzatok, a minisz-
térium ellenõrzési nyomvonala, valamint a kockázatkeze-
lés és szabálytalanságkezelés eljárásrendjei tartalmazzák.
A függetlenített belsõ ellenõrzés részletes szabályait a mi-
niszter által jóváhagyott belsõ ellenõrzési kézikönyv, vala-
mint annak mellékletei és függelékei tartalmazzák.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

61. §

(1) A köztisztviselõkre, valamint a minisztérium mûkö-
désére és gazdálkodására a következõ külön szabályzatok
vonatkoznak:

a) a közszolgálati szabályzat;
b) a lobbitevékenységgel összefüggõ eljárásról szóló

szabályzat;
c) az iratkezelési szabályzat;

d) a titokvédelmi szabályzat;
e) a közszolgálati adatvédelmi szabályzat;
f) a munkaidõ nyilvántartás rendjérõl szóló szabályzat;
g) a házirend;
h) a portaszolgálati utasítás;
i) a tûzvédelmi szabályzat;
j) gazdálkodási és számviteli szabályzatok:
ja) az állami – egyedi – kezességvállalások eljárási

rendjérõl szóló szabályzat,
jb) a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználási rend-

jérõl szóló szabályzat,
jc) a kötelezettségvállalás, az érvényesítés és az utalvá-

nyozás rendjérõl szóló szabályzat,
jd) pénzkezelési szabályzat,
je) a reprezentációs költségkeretek mértékérõl és azok

felhasználásáról szóló szabályzat,
jf) a belföldi és külföldi ideiglenes kiküldetések esetén

követendõ eljárás rendjérõl szóló szabályzat,
jg) gépjármûvek üzemeltetésével és hivatalos kikülde-

tések közlekedési eszközeinek igénybevételével kapcsola-
tos szabályzat,

jh) számviteli politika és ahhoz kapcsolódóan eszköz-
gazdálkodási szabályzat,

ji) selejtezési szabályzat,
jj) leltározási szabályzat,
jk) értékelési szabályzat,
jl) önköltség számítási szabályzat;
k) belsõ ellenõrzési kézikönyv;
l) szoftver szabályzat;
m) informatikai biztonsági szabályzat.

(2) A pénzügyminiszter alá tartozó szervek irányítási,
felügyeleti, továbbá a Zrt.-k vonatkozásában az alapítói,
illetve a tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét a 2. szá-
mú függelék, egyes, a pénzügyminisztert illetõ hatáskörök
gyakorlásának delegálását, illetve a kiadmányozásra jogo-
sult kijelölését az 4. számú függelék, a vagyonnyilatkozat
tételhez kötött munkaköröket az 5. számú függelék, a ta-
nácsadó munkakörökre, címadományozásra és képzettségi
pótlékra vonatkozó szabályokat a 6. számú függelék, a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a 7. számú
függelék tartalmazza.

62. §

(1) A Szabályzatot, valamint a 61. §-ban megjelölt belsõ
szabályzatokat folyamatosan felül kell vizsgálni és a szük-
séges módosításokat el kell végezni.

(2) A Ksztv.-nek és a Szabályzatnak megfelelõ, a 21. §
(2) bekezdése szerinti ügyrendek elkészítésének, illetve
felülvizsgálatának határideje a Szabályzat hatálybalépését
követõ 90. nap.
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2. számú függelék

A pénzügyminiszter alá tartozó szervezetek
felügyeleti, irányítási, továbbá a zrt.-k

vonatkozásában az alapítói, illetve a tulajdonosi jogok
gyakorlásának rendje

Államtitkár:

Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Köz-

pont

Gazdaságpolitikáért, nemzetközi ügyekért felelõs szak-
államtitkár:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Államadósság Kezelõ Központ Zrt.

Költségvetés bevételeiért és a számvitelért felelõs szak-
államtitkár:

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Vám- és Pénzügyõrség

Vagyongazdálkodásért és az ágazati fejlesztések finan-
szírozásáért felelõs szakállamtitkár:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
Nemzeti Programengedélyezõ Iroda

3. számú függelék

A minisztériumi egységek feladatai

JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEN ALAPULÓ
FÕFELELÕSSÉGÛ FELADATOK

I. Miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek

1. Miniszteri kabinet

A Miniszteri kabinet a miniszter és õt helyettesítõ jog-
körében az államtitkár minisztériumi és parlamenti mun-
káját, döntéseinek elõkészítését, közszerepléseit segítõ,
koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység.

A Miniszteri kabinet:
a) Intézi a miniszter személyes intézkedési körébe vont

ügyeket, illetve közremûködik intézésükben a miniszter
utasítása szerint.

b) Biztosítja a miniszter részére készített szakmai anya-
gokhoz a megfelelõ háttér-információt.

c) Közvetíti a miniszteri utasításokat.
d) Koordinálja a miniszter és más állami vezetõk

együttmûködését.
e) Elõkészíti a miniszter programjait, gondozza a be-

szédeket, nyilatkozatokat.

f) Szervezi a miniszter személyi hatáskörében tartott
ügyek elõkészítését, véleményezi az intézkedéseket.

g) Figyelemmel kíséri a minisztériumi ügyintézést.
h) Ellátja a Gazdasági Kabinet titkárságának teendõit.
i) Kapcsolatot tart:
– a minisztériumokkal, illetve a miniszterek közvetlen

munkatársaival,
– az egyes szakmai feladatoktól függõen az egyes fõ-

osztályokkal,
– a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó

szervezetekkel elsõsorban az illetékes fõosztályokon ke-
resztül történik a kommunikáció, egyes külön utasításra
végrehajtásra kerülõ feladatoknál közvetlenül a munkatár-
sakkal,

– a minisztérium titkár beosztású munkatársaival.

2. Sajtó és kommunikációs fõosztály

A fõosztály Sajtó osztályból és Kommunikációs straté-
gia osztályból áll.

a) Szervezi, irányítja és összehangolja a minisztérium
belsõ és külsõ kommunikációját.

b) A minisztériumot képviseli a sajtóban:
– tájékoztatja a kül- és belföldi sajtót a közvéleményt

érdeklõ kérdésekrõl, és biztosítja, hogy a média képviselõi
kérdéseikre autentikus – a minisztérium szervezeti egysé-
geivel egyeztetett, azok vezetõi által jóváhagyott – választ
kapjanak,

– a reagálást igénylõ témákkal kapcsolatban elõkészíti,
szervezi és az adott szerkesztõséggel egyezteti a választ,

– elõkészíti, szervezi és lebonyolítja a sajtótájékoztató-
kat és egyéb sajtóeseményeket,

– elõkészíti és elkészíti a hivatalos sajtóközleménye-
ket, és eljuttatja azokat a nyomtatott és az elektronikus mé-
diához,

– elõkészíti, megszervezi, nyilvántartja és egyezteti a
minisztérium vezetõinek sajtószerepléseit, és részt vesz a
miniszter parlamenti szerepléseinek elõkészítésében, ki-
alakítja a felszólalások tartalmát, elõkészíti a parlamenti
interpellációkra adandó választ, expozékat és zárszókat,

– közvetít a sajtószervek, a sajtó egyes munkatársai és a
minisztérium tisztségviselõi között felmerülõ vitás kérdé-
sekben, szükség esetén megfogalmazza és a szerkesztõsé-
gekhez eljuttatja a helyreigazítási kérelmeket.

c) Folyamatosan kapcsolatot tart a Kormány, az Or-
szággyûlés, valamint a minisztériumok és a társadalmi
szervezetek és a minisztérium intézményhálózatához tar-
tozó szervezetek sajtóirodáival, sajtófõnökeivel. Az egy-
séges kormányzati kommunikáció biztosítása érdekében
együttmûködik a Miniszterelnöki Hivatal kormányzati
kommunikációért felelõs államtitkára irányítása alá tarto-
zó szervezeti egységekkel.

d) Végzi a minisztérium EU-kommunikációs tevé-
kenységével kapcsolatos feladatok koordinálását a Kor-
mány stratégiájával összhangban.
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e) Kielégíti a minisztériumban felmerülõ összes fordí-
tási igényt; saját kapacitásával elvégzi a bizalmas, ki nem
adható anyagok fordítását, illetve teljesíti a fõosztályok
ilyen irányú megrendeléseit. A napi 3–4 oldal terjedelmet
meghaladó igények, illetve olyan nyelvek esetében, ame-
lyeknek nincs avatott szakértõje a fõosztályon belül, külsõ
fordítók és fordítóirodák bevonásával oldja meg a felada-
tot.

f) Felelõs a minisztérium külsõ honlapjának tartal-
máért.

g) Kialakítja a minisztérium kommunikációs straté-
giáját.

h) Közremûködik az egységes kormányzati arculat ki-
alakításában és ellátja az ezzel kapcsolatos minisztériumi
teendõket.

i) Elkészíti a minisztériumi vezetõk nyilvános szerep-
léseit támogató prezentációkat.

j) Szakmai anyagokat készít a miniszter és az államtit-
kár számára konferenciákra, szimpóziumokra.

3. Ellenõrzési fõosztály

A fõosztály Belsõ ellenõrzési osztályból és Fejezeti el-
lenõrzési osztályból áll.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(Áht.) és a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (Ber.) alapján:

a) A tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevé-
kenysége keretében a minisztérium mûködését fejleszti és
eredményességét növeli. A minisztérium céljainak elérése,
a munkaterv teljesítése érdekében rendszerszemléletû
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti a
minisztérium vezetése által mûködtetett kockázatkezelési,
valamint irányítási és kontroll (FEUVE) eljárások haté-
konyságát.

b) A közpénzek rendeltetésszerû, hatékony, eredmé-
nyes és gazdaságos, valamint szabályszerû felhasználásá-
nak, a költségvetés bevételeivel és kiadásaival összefüggõ
jogszabályok betartásának, a belsõ szabályzatoknak való
megfelelés, valamint a központi költségvetés és zárszám-
adás megalapozottságának elõsegítése érdekében jár el.
Ellenõrzései során kiemelt figyelmet fordít a fejezeti keze-
lésû elõirányzatok felhasználásának ellenõrzésére.

c) A minisztérium függetlenített belsõ ellenõrzési egy-
sége. A fejezeti jogosítványokból adódóan vizsgálatokat
végez a PM fejezethez tartozó költségvetési szerveknél, a
fejezeti kezelésû elõirányzatok, alapok vonatkozásában az
arányosság és kiegyensúlyozottság szem elõtt tartásával,
egyidejûleg szakmai felügyeletet gyakorol a PM fejezet-
hez tartozó intézmények belsõ ellenõrzési egységei felett.

d) Kockázatelemzésre alapozva stratégiai és éves el-
lenõrzési tervet készít a miniszter jóváhagyásával és azok
teljesítésérõl éves jelentést, illetve a PM fejezethez tartozó
költségvetési szervek belsõ ellenõrzése vonatkozásában
éves összegzõ jelentést készít. Rendszer, teljesítmény,
megbízhatósági, szabályszerûségi, pénzügyi és informati-

kai rendszer ellenõrzéseket folytat. A minisztérium veze-
tésének megbízása alapján soron kívüli ellenõrzéseket
végez.

e) Koordinálja a külsõ ellenõrzõ szervek által a PM-nél
folytatott vizsgálatokat, ezen vizsgálatokról készített je-
lentések egyeztetését. Figyelemmel kíséri a külsõ ellenõr-
zõ szervek által tett javaslatok hasznosulását, amelyrõl
évente beszámol az ellenõrzõ szervek felé.

f) Nyomon követi az ellenõrzési jelentései alapján elké-
szített intézkedési tervek megvalósítását.

g) Ellenõrzéseit a miniszter által jóváhagyott belsõ el-
lenõrzési kézikönyvben lefektetett eljárásrendet követve
hajtja végre. A belsõ ellenõrzési kézikönyvet folyamato-
san karbantartja.

h) Együttmûködik a Költségvetési és pénzügypolitikai
fõosztály Ellenõrzésirendszer-fejlesztési osztályával, va-
lamint az ellenõrzési szervekkel [Állami Számvevõszék
(ÁSZ), KEHI].

II. Az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti
egységek

1. Államtitkári Titkárság

Az államtitkár munkáját az Államtitkári Titkárság
segíti.

Az Államtitkári Titkárság
a) Elõsegíti az államtitkár tevékenységét.
b) Ellátja az államtitkár személye körüli teendõket.

2. Parlamenti kapcsolatok fõosztálya

a) Ellátja a miniszter és az államtitkár parlamenti tevé-
kenyégének elõkészítését.

b) Ellátja a kormánydöntés után a törvényjavaslatok,
határozati javaslatok, jelentések és tájékoztatók Ország-
gyûléshez történõ benyújtásával összefüggõ feladatokat.

c) Ellátja az interpellációkkal, a kérdésekkel, az azon-
nali kérdésekkel, az írásbeli kérdésekkel, módosító indít-
ványokkal és az önálló képviselõi indítványokkal kapcso-
latos szervezési feladatokat.

d) Figyelemmel kíséri az Országgyûlés és a bizottsá-
gok üléseit, megszervezi az azokban való minisztériumi
részvételt.

III. Jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá
tartozó szervezeti egységek

A szakállamtitkár munkáját Titkárság segíti. A titkárság
támogatja a szakállamtitkár tevékenységét, ellátja a szak-
államtitkár személye körüli teendõket.

1. Jogi és igazgatási fõosztály

A fõosztály Jogi osztályból, Perképviseleti osztályból,
Koordinációs osztályból és Ügykezelési osztályból áll.
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a) Kizárólag a minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatával, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló kormányrendelettel, illetve a felszámolók név-
jegyzékérõl szóló kormányrendelettel összefüggõ szabá-
lyozási körben végez (jog)szabályelõkészítõ tevékeny-
séget.

b) Ellátja a minisztériumban készülõ jogszabály-terve-
zetek és állami irányítás egyéb jogi eszközei tervezeteinek
kodifikációs szempontú felülvizsgálatát, ideértve azoknak
az államtitkári értekezletre és a kormányülésre történõ be-
nyújtását, illetve a miniszteri rendeletek aláíratást megelõ-
zõ felülvizsgálatát is.

c) Ellátja a minisztériumban készülõ szabályzatok jogi
szempontú felülvizsgálatát.

d) Fõfelelõséggel véleményezi a Magyar Állam képvi-
seletével kapcsolatos javaslatokat, elõterjesztéseket.

e) Véleményezi a más szervektõl érkezett munkaanya-
gokat, elõterjesztéseket, illetve jogszabály-tervezeteket.

f) Kialakítja a tárcaálláspontot az Alkotmány módosí-
tására irányuló törvényekkel, az alkotmányos alapjogok és
alapvetõ emberi jogok érvényesülését garantáló tör-
vényekkel, a polgári jogi, a közigazgatási hatósági eljárási,
valamint az egyes büntetõjogi és igazságszolgáltatást érin-
tõ törvényekkel kapcsolatosan.

g) Jogi szempontú véleményezéssel közremûködik a
miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek alapító és megszüntetõ okiratainak (azok módosí-
tásainak), továbbá a miniszter alapítói, illetve tulajdonosi
jogkörébe tartozó gazdasági társaságok alapító és meg-
szüntetõ okiratainak, illetve társasági szerzõdéseinek (mó-
dosításuknak) elõkészítésében.

h) Jogi szempontból véleményezi a miniszter irányítá-
sa, felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szervezeti
és mûködési szabályzatainak tervezeteit.

i) A 3. számú függelékben foglalt kivételekkel ellátja a
polgári peres eljárásban a Magyar Állam, illetve a minisz-
térium jogi képviseletét.

j) Szükség szerint jogi szempontból véleményezi a
szervezeti egységek által elõkészített szerzõdéstervezete-
ket, a szerzõdések módosításainak tervezetét.

k) Gondoskodik a minisztérium által elõkészített jog-
szabályok kihirdetésérõl.

l) Vezeti a felszámolók névjegyzékét, ellátja a névjegy-
zék vezetésével kapcsolatos közigazgatási perekben, illet-
ve nemperes eljárásokban a pénzügyminiszter képvise-
letét.

m) Szerkeszti a Pénzügyi Közlönyt.
n) Vezeti a tárgyévben kiadott miniszteri utasítások, tá-

jékoztatók és irányelvek jegyzékét.
o) Gyakorolja a külön szabályzatban biztosított ellen-

jegyzési jogot.
p) Eljárásjogi kérdésekben szükség szerint közremûkö-

dik a VI/1. pont e) és f) alpontjában, valamint a VI/4. pont
4.3. ac), ae), b) és f)–h) alpontjában meghatározott köz-
igazgatási hatósági eljárásokban hozott hatósági döntések
bírósági felülvizsgálata során.

q) Szükség esetén közremûködik az állampolgároktól,
külsõ szervektõl (ideértve az Alkotmánybíróságot és az or-
szággyûlési biztosokat is) érkezõ, jogértelmezést igénylõ
beadványokkal kapcsolatos tárcaálláspont kialakításában.

r) Hatáskörébe tartozó ügyekben az állampolgári, illet-
ve hatósági megkereséseket közvetlenül intézi.

s) Közremûködik a közérdekû adat igénylésével kap-
csolatos kérelmek elbírálásában.

t) Gondoskodik a jogszabályok és az állami irányítás
egyéb jogi eszközei tervezeteinek szakmapolitikai, illetve
államigazgatási egyeztetésérõl, a beérkezett véleményeket
eljuttatja az illetékes fõosztályra.

u) Koordinálja más tárcák és a Ksztv. szerinti központi
államigazgatási szervek elõterjesztéseinek és jogszabály-
tervezeteinek véleményezését.

v) Az államtitkári értekezlet és a Kormány részére ké-
szülõ elõterjesztéseket benyújtja a Miniszterelnöki Hiva-
talba.

w) Megszervezi a kormánykabinet, a szakmapolitikai
egyeztetés, az államtitkári értekezlet és a Kormány ülései-
nek napirendjén szereplõ munkaanyagokkal, elõterjesz-
tésekkel kapcsolatos álláspont kialakítását, ideértve a mi-
nisztérium vezetõinek az ülésekre való felkészítését is.

x) Szervezi a miniszteri, az államtitkári és szakmapoli-
tikai egyeztetést követõ tájékoztató értekezletet.

y) Elkészíti a javaslatot a minisztérium munkatervére,
valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi
feladatok teljesítését.

z) Nyilvántartja az ezres és a kétezres kormányhatáro-
zatokat és az ezekbõl származó feladatokat.

aa) Összeállítja a Miniszterelnöki Hivatal számára a
Kormány határozataiban és munkatervében elõírt határ-
idõs feladatok végrehajtásának helyzetérõl szóló tájékoz-
tatót.

bb) Frissíti az Intraneten a beérkezõ, valamint a minisz-
térium által államigazgatási egyeztetésre kiküldött terve-
zetek, illetve a Miniszterelnöki Hivatalba benyújtott elõ-
terjesztések listáját (napi tájékoztatót, valamint az egyez-
tetésre és a benyújtásra vonatkozó részletes belsõ eljárási
rendet tartalmazó körleveleket).

cc) Ellátja a minisztérium Ügyfélszolgálati Irodájának
feladatait a V/2. pont q) alpontjából adódó feladatok kivé-
telével.

dd) Ellátja a minisztérium központi és titkos ügykeze-
lési, iratkezelési, irattározási és kézbesítési feladatait.

2. Pénzügyi és humánpolitikai fõosztály

A fõosztály Fejezeti költségvetési osztályból, Pénzügyi,
számviteli és gazdasági osztályból és Humánpolitikai osz-
tályból áll.

2.1. A fejezet felügyeleti szervi feladatainak ellátása
érdekében:

a) Irányítja a miniszter felügyelete alá tartozó költség-
vetési szervek tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási,
adatszolgáltatási feladatait.
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b) Jóváhagyja a hatáskörébe utalt költségvetési elõ-
irányzat-módosítást, átcsoportosítást és maradvány elszá-
molást.

c) Információt szolgáltat a fejezeti költségvetés teljesí-
tésérõl.

d) Jóváhagyásra elõkészíti a miniszter irányítása vagy
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alapító és
megszüntetõ okiratát és véleményezi e szervek szervezeti
és mûködési szabályzatát.

e) Törvényben meghatározott esetekben és módon köz-
remûködik az állami vagyon vagyonkezelésével kapcsola-
tos, fejezeti hatáskörbe utalt feladatok ellátásában.

f) Tervezi a Pénzügyminisztérium fejezet 12. címében
szereplõ fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetését és
elvégzi a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos
számviteli feladatokat és a felhasználásáról beszámolót
készít.

g) Felelõs az államháztartás mûködési rendjének válto-
zása kapcsán a fejezetet érintõ intézkedések végrehajtá-
sáért, az intézményi körben a feladatok koordinálásáért és
a végrehajtás folyamatos ellenõrzéséért.

h) Jóváhagyja a miniszter felügyelete alá tartozó költ-
ségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok elõ-
irányzat-maradványát, egyidejûleg meghatározva a köte-
lezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány
felhasználásának célját, rendeletetését.

i) Elkészíti a miniszter irányelvei alapján a felügyelete
alá tartozó fejezet költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadást.

j) Jóváhagyja a miniszter felügyelete alá tartozó költ-
ségvetési szervek elemi költségvetését és beszámolóját.

k) Ellátja a miniszter felügyelete alá tartozó költségve-
tési szervek vezetõinek külföldi kiküldetéseivel kapcsola-
tos engedélyeztetési feladatokat.

l) Mûködteti a Költségvetés Tervezõ és Elõirányzat
Gazdálkodást Támogató (KÖTEG) rendszert.

m) Koordinálja az APEH és a Vám- és Pénzügyõrség
érdekeltségi feltételeinek meghatározását, elõkészíti a ne-
gyedéves beszámolók alapján a jutalom engedélyezését, és
intézkedik a kifizetésrõl.

n) A 2038/2007. (III. 13.) Korm. határozat alapján ne-
gyedévenként jelentést készít a fejezet kiadásainak és be-
vételeinek alakulásáról.

o) Gondoskodik az Áht. 47. § (1) bekezdése alapján
kormányhatározatban megállapított keretösszegek betar-
tásáról.

2.2. A minisztérium mûködési feltételeinek biztosítása
érdekében:

a) Elkészíti a minisztérium, mint költségvetési szerv és
a hozzá tartozó részben önálló szervezet (PM NAO Iroda)
költségvetését, beszámolóját.

b) Ellátja a pénzkezelési, a könyvvezetési, adóbevallá-
si, járulék és egyéb befizetési kötelezettségek teljesítését
és az adatszolgáltatási feladatokat a kapcsolódó analitikus
nyilvántartásokkal együtt.

c) Ellátja a külföldi kiküldetések tervezésével, pénzke-
zelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat, és ve-
zeti a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat.

d) Ellátja a hivatalos külföldi utazások elõkészítési fel-
adatait, a repülõjegyek és egyéb menetjegyek beszerzését,
a biztosítási- és vízum ügyintézést.

e) Külön megállapodás alapján ellátja a pénzügyi és
gazdálkodási feladatokat a minisztériumhoz tartozó, ön-
álló gazdasági szervezettel nem rendelkezõ PM NAO
Iroda részére.

f) Biztosítja a minisztérium szakmai munkájához szük-
séges szakkönyvtári szolgáltatást.

g) Ellátja a minisztériumi szintû közbeszerzések tör-
vényességi felügyeletét, valamint a közbeszerzési eljárá-
sokkal kapcsolatos feladatokat.

h) Ellátja a minisztériumi szintû személyi juttatások-
hoz kapcsolódó beszerzési feladatokat, összehangolva a
kafetéria rendszer mûködtetésével (étkezési jegy,
BKV/BKSZ bérlet, utazási kedvezményre jogosító igazol-
ványok érvényesítése).

i) Elõkészíti a feladatkörébe tartozó belsõ szabályza-
tokat.

j) Operatív kapcsolatot tart fenn a Központi Szolgálta-
tási Fõigazgatósággal (KSZF), a minisztérium és a KSZF
között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfele-
lõen a kijelölt kapcsolattartókon keresztül. Rendelkezik a
szolgáltatások igénylésének módjáról.

k) Mûködteti a választható béren kívüli juttatási rend-
szert (kafetéria rendszert). Ennek keretében felel a nyilat-
kozatok egyeztetéséért, az igénybevétel folyósításáért, az
analitikus nyilvántartás vezetéséért, az év végi elszámo-
lásért.

l) Ellátja az üdültetési referensi feladatokat, össze-
hangolva a kafetéria rendszer mûködtetésével, valamint
a VPOP üdülõk igénybevételére kötött megállapodás alap-
ján.

m) Ellátja a rendezvények (konferencia, szakmai érte-
kezletek, ünnepségek) szervezését és lebonyolítását.

n) Üzemelteti a minisztérium házipénztárát.
o) Vezeti a minisztérium OTP Lakásépítési Alapszám-

la analitikus nyilvántartását, valamint intézi a lakásvásár-
lási és lakáshitel szerzõdésekkel kapcsolatos munkáltatói
feladatokat.

p) Ellátja a feladatkörébe tartozó közérdekû adatok
közzétételével kapcsolatos feladatokat.

q) Adatot szolgáltat a KÖTEG rendszer részére.
r) Ellátja a pénzügyi irányítási és folyamatba épített el-

lenõrzés feladatát, és azok belsõ szabályainak kialakítását.
s) Elkészíti az évközi és éves statisztikai jelentéseket,

valamint a külsõ és belsõ ellenõrzést végzõ szervek részére
adatszolgáltatásokat készít.

t) Közremûködik a foglalkozás-egészségügyi ellátás
mûködtetésében.

u) Ellátja a minisztérium épülete, valamint a miniszté-
rium munkatársai elleni fenyegetettség, veszélyeztetett-
ség, szükséghelyzet (katasztrófahelyzet) elhárítása érde-
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kében szükséges feladatokat a riasztási terv alapján, érte-
síti a KSZF-et a katasztrófahelyzetrõl.

2.3. A humánpolitikai és közszolgálati feladatkörében:
a) Ellátja a Pénzügyminisztérium és a PM NAO szemé-

lyi állományára vonatkozó – jogszabályokban és belsõ
szabályzatok által elõírt humánpolitikai-ügyintézési és
nyilvántartási jellegû – feladatainak teljes körét, különös
tekintettel a foglalkoztatási (közszolgálati, közalkalma-
zotti) és megbízási jogviszonyok keletkezésével, módosí-
tásával és megszüntetésével összefüggõ feladatokra.

b) Ellátja a pénzügyminiszter által irányított, illetve
felügyelt szervek [APEH, Kincstár, Vám- és Pénzügyõr-
ség Országos Parancsnoksága (VPOP), KEHI, PM ISZK,
PM NAO] jogszabályokban meghatározott vezetõi körére
vonatkozó humánpolitikai feladatokat.

c) Kezeli az a) és b) pontban meghatározott személyi
állományra vonatkozó személyi anyagokat, mûködteti a
személyzeti munkát segítõ munkaügyi programot.

d) Ellátja a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok-
ban meghatározott, a közszolgálati jogviszony fennállásá-
val összefüggõ humánpolitikai feladatokat (teljesítmény-
értékeléssel, juttatásokkal, vagyonnyilatkozatokkal, fon-
tos és bizalmas munkakörökkel összefüggõ nemzetbizton-
sági ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok).

e) Elõkészíti és végrehajtja a PM és a PM NAO szemé-
lyi állományát és a b) pontban meghatározott szervek ve-
zetõit érintõ jutalmazásokkal kapcsolatos vezetõi dönté-
seket.

f) Ellátja a létszámgazdálkodás munkaügyi feladatait
(rendszeresen létszámjelentést készít és vezetõi döntésre
elõkészíti az egyes szervezeti egységek létszám-változta-
tási kezdeményezéseit). Létszám és bérgazdálkodásra vo-
natkozó javaslatokat készít elõ.

g) Vezetõi döntés esetén, annak végrehajtása érdeké-
ben elõkészíti a PM, PM NAO szervezeti átalakításához
szükséges iratokat, szervezetkorszerûsítésre vonatkozó ja-
vaslatot tesz és elvégzi – az ezekbõl eredõ – személyi állo-
mányt érintõ intézkedéseket, SzMSz módosítást kezdemé-
nyez.

h) Részt vesz a Pénzügyminisztérium illetmény-gaz-
dálkodási szempontjainak kialakításában, személyi elõ-
irányzatainak költségvetési tervezésében és figyelemmel
kíséri annak végrehajtását.

i) Adatot szolgáltat a személyi juttatás elõirányzat ter-
vezéséhez, a KÖTEG rendszerhez és a KSZF által mûköd-
tetett SZEAT rendszerhez.

j) A PM Intanet rendszeren belül mûködteti a Humán-
portált.

k) Gondoskodik a pénzügyi szakmai elismerések ado-
mányozásának elõkészítésérõl és lebonyolításáról.

l) Kezdeményezi a tevékenységével összefüggõ jog-
szabályok által elõírt belsõ szabályzatok megalkotását, il-
letve elkészíti és folyamatosan aktualizálja azokat (külö-
nös tekintettel a PM Közszolgálati Szabályzatára).

m) Ellátja a Közszolgálati Szabályzatban meghatáro-
zott feladatokat, különös tekintettel a kafetéria rendszer és
a szociális segélyezés mûködtetésével kapcsolatos humán-
politikai teendõkre. Ellátja továbbá a foglalkozás-egész-
ségüggyel kapcsolatos humánpolitikai feladatokat.

n) Részt vesz a feladatkörét érintõ jogszabályok megal-
kotása, módosítása során a tárcaegyeztetésekben, jogsza-
bálytervezetek véleményezésében. Közszolgálati, közal-
kalmazotti jogviszonnyal és munkajogviszonnyal kapcso-
latos jogszabályalkotást, módosítást kezdeményez, illetve
szövegszerû norma-tervezetet készít elõ.

o) A Kormány középtávú közigazgatási továbbképzési
tervének megfelelõen elkészíti a minisztérium és a pénz-
ügyminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szer-
vek köztisztviselõi rövid- és középtávú képzési tervét, va-
lamint ellátja a képzési és továbbképzési feladatokat.

p) Szervezi a minisztérium belsõ képzéseit és koordi-
nálja a felügyelt szervek megvalósult képzési programjait,
ehhez kapcsolódóan beszámolót készít a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
ponttal (KSZK) részére.

q) Megszervezi az EU tagállamai által felajánlott ösz-
töndíjak és tanulmányi programok lebonyolítását, ellátja a
nemzeti szakértõi pályázatok közzétételével kapcsolatos
teendõket.

r) Ellátja az álláspályázatokkal összefüggõ döntés-elõ-
készítõ és végrehajtási feladatokat, kapcsolatot tart a
KSZK-val.

s) Ellátja a Közszolgálati Pénzügyi Ágazati Érdek-
egyeztetõ Tanács mûködésével összefüggõ titkársági
(szervezési) feladatokat.

t) Rendszeres kapcsolatot tart az APEH bérszámfejtést
végzõ szervezeti egységével. Gondoskodik a közszolgála-
ti igazolások kiadásáról, illetve azok beszerzésérõl az
APEH bérszámfejtést végzõ szervezeti egységétõl.

u) Elõkészíti a Hszt. alapján a Vám- és Pénzügyõrség
hivatásos állományú tagjai által benyújtott, és a jogszabály
alapján a miniszter hatáskörébe tartozó szolgálati panaszo-
kat elbíráló határozatokat.

v) Kapcsolatot tart a MEH Kormányzati Személyügye-
kért Felelõs Államtitkárságával és részére adatot szolgál-
tat, valamint részt vesz az általa kezdeményezett projektek
mûködtetésében.

w) Ellátja az összkormányzati projektekkel kapcsola-
tos, a vonatkozó jogszabályban elõírt teendõket.

x) Ellátja a munkaügyi perekben a minisztérium képvi-
seletét.

IV. Gazdaságpolitikáért és nemzetközi ügyekért felelõs
szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti

egységek

A szakállamtitkár munkáját Titkárság segíti. A Titkár-
ság támogatja a szakállamtitkár tevékenységét, ellátja a
szakállamtitkár személye körüli teendõket.

2346 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/48. szám



1. Gazdaságpolitikai fõosztály

A fõosztály Gazdasági elõrejelzések osztályából, Köz-
gazdasági kutató osztályból, Monetáris politikai osztály-
ból és Nemzetközi gazdaságpolitikai osztályból áll.

A Kormány gazdaságpolitikai stratégiaalkotási, közép-
távú programkészítési, végrehajtási, valamint a nemzet-
közi gazdaságpolitikai koordinációval kapcsolatos felada-
tai alapján:

a) Kidolgozza a Kormány gazdasági stratégiájára, gaz-
daságpolitikai céljaira, prioritásaira és eszközrendszerére
irányuló javaslatokat. Javaslatot tesz a pénzügypolitika (a
költségvetési, a jövedelmi, ár-, árfolyam) kereteinek, fõ
irányainak és követelményeinek kialakítására; kezdemé-
nyezve és összehangolva a minisztériumon belül, a többi
tárcánál, az MNB-nél ezzel kapcsolatban folyó munkát,
egyeztetve és elõterjesztve ennek eredményét. A javasla-
tokat többéves gazdaságpolitikai programokban – ideértve
az Európai Uniós integrációból adódó gazdaságpolitikai
programokat is –, valamint az éves költségvetési javaslat-
hoz kapcsolódóan foglalja össze. Részt vesz e programok
kormányzati és kormányzaton kívüli szervezetek és sze-
mélyek számára történõ bemutatásában, megismerteté-
sében.

b) A kormányzati gazdaságpolitika, elsõsorban a pénz-
ügypolitika megalapozásához rövid- és középtávú makro-
gazdasági prognózisokat, hatásvizsgálatokat készít.

c) Az elemzési és elõrejelzési feladatok ellátását segítõ
eszközöket (modelleket, információs rendszert) dolgoz ki,
meglévõ eszközeit karbantartja és fejleszti. Együttmûkö-
dik más fõosztályokkal az eszközök hatékony mûködteté-
sének és széles körû alkalmazásának érdekében.

d) Egyes fontosabb, stratégiai jelentõségû gazdaságpo-
litikai döntések megalapozásához szükséges hosszabb
távú kutatásokat végez, végeztet, illetve elemzi egyes
szakpolitikák mikroszintû, elsõsorban az újraelosztást, il-
letve a gazdasági ösztönzõket érintõ hatásait. A kutatási
eredményeket a döntéshozók, illetve a szélesebb szakmai
közönség számára hozzáférhetõvé teszi.

e) Folyamatosan elemzi és értékeli a gazdasági, jöve-
delmi, ár- és pénzügyi folyamatok jellemzõit és összefüg-
géseit, a jóváhagyott gazdaságpolitikai program megvaló-
sítását.

f) Koordinálja az euró bevezetésével összefüggõ elõké-
születeket.

g) A gazdasági tárcákkal együttmûködve javaslatot
tesz az ár- és piacszabályozás elveire, alapvetõ eszközeire.
Koordinálja, ellátja az ártörvényben a pénzügyminiszter
hatáskörébe utalt feladatokat. Szükség esetén koordinálja
az ártörvény módosítására vonatkozó javaslatot is. Közre-
mûködik minden, a minisztérium egyetértésével kiadandó
ár- és díjmegállapításról szóló jogszabály kialakításában.

h) Feladatkörében elõkészíti a Kormány álláspontját a
Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsának (ECOFIN)
üléseire, valamint képviseli az álláspontot az ECOFIN ülé-
seket az uniós és nemzetközi gazdaság- és pénzügypoliti-
kai kérdések vonatkozásában elõkészítõ EFC ülésein.

i) Felelõs a közösségi költségvetésbe történõ befizetés
alapjául szolgáló bruttó nemzeti jövedelem (GNI) elõrejel-
zéséért.

j) Kialakítja és képviseli a minisztérium álláspontját az
alábbi szervezetekben:

– az Országos Statisztikai Tanácsban,
– az OECD gazdaságpolitikával és gazdasági elõrejel-

zéssel, a gazdasági fejlõdéssel foglalkozó bizottságaiban,
valamint az államadósság kezelési munkacsoportjában,

– az EU gazdasági elõrejelzéssel foglalkozó bizottsá-
gában,

– a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez és az operatív prog-
ramokhoz kapcsolódó tervezési, végrehajtást nyomon kö-
vetõ és értékelõ tevékenységet koordináló Tervezési Ope-
ratív Bizottságban,

– az EU (EKSZ 114.2. cikkével létrehozott) Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának (EFC) helyettesi szinten mûkö-
dõ testületében, valamint annak állampapírokkal és sta-
tisztikai kérdésekkel foglalkozó albizottságaiban,

– az EU Gazdaságpolitikai Bizottságában (Economic
Policy Committee), amely döntéselõkészítõ testületként az
ECOFIN útmutatása alapján, illetve annak részére hosszú
távú, strukturális gazdaságpolitikai vonatkozású közgaz-
dasági elemzéseket végez, továbbá a Gazdaságpolitikai
Bizottság kibocsátási réssel és munkapiaci kérdésekkel
foglalkozó albizottságaiban,

– az EU „Public Administration Network” elnevezésû
testületében, amelynek feladata az euró bevezetésével
kapcsolatos technikai, praktikus tevékenységek koordiná-
lása,

– a Bruegel Európai Nemzetközi Gazdasági Kutató-
központ közgyûlésében.

k) Összefoglaló felelõsként gyûjti, nyilvántartja és
szakmai szempontból véleményezi a minisztérium más
szervezeti egységei által külsõ kutatókkal vagy intézmé-
nyekkel megkötendõ kutatási szerzõdéseket.

l) Közremûködik a Magyar Nemzeti Bank feletti tulaj-
donosi jog gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátásá-
ban, javaslatot tesz a monetáris politikával kapcsolatos és
a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényre vonatkozó mi-
nisztériumi álláspont kialakítására, elõkészíti a Monetáris
Tanács ülésein képviselendõ kormányzati álláspontot.

m) Elõkészíti az ÁKK Zrt. igazgatósági ülésein képvi-
selendõ minisztériumi álláspontot, kidolgozza az állam-
adósság kezelési stratégia gazdaságpolitikai szempontjait.

n) Makrogazdasági adat-összeállításokat, grafikus pre-
zentációkat készít.

2. Nemzetközi kapcsolatok fõosztálya

A fõosztály Európai ügyek osztályából, Nemzetközi
egyezmények és pénzügyi kapcsolatok osztályából és
Nemzetközi pénzügyi intézmények osztályából áll.

2.1. A pénzügyminiszternek az európai uniós döntés-
hozatalba való bekapcsolódásából, valamint az európai
uniós kapcsolatokból adódó feladatai alapján:
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a) Szervezi és koordinálja az Európai Unióhoz történõ
csatlakozásról szóló 2004. évi XXX. törvénybõl és az Or-
szággyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben történõ
együttmûködésérõl szóló 2004. évi LIII. törvénybõl,
illetve az 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozatból a mi-
niszterre háruló feladatokat, gondoskodik az Európai
Koordinációs Tárcaközi Bizottságban (EKTB) a miniszté-
rium képviseletérõl.

b) Kidolgozza az Európai Unió 2011-es magyar elnök-
ségével kapcsolatos tárcafeladatok szervezeti és lebonyo-
lítási rendjét, valamint szervezi és koordinálja a
2249/2007. (XII. 23.) Korm. határozatból következõen a
minisztériumra háruló feladatokat.

c) Részt vesz az Európai Unió pénzügyi perspektívájá-
val foglalkozó tárcaközi munkacsoport munkájában, koor-
dinálja a perspektíva végrehajtásával kapcsolatos tárcaál-
láspontot.

d) Ellátja az Intézmények, a Regionális politika és a
strukturális eszközök koordinációja, az Egyebek, az Euró-
pai Bírósági és a Bõvítési EKTB szakértõi csoportokban a
minisztérium képviseletét.

e) Koordinálja a Gazdasági és Pénzügyminiszterek Ta-
nácsa (ECOFIN) ülésein képviselendõ magyar álláspont
kialakítását, különös tekintettel az azt elõkészítõ fórumok-
ra (EFC, Pénzügyi tanácsosok munkacsoportja).

f) Kapcsolatot tart a brüsszeli magyar Állandó Képvi-
selet Gazdasági és Pénzügyi Csoportjával, a minisztérium
és a hivatalos álláspont alapján instrukciókat ad.

g) Koordinálja a minisztérium jogharmonizációs és
notifikációs feladatainak ellátását.

h) Egyezteti, szervezi a minisztériumi álláspont kiala-
kítását és képviseletét az Európai Bíróság elõtt, illetve a
kötelezettségszegési eljárások során.

i) Ellátja az európai uniós, illetve tagországi kapcsola-
tok koordinálásából, szervezésébõl, valamint az ezirányú
nemzetközi találkozók elõkészítésébõl adódó miniszté-
riumi feladatokat.

2.2. A pénzügyminiszternek a pénzmosás és a terroriz-
mus finanszírozása megelõzésével és megakadályozásával
kapcsolatos feladatköre alapján:

a) Kidolgozza és folyamatosan felülvizsgálja a vonat-
kozó magyar keretszabályozást, illetve jogszabályokat,
valamint az azok végrehajtásával összefüggõ teendõket.

b) Ellátja a Pénzmosás Elleni Tárcaközi Bizottság tit-
kársági és szakmai koordinációs feladatait.

c) Képviseli Magyarországot a pénzmosás és a terroriz-
mus finanszírozása elleni uniós bizottságok és szakértõi
munkacsoportok munkájában.

d) Képviseli Magyarországot az Európa Tanács Pénz-
mosás Elleni Szakbizottsága (Moneyval) és más nemzet-
közi fórumok munkájában.

e) Koordinálja a korrupció elleni nemzetközi küzdelem
PM vonatkozású feladatait, összefoglalja a minisztériumi
álláspontot.

f) Ellátja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása el-
leni küzdelemhez kapcsolódó speciális hatósági funkció-

kat, különösen a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedé-
sekhez kötõdõ feladatokat.

2.3. A pénzügyminiszternek a nemzetközi egyezmé-
nyek és a nemzetközi kapcsolatok terén adódó feladatköre
alapján:

a) Ellátja beruházások kölcsönös védelmérõl és ösz-
tönzésérõl szóló két- és többoldalú nemzetközi megállapo-
dások létrehozásával, aláírásával, kihirdetésével és alkal-
mazásával kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan felül-
vizsgálja a meglévõ megállapodásokat, szakmai állásfog-
lalásokat alakít ki a hatályban lévõ megállapodások alkal-
mazásával kapcsolatban.

b) Részt vesz a tõke szabad áramlásával foglalkozó
nemzetközi (EU, OECD Investment Committee) és hazai
szervezetek és fórumok munkájában. Ellátja a Tõke sza-
bad áramlása munkacsoport vezetésébõl adódó felada-
tokat.

c) Szakmai állásfoglalásokat, tájékoztatókat készít a
nemzetközi vagyonjogi egyezmények értelmezését, vég-
rehajtását illetõen, szükség esetén új egyezmények tárgya-
lását készíti elõ.

d) Ellátja a külfölddel szemben fennálló kormányzati
követelésekkel történõ gazdálkodásból fakadó hazai és
nemzetközi feladatokat. A társintézményekkel együttmû-
ködve elõkészíti és létrehozza a nemzetközi megállapodá-
sokat, folyamatosan figyelemmel kíséri azok végrehajtá-
sát, illetve a végrehajtásukat szolgáló hazai szerzõdéseket.

e) Koordinált minisztériumi álláspontot alakít ki a más
tárcák által készített két- és többoldalú nemzetközi gazda-
sági szerzõdések, megállapodások tervezetének tárcaközi
egyeztetése során.

f) Koordinálja a minisztérium álláspontját az afganisz-
táni tartományi újjáépítési csoport mûködtetésére létreho-
zott Kormánybizottságban megvitatott kérdésekben, vala-
mint a Kormánybizottság tevékenységének elõsegítésére
létrehozott szakértõi Munkacsoportban.

g) Koordinálja a moszkvai székhelyû Nemzetközi Be-
ruházási Bankban, valamint a Nemzetközi Gazdasági
Együttmûködési Bankban megszûnt tagságunkból fakadó
elszámolások lezárásával összefüggõ tárgyalásokat.

h) Ellátja a két- és többoldalú, valamint a regionális
nemzetközi kapcsolatok koordinálásából, szervezésébõl
adódó minisztériumi feladatokat. Koordinált minisztériu-
mi állásfoglalást alakít ki a kormányközi gazdasági vegyes
bizottságok tevékenységével kapcsolatban, valamint az
üléseik napirendjén szereplõ kérdésekben. Azon viszony-
latokban, ahol a bizottság magyar elnöki feladatait a pénz-
ügyminiszter látja el, közremûködik a koordinált tárcaközi
álláspont kialakításában, valamint a bizottsági ülések elõ-
készítésében. Elõkészíti a minisztérium felsõvezetõinek
nemzetközi vonatkozású tárgyalásait; a más tárcák által
folytatott/koordinált nemzetközi tárgyalásokhoz a kor-
mányközi pénzügyi kapcsolatokat illetõen háttéranyagot,
összefoglalót készít.

2348 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/48. szám



i) Részt vesz a költségvetési hátterû exporthitel biztosí-
tásokkal kapcsolatos minisztériumi állásfoglalások kiala-
kításában.

2.4. A pénzügyminiszternek a nemzetközi pénzügyi
kapcsolatokkal összefüggõ feladat- és hatásköre alapján:

a) Kapcsolatot tart a nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyekkel (IMF, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID, EBRD,
EIB, CEB, NIB, ideértve: KfW) és az OECD-vel, ellátja és
koordinálja az ebbõl adódó feladatokat. Ellátja az álla-
mi/más felelõs vezetõk által a nemzetközi pénzügyi intéz-
ményekben viselt tisztségekbõl, illetve bizottsági tagsá-
gokból adódó feladatokat. Kialakítja és képviseli az ezek-
kel összefüggõ minisztériumi álláspontot.

b) A nemzetközi pénzügyi intézményekkel való
együttmûködés keretében biztosítja a kormány által prefe-
rált területek finanszírozásra történõ kijelölésének érvé-
nyesülését, ennek alapján az állami hitelfelvételi, garan-
ciavállalási és egyetértés megadási javaslatokat tesz. Ellát-
ja a kapcsolódó finanszírozási szerzõdések, együttmûkö-
dési megállapodások létrehozásával kapcsolatos feladato-
kat. Az együttmûködésrõl a 2237/2002. (VIII. 9.) Korm.
határozat 8. pontja alapján a Kormány részére rendszere-
sen jelentést készít.

c) Figyelemmel kíséri az állam nemzetközi kötelezett-
ségvállalásaival megvalósuló költségvetési beruházások
elõrehaladását, szükség esetén javaslatot készít a felsõ ve-
zetés számára.

d) Ellátja a nemzetközi pénzügyi intézmények multila-
terális segélyezési tevékenységekben való magyar részvé-
tellel összefüggõ feladatokat, kialakítja és képviseli az
ezekkel összefüggõ minisztériumi álláspontot.

e) Koordinálja a minisztérium álláspontját a Nemzet-
közi Fejlesztési Együttmûködési Kormánybizottság
(NEFE KB) által megvitatott kérdésekben, valamint a
NEFE KB munkáját segítõ NEFE Tárcaközi Szakértõi
Munkacsoportban.

f) Koordinálja a minisztérium álláspontját a Kötött Se-
gélyhitel Koordinációs Szakértõi Munkacsoport által
megvitatott kérdésekben, valamint a kötött segélyhitel-
nyújtás feltételeirõl szóló megállapodások létrehozása
során.

3. Pénzügyi szolgáltatások fõosztálya

A fõosztály Tõkepiaci szabályozási osztályból, Hitelin-
tézeti szabályozási osztályból és Biztosítási szabályozási
osztályból áll.

a) Elõkészíti és folyamatosan karbantartja
– a hitelintézetekre, pénzügyi vállalkozásokra és az ál-

taluk végezhetõ tevékenységekre,
– a lakás-takarékpénztárakra,
– a jelzálog-hitelintézetekre,
– a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re,
– a Magyar Export-Import Bank Zrt.-re,
– a hallgatói hitelrendszerre és a Diákhitel Központ

Zrt.-re,

– a pénzforgalomra és a fizetési módokra,
– az értékpapírok elõállítására és forgalomba hozata-

lára,
– a befektetési vállalkozásokra és árutõzsdei szolgálta-

tókra és az általuk végezhetõ tevékenységekre,
– a tõzsdére, a szabályozott piacra, az elszámolóház, a

központi értéktár és a központi szerzõdõ fél által végzett
tevékenységre,

– a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyás tilal-
mára, illetõleg a befektetési ajánlás készítésére és terjesz-
tésére,

– a befektetési alapokra, befektetési alapkezelõkre és
az általuk végezhetõ tevékenységekre,

– a kockázati tõkealapokra, kockázati tõkealap-keze-
lõkre és az általuk végezhetõ tevékenységekre,

– a befektetõvédelmi, illetve betétbiztosítási rendsze-
rekre,

– a biztosítókra, viszontbiztosítókra, biztosításközvetí-
tõkre és az általuk végezhetõ tevékenységekre,

– a kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosításra,
– a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-re,
– a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére, ide-

értve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére
fizetendõ igazgatási-szolgáltatási és felügyeleti díjak mér-
tékére
vonatkozó szabályozást.

b) Elõkészíti és kidolgozza az állami viszontgarancia
rendszer jogi szabályozását, figyelemmel kíséri mûkö-
dését.

c) Elõkészíti és folyamatosan karbantartja a Wesselé-
nyi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapra vo-
natkozó jogszabályokat, ellátja az Alap mûködésével kap-
csolatos biztosításszakmai teendõket.

d) Elõkészíti és folyamatosan karbantartja az Általános
gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításra vonatkozó kor-
mányrendeletet, ellátja a biztosítás mûködésével kapcsola-
tos biztosításszakmai teendõket.

e) Részt vesz az a) pontban felsoroltakkal kapcsolatos
uniós jogi aktusok elõkészítésében, a szakértõi csoportok-
ban képviseli a Kormány álláspontját és ellátja a joghar-
monizációval kapcsolatos hatáskörébe tartozó jogsza-
bály-elõkészítési feladatokat.

f) Részt vesz
– a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tevé-

kenységérõl a Kormány részére készített beszámoló véle-
ményezésében és Kormány elé történõ benyújtásában,

– a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tevé-
kenységérõl és a pénzügyi szervezetek mûködésének álta-
lánosítható felügyeleti tapasztalatairól a miniszter részére
készített tájékoztató véleményezésében, és miniszter elé
történõ benyújtásában,

– a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a mi-
niszterhez – a miniszterelnök általi jóváhagyás, majd ezt
követõen miniszteri utasítás kiadása céljából – benyújtott
szervezeti és mûködési szabályzatának véleményezésé-
ben, és miniszter elé történõ benyújtásában.
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g) Részt vesz a Pénzügyi Stabilitási Bizottság ülései-
nek elõkészítésében, ellátja az ülésekre való felkészítéssel
összefüggõ feladatokat.

h) Elõkészíti, illetve koordinálja egyes nemzetközi
szervezeteknél a tagságból eredõ, pénzügyi szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos feladatokat.

i) Részt vesz az Európai Unió döntéshozatalának elõ-
készítõ szakaszában az Európai Bizottság, valamint az
Európai Tanács mellett, az a) pontban felsoroltakkal
összefüggésben mûködõ szakértõi bizottságokban és mun-
kacsoportokban, koordinálja a Kormány fenti bizottságok-
ban és munkacsoportokban képviselendõ álláspontjának
kialakítását, ellátja az ülésekre való felkészítéssel össze-
függõ feladatokat, továbbá a Kormány képviseletét.

j) A döntéshozatali szakaszban, az a) pontban felsorol-
takkal összefüggésben szakmai anyagokat készít a Tanács,
a COREPER, a Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa
(ECOFIN) és pénzügyi szakbizottsága (EFC) üléseire, va-
lamint elõkészíti, illetve szükség esetén ellátja az FSC ülé-
sein a minisztérium/Kormány képviseletét.

k) Folyamatosan kapcsolatot tart a brüsszeli magyar
Állandó Képviselet Gazdasági és Pénzügyi Szekciójának
attaséival, az a) pontban felsoroltak vonatkozásában szak-
mai támogatást és felkészítést biztosít.

l) Elkészíti az a) pontban felsoroltakra vonatkozó jog-
harmonizációs javaslatok tervezetét és ellátja a vonatkozó
jogszabályok notifikációjának elõkészítésével összefüggõ
feladatokat.

m) Ellátja a fõosztály feladatkörével összefüggõ, az
adó feltételes megállapítására vonatkozó kérelmek véle-
ményezését.

n) Ellátja a kárpótlási jegy tõzsdei kereskedésének biz-
tosításával összefüggõ feladatokat.

V. Költségvetésért felelõs szakállamtitkár irányítás alá
tartozó szervezeti egységek

A szakállamtitkár munkáját Titkárság segíti. A Titkár-
ság támogatja a szakállamtitkár tevékenységét, ellátja a
szakállamtitkár személye körüli teendõket.

1. Költségvetési és pénzügypolitikai fõosztály

A fõosztály Költségvetéspolitikai összefoglaló osztály-
ból, Pénzügypolitikai osztályból, Költségvetés-tervezési
és végrehajtási osztályból, Államháztartási pénzügyek
módszertani és statisztikai osztályából, EU költségvetési
kapcsolatok osztályából és Ellenõrzésirendszer-fejlesztési
osztályból áll.

1.1. Meghatározza a költségvetés-politika céljait és
eszközrendszerét.

a) Felméri a költségvetés-politika mozgásterét, és ez
alapján elkészíti a költségvetési tervezés irányelveit.

b) Az államháztartás mûködésének tapasztalataira tá-
maszkodva kezdeményezi a rendszer egészét vagy egyes

alrendszereit érintõ feladat-ellátási, hatásköri, szabályo-
zási, prezentációs változtatásokat.

c) Elkészíti és koordinálja az államháztartás kiadásai-
nak és bevételeinek több évre szóló elõrejelzését elõsegítõ
modellszámításokat.

d) Kialakítja és fejleszti a költségvetési tervezési mód-
szerekhez illeszkedõ adatbázisokat, folyamatosan tovább-
fejleszti a prezentációs rendszert.

e) Véleményezi az államháztartás hiányának finanszí-
rozási konstrukcióit és az államadósság kezelési stratégiát.
Felelõs a Magyar Nemzeti Bank költségvetési kapcsolatai-
nak területéért.

f) Koordinálja az elkülönített állami pénzalapokkal
kapcsolatos törvényi szabályozást. Figyelemmel kíséri az
alapokkal kapcsolatos elõirányzatok alakulását. Összefog-
lalva mutatja be az alapok auditált mérlegeit. Jóváhagyja
az elkülönített állami pénzalapok finanszírozási terveit.

g) Feladatkörében részt vesz az államreform kidolgo-
zásában.

h) Feladatkörébe tartozó kérdésekben közremûködik a
Kincstár szakmai irányításában.

i) Fejleszti a feladatkörébe tartozó területeken kelet-
kezõ közérdekû adatok közzétételi rendjét.

1.2. Tervezi és végrehajtja az éves költségvetést.
a) Felelõs a középtávú költségvetés, valamint az éves

költségvetés tervezésének, az éves zárszámadásnak a költ-
ségvetési fejezetekre, helyi önkormányzatokra, elkülöní-
tett állami pénzalapokra vonatkozó metodikai elõírásainak
elkészítéséért.

b) Elkészíti a költségvetési törvényjavaslattal és a zár-
számadással kapcsolatos tervezési köriratot és munka-
programot.

c) Összeállítja a költségvetési (a társadalombiztosítási
alapok költségvetését is tartalmazó), valamint a zárszám-
adási törvényjavaslatot. A költségvetési törvényjavaslat
mellett, azzal egy idõben – az érintett fõosztályok kezde-
ményezése alapján – összeállítja azon törvények és egyéb
jogszabályok módosítási javaslatait, melyek a költségve-
tési törvényjavaslat megalapozását szolgálják.

d) Elkészíti az ÁSZ – költségvetéssel, zárszámadással
kapcsolatos – általános, valamint célvizsgálati jelentéseire
vonatkozó összefoglaló véleményt.

e) Folyamatosan jelzi a költségvetési pénzforgalomból
kirajzolódó irányzatokat. A szakértõi elõrejelzéseket
összefoglalva havi elemzést és prognózist készít a közpon-
ti kormányzat mérlegének szerkezetében. Elõrejelzést ké-
szít az államháztartási kiadások és bevételek éven belüli
várható alakulásáról az ÁKK Zrt. számára, a finanszíro-
zási döntések megalapozásához.

f) Folyamatosan karbantartja az államháztartásról
szóló törvényt, a költségvetéssel, illetõleg a költségvetési
gazdálkodással kapcsolatos jogszabályokat és egyéb (bel-
sõ) szabályzatokat, gondoskodik az azokban foglalt fel-
adatok elvégzésérõl.

g) Kezeli a központi költségvetés általános tartalé-
kának elõirányzatát. Beszámol a felhasználásról, nyilván-
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tartja az Országgyûlés és a Kormány jogkörében végrehaj-
tott elõirányzat-módosításokat.

h) Elkészíti és gondozza a központi költségvetés mi-
niszteri rendelkezés alatt álló egyes elõirányzatainak utal-
ványozási rendjét, utalványozási és ellenjegyzési feladatot
lát el.

i) Felelõs az egyedi állami kezesség- és garanciaválla-
lás, valamint a kiállítási garancia- és viszontgarancia vál-
lalások szabályozásáért és nyilvántartásáért. Véleményezi
az egyedi állami kezesség- és garanciavállalási elõterjesz-
téseket és szerzõdéseket, a jogszabályi kezességvállalá-
sokról szóló jogszabályokat.

j) Kezeli a fejezethez tartozó rendkívüli beruházási tar-
talék kiadási elõirányzatot. Gondozza a felhasználás rend-
jét szabályozó miniszteri rendeletet.

k) Összeállítja a költségvetési törvényjavaslat fejezeti
indoklásainak adatai alapján a kormányhatározat terveze-
tet, amely a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe
tartozó fejezetek tárgyévet követõ 3 évre vonatkozó költ-
ségvetési keretszámait tartalmazza.

1.3. A magyar–EU költségvetési kapcsolatokkal és az
EU költségvetésével kapcsolatos feladatok ellátása során:

a) Összehangolja, illetve elvégzi a közösségi költség-
vetésbe befizetendõ tételek kiszámítását.

b) Az érintettek bevonásával kialakítja a közösségi
költségvetés, valamint a költségvetési vonatkozású közös-
ségi szabályok elfogadása, módosítása kapcsán a tanácsi
szervezetekben képviselendõ magyar álláspontot.

c) Ellátja a saját források EU-s képviseletét.
d) Az Unió 7 éves pénzügyi perspektíváival összhang-

ban prognózisokat készít a közösségi költségvetésbõl
nyújtott források keretösszegére, a várhatóan átutalásra, il-
letve felhasználásra kerülõ összegekre, valamint a Ma-
gyarország által teljesítendõ nemzeti hozzájárulások
összegére.

e) A közösségi források hatékony és eredményes fel-
használása érdekében kezeli az uniós, illetve az ún. EGT,
Norvég Alap keretében igénybe vehetõ támogatásokat és a
kapcsolódó hazai társfinanszírozást érintõ átfogó költség-
vetési, pénzügyi kérdéseket. Ennek keretében

– nyomon követi e források felhasználását,
– kapcsolatot tart a felhasználásért felelõs szervezetek-

kel (különös tekintettel az irányító hatóságokra, kifizetõ
hatóságra, kifizetõ ügynökségre),

– közremûködik a hazai és közösségi költségvetési,
pénzügyi szabályozás kialakításában és végrehajtásában,

– közremûködik az uniós támogatásokért felelõs intéz-
ményrendszer kialakításában.

1.4. Az államháztartás pénzügyi módszertani és statisz-
tikai faladatainak ellátása kapcsán:

a) Költségvetés-politikai, államháztartás-statisztikai
kérdésekben képviseli a minisztériumot az Európai Unió
és más nemzetközi szervezetek fórumain.

b) Egyezteti egyes kormányzati ügyletek statisztikai el-
számolásának módszertanát a statisztikai társszervekkel,
részt vesz a minisztérium PPP Munkacsoportjában.

c) Kidolgozza az államháztartási pénzügyi adatok sta-
tisztikai célokra való felhasználásának módszertanát, ja-
vaslatot tesz statisztikai adatigények beépítésére az állam-
háztartás könyvvezetési és beszámolási rendszerébe, illet-
ve kincstári információs rendszerébe, mûködteti az állam-
háztartási statisztikai célú adatbázist és tájékoztatási esz-
közöket, kapcsolatot tart a fõbb adatszolgáltatókkal, a sta-
tisztikai társzervekkel és más adatfelhasználókkal.

d) Felelõs az Európai Unió részére történõ adatszolgál-
tatásokban a kormányzati szektor tárgyévi éves statisztikai
adatainak összeállításáért és módszertani egyeztetéséért; a
megelõzõ évek és a tárgyévi évközi idõszakok Központi
Statisztikai Hivatal, illetve Magyar Nemzeti Bank által
összeállított adatainak módszertani és számszaki egyezte-
téséért, a hivatalos államháztartási és az uniós statisztikai
számbavétel eltéréseinek kidolgozásáért és bemutatásáért.

e) Felelõs a kormányzati szektorra vonatkozó más
nemzetközi adatszolgáltatásokért (IMF GFS/IFS statiszti-
ka), illetve az adatszolgáltatások összeállításában való
közremûködésért (OECD, WB, UN).

1.5. Az ellenõrzési rendszerek fejlesztése körében:
a) Javaslatokat dolgoz ki az államháztartási belsõ pénz-

ügyi ellenõrzés (ÁBPE) jogi, intézményi, módszertani és
szakképzési rendszerének fejlesztésével kapcsolatos fel-
adatok végrehajtására a teljes államháztartási rendszer
(ideértve annak mind a négy alrendszerét) tekintetében.
Javaslattételi feladatköre kiterjed a hazai költségvetési és a
nemzetközi támogatások ellenõrzésére is.

b) Koordinálja az ÁBPE-vel, az európai uniós támoga-
tások ellenõrzésével, valamint az Állami Számvevõszék-
rõl szóló törvénnyel kapcsolatos elõterjesztéseket és terve-
zeteket, koordinálja az ÁSZ és a KEHI jelentéseinek és az
Európai Számvevõszék jelentéseinek véleményezését.

c) Mûködteti az ÁBPE Tárcaközi Bizottságot, elõké-
szíti a pénzügyminiszter éves jelentését az ÁBPE mûködé-
sérõl a Kormány részére.

d) Kialakítja az európai uniós alapokból származó tá-
mogatások ellenõrzésére és a belsõ kontrollokra vonatko-
zó koncepciót és karbantartja annak jogi szabályozását.

e) Gondoskodik arról, hogy az európai uniós támogatá-
sok ellenõrzését a megfelelõ nemzetközi ellenõrzési stan-
dardok és harmonizált módszertan szerint végezzék.

f) Minõségértékelés keretében figyelemmel kíséri és
vizsgálja a folyamatba épített ellenõrzéseket, a belsõ ellen-
õrzéseket, valamint a rendszer- és mintavételes ellenõrzé-
seket végzõ szervezetek vonatkozásában a jogszabályok,
módszertani útmutatók, nemzetközi ellenõrzési standar-
dok alkalmazását és végrehajtását.

g) Felelõs az ellenõrzést érintõ kérdésekben a miniszté-
rium álláspontjának kialakításáért és a képviseletéért a ha-
zai és nemzetközi fórumokon, ellátja a feladatkörébe utalt,
uniós pénzügyi ellenõrzéssel foglalkozó tárcaközi bizott-
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ságok, albizottságok és munkacsoportok titkársági felada-
tait, illetve közremûködik azok munkájában.

h) Az európai uniós támogatások lebonyolításában és
ellenõrzésében érintett szervezetek bevonásával létrehoz-
za és mûködteti az audit bizottságot.

2. Központi költségvetési fejezetek fõosztálya

A fõosztály Költségvetési gazdálkodási szabályozások
osztályából, Humánágazatok költségvetési osztályból,
Reálágazatok költségvetési intézményi osztályból, Rend-
védelmi pénzügyi igazgatása osztályból, Külügyi- és vé-
delem-finanszírozási osztályból és Költségvetési rend-
szerfejlesztési osztályból áll.

A pénzügyminiszternek az államháztartás pénzügyi
mûködéséért, szabályozásáért viselt felelõssége körében:

a) Központi költségvetési fejezetek éves költségvetései
(pótköltségvetései), középtávú irányszámai, zárszámadása
tekintetében:

– szervezi és megalapozza a központi költségvetési
szerveket magukba foglaló fejezeteknél (az Egészségügyi
Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
kivételével) a költségvetések, az azt megalapozó tör-
vénymódosítások és a zárszámadások összeállítását, elké-
szíti az ezekre vonatkozó összefoglaló dokumentumokat,
kidolgozza az elõbbi feladatok módszertanát,

– elvégzi e fejezetek költségvetési intézményeinél, az
ezeket kedvezményezõ fejezeti kezelésû elõirányzatoknál
a keretszámok kialakítását, az összefoglaló számítások, a
szöveges és számszaki tárcaindoklások felülvizsgálatát és
összefogását,

– közremûködik – az illetékes szaktárcákkal egyeztet-
ve – egyes, a miniszter rendelkezése alatt álló elõirányza-
tok (volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rende-
zése, országos kisebbségi önkormányzatok és egyes intéz-
ményeik, média, nemzeti hírügynökség támogatása éves
elõirányzatainak) kialakításában,

– felülvizsgálja a feladatkörébe tartozó fejezetek feje-
zeti kezelésû elõirányzatait, szabályozását,

– felülvizsgálja az éves költségvetések végrehajtása
keretében e fejezetek és intézményeik elõirányzat-marad-
ványait,

– részt vesz az igazgatási és igazgatás jellegû tevékeny-
séget ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkozta-
tottak létszámának meghatározásában,

– közremûködik a fejezeti egyensúlyi tartalékok és a
központi egyensúlyi tartalék felhasználására készülõ ja-
vaslat összeállításában,

– kimutatást készít a központi költségvetési szervek és
fejezeti kezelésû elõirányzatok várható éves és havi alaku-
lásáról,

– figyelemmel kíséri a tárgyévi maradványok várható
alakulását, szükség esetén beavatkozást kezdeményez.

b) A minisztériumok által készített szabályozási, költ-
ségvetési pót-elõirányzati kérelmeket véleményezi, állás-
foglalásokat ad (elõterjesztések, ügyiratok stb.).

c) Rendszeresen értékeli a közalkalmazottak, a köz-
tisztviselõk, a fegyveres szervek, a bíróságok, az ügyész-
ségek dolgozói személyi juttatásai rendszerét, javaslatot
tesz ezek összehangolására és továbbfejlesztésére.

d) Részt vesz az életpályarendszerek, a költségvetési
kiadásokat érintõ munkajogi jellegû jogszabályok kidol-
gozásában.

e) Koordinálja a központi bérpolitikai intézkedéseket,
folyamatosan figyelemmel kíséri a kereseti helyzetet,
szükség szerint javaslatot tesz korrekcióra, továbbá ezen
ügyekkel kapcsolatban részt vesz, illetve szakértõként
képviseli a minisztériumot a közszféra érdekegyeztetõ fó-
rumain.

f) Ellátja az a) pontban foglalt központi költségvetési
szervek alapításával, megszüntetésével és bõvítésével
kapcsolatos feladatait.

g) Ellátja a minisztériumok és a központi költségvetési
fejezetekbe tartozó költségvetési szervek által alapított, il-
letve az állam nevében tulajdonosi (tagsági, részvényesi
stb.) joggyakorlásukkal mûködõ gazdálkodó szervezetek,
alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok,
nonprofit gazdasági társaságok mûködési, gazdálkodási
adatainak rendszeres felmérését, feldolgozását és értéke-
lését.

h) Javaslatot készít az a) pontban foglalt központi költ-
ségvetési szervek (ideértve az Egészségügyi Minisztériu-
mot és a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot is) a
kincstári vagyon (ingatlan-) értékesítésébõl származó
2007. évben befolyt bevételei visszahagyható mértékére és
felhasználási céljára.

i) Elõkészíti az államháztartásról szóló törvény megha-
tározott elemei (fejezeti, költségvetési intézményi gazdál-
kodásról szóló szövegrészek) aktualizálását, folyamatosan
figyelemmel kíséri az elõírások mûködését.

j) Elõkészíti és koordinálja az államháztartási törvény
végrehajtási kormányrendeletét, gondozza, rendszeresen
korszerûsíti a költségvetési szervek tervezésének, gazdál-
kodásának, beszámolásának rendjét szabályozó fejeze-
teket.

k) A költségvetés-politika részeként részt vesz a köz-
médiumok, valamint az egyházak finanszírozási rendjének
kidolgozásában, szabályozásában, felhatalmazás szerinti
végrehajtásában (ide nem értve a média részvénytársasá-
gokat érintõ – alapvetõen a gazdálkodási formából adódó
és annak rendszere szerint megoldható – vagyoni termé-
szetû kérdéseket, feladatokat).

l) Összehangolja a határrendészettel és határátkelõ-
hely-fejlesztéssel kapcsolatos – minisztériumon belüli –
feladatokat.

m) Koordinálja, illetve meghatározott körben elvégzi a
szakfeladatrend korszerûsítését és azt folyamatosan gon-
dozza.

n) Részt vesz a központosított közbeszerzési rendszer
mûködéséhez, továbbfejlesztéséhez kapcsolódó jogszabá-
lyok korszerûsítésében.
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o) Ellátja az a) pontban foglalt központi költségvetési
szerv részjogkörû költségvetési egysége részére történõ
elõirányzat-felhasználási keretszámla, valamint a közpon-
ti költségvetési szerv részére letéti számla, célelszámolási
forintszámla, európai uniós programok célelszámolási fo-
rintszámla és több azonos típusú kártyafedezeti számla, to-
vábbá az állami többségi tulajdonú közhasznú társaságok
és nonprofit gazdasági társaságok részére hitelintézeti
pénzforgalmi számla nyitásának engedélyezési feladatait.

p) Ellátja az a) pontban foglalt központi költségvetési
szervek elõirányzat-átcsoportosításaival, kötelezettség-
vállalásaival kapcsolatos engedélyezési feladatokat.

q) Koordinálja az államháztartás mûködésével, a költ-
ségvetési szervek gazdálkodásával összefüggõ közérdekû
adatok kötelezõ közzétételével kapcsolatos rendszerszerû
feladatokat, illetve közremûködik azok végrehajtásában.
Szükség esetén kezdeményezi a vonatkozó szabályozás
módosítását.

r) A közpénzügyi rendszer reform keretében javaslatot
készít:

– a költségvetési intézmények jogállásának és gazdál-
kodásának újraszabályozására,

– az új szakfeladat rendre, valamint az ahhoz kapcso-
lódó kiadás és bevételi struktúrára, mutatószám-rend-
szerre és

– az intézményi bevételek kezelésének aktuális köve-
telményekhez igazítására.

s) Az államreformhoz kapcsolódó munkák tekinteté-
ben feladatkörében részt vesz:

– a költségvetési intézményrendszer átalakítása folya-
matának és gazdasági hatásának nyomon követésében, a
koncepciójának érvényesítésében,

– a minisztériumok által ellátott közfeladatok felülvizs-
gálata eredményeként elõírt feladatok végrehajtásának
nyomon követésében, esetenként javaslat kialakításában,

– a jelentõsebb intézmények pályázat alapján történõ
átvilágításának, szervezeti és mûködési átalakításának és a
modellalkotásnak bírálatában, s az eredmények hasznosí-
tásában,

– a programszemléletû költségvetési rendszer kidolgo-
zásának koncepciójában, majd az operatív rendszere beve-
zetésében,

– a minisztériumok és más központi költségvetési szer-
vek vagyonkezelésében mûködõ közhasznú szervezetek
és gazdasági társaságok alapításának, átalakításának és
megszüntetésének elõkészítésében,

– átfogó foglalkoztatási- és illetményrendszer-reform
kidolgozásában,

– közremûködik a TÉR mûködtetési elveinek kidolgo-
zásában, korszerûsítésében, érvényesülési kibõvítésében,
adatai felmérésében és finanszírozásában és

– az Új Magyarország Fejlesztési Terv államreformhoz
kapcsolódó Operatív Programjai végrehajtásában, a mi-
nisztériumi álláspont érvényesítésében.

t) Koordinálja és döntõen elvégzi a felsõoktatással,
kultúrával, tudomány-, technológiai és innováció-politiká-

val, egyházpolitikával, médiapolitikával, rendészeti straté-
giával, valamint az országos kisebbségi önkormányzatok-
kal közvetlenül összefüggõ, a minisztérium felelõsségébe
tartozó költségvetési feladatok ellátását.

u) Ellátja a védelmi felkészítés, országmozgósítás ága-
zati kötelezettségeivel kapcsolatos kidolgozó és koordiná-
ciós feladatokat. Részt vesz a feladatok tárcaközi koordi-
nációját ellátó bizottságok munkájában.

v) Elõkészíti és koordinálja a központi költségvetés
céltartalékának felhasználásához kapcsolódó kormányren-
deleteket, kormányhatározatokat, részt vesz azok végre-
hajtásában.

w) Az államreformhoz kapcsolódó munkák tekinteté-
ben feladatkörében részt vesz a felsõoktatás, a kultúra és
az igazságszolgáltatás rendszerének és finanszírozásának
újraszabályozásában.

x) Közremûködik a közoktatási feladatot ellátó humán-
szolgáltató intézmények állami támogatásával, a személyi
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelke-
zése szerinti felhasználásáról szóló törvénynek az egyhá-
zakkal és a központi költségvetési szervekkel (kulturális,
felsõoktatási) kapcsolatos szabályozási munkáiban.

y) Ellátja a miniszter képviseletét – az 1991. évi
XXXII. törvény alapján – a volt egyházi ingatlanok tulaj-
doni helyzetének rendezését végzõ egyeztetõ bizottságok-
ban.

z) Közremûködik a magyar EU elnökséggel kapcsola-
tos szervezési és finanszírozási feladatok elvégzésében.

aa) Feladatkörébe tartozó kérdésekben közremûködik
a Kincstár szakmai irányításában.

bb) Illetékességi területén
– a PM felelõsségi körébe tartozó területeken elkészíti

a jogszabályi állami kezességvállalásról szóló jogszabá-
lyokat és az egyedi állami kezességvállalásról szóló elõter-
jesztéseket,

– a más szakminisztérium felelõsségi körébe tartozó te-
rületeken részt vesz a jogszabályi állami kezességvállalás-
ról szóló jogszabályok és az egyedi állami kezességekkel
kapcsolatos, közösen benyújtandó elõterjesztések elkészí-
tésében,

– elkészíti az egyedi állami kezességvállalási szerzõdé-
seket.

3. Társadalmi közkiadások fõosztálya

A fõosztály Nyugdíjszabályozási, pénztárszakmai és
nonprofit osztályból, Társadalombiztosítási költségvetési
és finanszírozási osztályból, Egészségügyi szabályozási és
elemzési osztályból, valamint Munkaerõpiaci és egyes
költségvetési fejezetek osztályából áll.

a) Ellátja a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
(Egészségbiztosítási Alap, Nyugdíjbiztosítási Alap) költ-
ségvetési tervezésével, zárszámadásával, pótköltségveté-
sükkel, gazdálkodásukkal, a gazdálkodási folyamatok
elemzésével, értékelésével, beszámolásának elõkészítésé-
vel összefüggõ feladatokat.

2008/48. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2353



b) Elkészíti a társadalombiztosítási alrendszerhez kap-
csolódó pénzügyi prognózisokat, figyelemmel kíséri a be-
vételek és kiadások alakulását, szükség esetén intézkedé-
seket dolgoz ki, továbbá ellátja a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjainak évközi finanszírozásával kapcsolatos
minisztériumi hatáskörbe rendelt feladatokat.

c) Kialakítja a társadalombiztosítás alrendszerét érintõ,
jogszabály által a pénzügyminiszter egyetértéséhez kötött,
meghatározott feladatokkal kapcsolatos tárcaálláspontot.

d) Ellátja az Egészségügyi Minisztérium, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium költségvetésének tervezésével,
zárszámadásával összefüggõ, e tárcák finanszírozásával
kapcsolatos feladatokat.

e) Kidolgozza az állami költségvetés által finanszíro-
zott, és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által folyó-
sított ellátásokra vonatkozó megállapodásokat, elõkészíti
a finanszírozásukat, az elszámolásokat, kidolgozza az elõ-
irányzatok évközbeni alakulásával összefüggésben felme-
rülõ intézkedéseket.

f) Kialakítja a Munkaerõpiaci Alap költségvetését, a
foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos minisztériumi állás-
pontot, közremûködik a foglalkoztatáspolitikai és munka-
ügyi szabályozásban.

g) Ellátja a társadalombiztosítási járulék és az egész-
ségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséggel kapcsola-
tos, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
gazdálkodását érintõ törvényi és egyéb szabályozási fel-
adatokat. Közremûködik a kétoldalú szociális biztonsági
egyezmények elõkészítésében, a hatályos egyezmények
járulékszabályainak alkalmazásával összefüggõ jogértel-
mezési feladatokban.

h) Felelõs az egészségügyi ágazat egészére, különös te-
kintettel a gyógyító-megelõzõ ellátások, a gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások támo-
gatásával, a kábítószer üggyel kapcsolatos koncepcionális
ügyek esetében a minisztériumi álláspont kialakításáért.

i) Kialakítja, koordinálja az egészségügyi és jóléti
rendszerek, a járulékszabályozás koncepciójával kapcso-
latos minisztériumi álláspontot.

j) Kialakítja a szociális szférára vonatkozó koncepcio-
nális és szabályozási feladatokat, a rokkantsági és a társa-
dalombiztosítási nyugdíjjal kapcsolatos tárcaálláspontot.

k) Elkészíti a magánnyugdíj-pénztári rendszerrel, az
önkéntes kölcsönös biztosító pénztári rendszerrel, vala-
mint a foglalkoztatói nyugdíjrendszerrel összefüggõ kon-
cepcionális és szabályozási javaslatokat.

l) Kialakítja a minisztériumi álláspontot a közhasznú
szervezetekrõl szóló törvény hatálya alá tartozó szerveze-
tekkel kapcsolatos szabályozási feladatokkal való össze-
függésben a fõosztályhoz tartozó költségvetési fejezeteket
érintõen, koordinálja a több költségvetési fejezetet, vagy a
szektor egészét érintõ szabályozási feladatokat.

m) Ellátja a sporttal kapcsolatos ügyekben a miniszté-
riumon belül a koordinációs feladatokat, felelõs az össze-
foglalt minisztériumi álláspont kialakításáért.

n) Kialakítja az ifjúságpolitikával kapcsolatos minisz-
tériumi álláspontot.

o) Irányítja a villamosipar privatizációval összefüggõ
humánpolitikai kérdések rendezésére létrehozott tárcaközi
bizottságot.

p) Részt vesz az államreform kidolgozásában az egész-
ségügyi és szociális ágazat területét illetõen.

q) Feladatkörébe tartozó kérdésekben közremûködik a
Kincstár szakmai irányításában.

r) Ellátja a Kincstár által folyósított járadékok éven-
kénti emelésével összefüggõ jogszabály-elõkészítési fel-
adatot, továbbá kezeli az ezen ellátásokkal kapcsolatos pa-
naszügyeket.

s) Közremûködik a fogyatékos, megváltozott munka-
képességû dolgozók foglalkoztatásához kapcsolódó akk-
reditációs-, és támogatási rendszer szabályozásában és
mûködtetésében, illetve az erre a célra szolgáló költségve-
tési támogatási keretek tervezésében. Mindezek során kap-
csolatot tart az APEH-el, a Védett Szervezetek Országos
Szövetségével és az Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
ummal.

t) Koordinálja és részben végzi a politikai kárpótlás mi-
nisztériumon belüli feladatait.

u) Közremûködik a Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiz-
tosítási Alap, illetve a magánnyugdíjpénztárak bevételei-
vel összefüggõ adóigazgatási feladatok jogi szabályozá-
sában.

v) Közremûködik az üvegzseb törvény végrehajtása so-
rán a fõosztály feladatkörében a feladatellátás és a teljesít-
mény mérésre vonatkozó módszertan és mutatók szabá-
lyozásában.

w) Közremûködik a minisztérium álláspontjának kiala-
kításában a fõosztály illetékességi körébe tartozó területek
szabályozására, valamint jogszabályi felhatalmazás alap-
ján kiadandó közös közleményekre vonatkozóan.

x) Ellátja az személyi jövedelemadó meghatározott ré-
szének az adózó rendelkezése szerinti felajánlásáról szóló
törvénnyel kapcsolatos tárcafeladatokat.

y) Illetékességi területén
– a PM felelõsségi körébe tartozó területeken elkészíti

a jogszabályi állami kezességvállalásról szóló jogszabá-
lyokat és az egyedi állami kezességvállalásról szóló elõter-
jesztéseket,

– a más szakminisztérium felelõsségi körébe tartozó te-
rületeken részt vesz a jogszabályi állami kezességvállalás-
ról szóló jogszabályok és az egyedi állami kezességekkel
kapcsolatos, közösen benyújtandó elõterjesztések elkészí-
tésében,

– elkészíti az egyedi állami kezességvállalási szerzõdé-
seket.

z) Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) mûködé-
sével összefüggésben ellátja az OÉT Titkárságával történõ
kapcsolattartást, koordinálást (tárcaösszekötõi feladatok);
elvégzi az OÉT Gazdasági Bizottság titkársági teendõit; a
kormányzati oldal tárgyalócsoportjában tagként részt vesz
az OÉT Bérbizottságának munkájában.
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za) A közmunkaprogramok támogatási rendjérõl szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet alapján részt vesz a Köz-
munkatanács munkájában.

zb) A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regioná-
lis Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.)
ISM rendelet alapján részt vesz a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram Tanácsának munkájában.

zc) Biztosítja a minisztérium képviseletét a Roma In-
tegrációs Tanácsban.

zd) Ellátja a minisztérium képviseletét az Országos Fo-
gyatékosügyi Tanács munkájában.

ze) Ellátja a minisztérium képviseletét a Munkaerõ-
piaci Alap Irányító Testülete kormányzati oldalának mun-
kájában.

aa) Részt vesz a feladatkörébe tartozó szakmai terüle-
teken mûködõ európai uniós munkabizottságok munká-
jában.

bb) Ellátja a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokkal
kapcsolatos törvényi és egyéb szabályozási feladatokat.

4. Önkormányzati, területfejlesztési és agrárgazdálko-
dási fõosztály

A fõosztály Önkormányzati ágazati osztályból, Önkor-
mányzati szabályozási és területfejlesztési osztályból, Ön-
kormányzati gazdálkodási osztályból, valamint Agrárgaz-
dálkodási és vidékfejlesztési osztályból áll.

4.1. A helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok pénz-
ügyi szabályozása, költségvetési tervezése, gazdálkodása
és elszámolása, valamint az ágazati finanszírozás terü-
letén:

a) Ellátja – a költségvetési törvényhez kapcsolódóan –
a helyi önkormányzatok pénzügyi forrás-szabályozási fel-
adatait.

b) Végzi a helyi önkormányzatok középtávú és éves
tervezésével, központi költségvetési elõirányzataival (tá-
mogatásokkal, normatív hozzájárulásokkal, átengedett be-
vételekkel) kapcsolatos makroszintû számításokat.

c) Összefogja a költségvetési törvényben érvényesülõ
szabályozás általános és az ágazatokat érintõ modellezési
munkálatait.

d) Kialakítja a helyi önkormányzatok jövedelemkü-
lönbség-mérséklési rendszerét.

e) Szervezi a helyi önkormányzatok költségvetési ter-
vezõ munkálatait, az állami költségvetéssel, az államház-
tartás mérlegével való összekapcsolását, áramoltatja az
ezekkel összefüggõ információkat.

f) Közremûködik a humán közszolgáltatások, kiemel-
ten a közoktatás, az önkormányzati szociális, kulturális el-
látás továbbfejlesztési, szabályozási munkálataiban, fi-
nanszírozásukat beilleszti az államháztartási, önkormány-
zati szabályozási rendszerbe.

g) Közremûködik az egyházak közszolgáltatási tevé-
kenységei finanszírozási rendszerének kialakításában és
mûködtetésében.

h) Részt vesz a helyi kisebbségi önkormányzati rend-
szer továbbfejlesztésében, javaslatot tesz a költségvetési
támogatásukra.

i) Közremûködik a közszolgálati bérrendszerek to-
vábbfejlesztésében.

j) Kidolgozza a központi bérpolitika önkormányzati
forrásszabályozásba illesztésére vonatkozó javaslatokat,
folyamatosan karbantartja a helyi önkormányzatok bér- és
létszám adatbázisát.

k) Koordinálja a helyi önkormányzatok finanszírozási
(pénzellátási) feladatait.

l) A helyi önkormányzatokat érintõen elõkészíti, koor-
dinálja és végrehajtja a zárszámadást, ez utóbbival össze-
függésben figyelemmel kíséri a helyi önkormányzatok
visszafizetési kötelezettségeinek teljesülését.

m) Közremûködik a helyi önkormányzati fejlesztési és
vis maior támogatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozá-
sában.

n) Közremûködik a központilag szervezett önkor-
mányzati PPP beruházások döntés-elõkészítési feladatai-
ban.

o) Közremûködik a helyi önkormányzati vállalkozá-
sok, kommunális és közüzemi szolgáltatások szabályozói-
nak, támogatási rendszerének kialakításában.

p) Kialakítja az egyéb támogatások (központosított
elõirányzatok) szabályozási feltételeit, a szaktárcákkal
együttmûködve kidolgozza a támogatások pályázati rend-
szerben való elosztását, részt vesz a pályázatok elbírálásá-
ra életre hívott tárcaközi bizottságok munkájában.

q) Feladatkörében részt vesz az államreform kidolgo-
zásában, felelõs a kapcsolódó pénzügyi szabályozásért.

r) Kialakítja a helyi és a helyi kisebbségi önkormány-
zatok, a többcélú kistérségi társulások költségvetési gaz-
dálkodási, tervezési, zárszámadási, beszámolási rendsze-
rét és az ezekkel kapcsolatos információs rendszert.

s) Ellátja a mûködõképesség megõrzését szolgáló, az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ helyi önkor-
mányzatok kiegészítõ támogatásával kapcsolatos tervezé-
si, szabályozási, végrehajtási feladatokat.

t) Közremûködik a helyi önkormányzatokat érintõ el-
lenõrzési rendszer fejlesztésében.

u) Irányítja a helyi önkormányzatok központi költség-
vetési kapcsolatokból származó forrásai felülvizsgálati
rendszerének mûködését, végzi e rendszer továbbfejlesz-
tésének feladatait.

v) Ellátja a helyi önkormányzatok támogatásainak havi
monitoringját.

w) Feladatkörében közremûködik a Kincstár szakmai
irányításában.

x) Közremûködik az önkormányzati és magántulajdon-
ban keletkezett károkkal összefüggõ katasztrófa-elhárítás
szabályozásában, finanszírozásában.

4.2. A lakásfinanszírozás tekintetében:
a) Részt vesz a lakáspolitika, a lakáscélú állami támo-

gatások szabályozásának kidolgozásában, a költségvetés
lakáscélú elõirányzatainak tervezésében, elszámolásában.
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b) Kialakítja a közszolgálatban dolgozók lakásvásárlá-
sához nyújtott állami kezességvállalás szabályait.

4.3. A turizmus területén:
Felelõs a turizmus minisztériumi feladatainak ellátá-

sáért.

4.4. A területfejlesztés tekintetében:
a) Közremûködik a területfejlesztési politika megvaló-

sításában, a területi kiegyenlítést elõsegítõ pénzügyi esz-
közrendszer kialakításában és a decentralizáció továbbvi-
telét szolgáló intézkedési javaslatok kidolgozásában.

b) Összefogja az ország egészére, az egyes régiókra, il-
letve a kiemelt térségekre, kistérségekre, vállalkozási öve-
zetekre készülõ kormányzati fejlesztési koncepciók, prog-
ramok és területrendezési tervek kidolgozásával, egyezte-
tésével és végrehajtásával kapcsolatos minisztériumi fel-
adatokat.

c) Koordinálja a regionális fejlesztési tanácsok által ké-
szített területfejlesztési koncepciók, programok, valamint
megyei területrendezési tervek egyeztetésével kapcsolatos
minisztériumi tevékenységet.

d) Felelõs a területfejlesztésrõl és területrendezésrõl
szóló, különbözõ jogszabályokból, országgyûlési határo-
zatokból adódó feladatok minisztériumon belüli koordiná-
lásáért.

e) Közremûködik az Európai Unió strukturális alapjai-
ból és Kohéziós Alapjából támogatott regionális, illetve
térségi programok, valamint határokon átnyúló együttmû-
ködési programok elõkészítésével és lebonyolításával
kapcsolatos pénzügyi szabályozási feladatok ellátásában,
részt vesz a regionális operatív programok egyeztetésének
tervezési Koordinációs Bizottságában.

f) Ellátja a területfejlesztés központi és decentralizált
intézményrendszerének államháztartáshoz való kapcsoló-
dásával és gazdálkodásával összefüggõ pénzügyi szabá-
lyozási feladatokat.

4.5. Az agrárgazdálkodás és vidékfejlesztés területén:
a) Ellátja az FVM költségvetése fejezet fejezeti kezelé-

sû elõirányzatainak tervezésével, zárszámadásával össze-
függõ és ennek finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.

b) Közremûködõként részt vesz az agrár és vidékfej-
lesztési operatív program (AVOP) elõirányzatának terve-
zésében, felhasználási szabályainak kialakításában.

c) Részt vesz a vállalkozások támogatását szolgáló – a)
és b) pont szerinti – elõirányzatok felhasználására vonat-
kozó, a szaktárca hatáskörébe tartozó, illetve a pénzügy-
miniszter egyetértésével, vagy vele együttesen kiadandó
jogszabályok, pályázati kiírások megalkotásában.

d) Folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a terüle-
ten a gazdaság- és pénzügypolitikai célkitûzések megvaló-
sításának, az erre ösztönzõ szabályozó rendszer, valamint
a támogatási elõirányzatok évközi felhasználásának ten-
denciáit, szükség esetén intézkedéseket kezdeményez a
kormányzati elgondolások megvalósításának, a költségve-
tési elõirányzatok betartása biztosításának és a piaczavaró
problémák megszüntetésének érdekében.

e) A támogatásokat folyósító szervezetek adatszolgál-
tatásaira alapítva kialakítja és folyamatosan mûködteti az
elõirányzatok felhasználását és az elkötelezettségeket
nyomon követõ monitoring rendszert.

f) Figyelemmel kíséri a Közös Agrárpolitika finanszí-
rozási és reformfolyamatait, az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap, a Halászati Orientációs
Pénzügyi Eszközök, illetve az Európai Mezõgazdasági
Garancia Alap és az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap támogatási rendszereinek változásait, az elõ-
terjesztésekkel, jogszabálytervezetekkel, az Európai Unió
szervezeteiben képviselendõ magyar álláspontokkal kap-
csolatosan kialakítja a minisztériumi véleményt.

4.6. Illetékességi területükön:
– a PM felelõsségi körébe tartozó területeken elkészíti

a jogszabályi állami kezességvállalásról szóló jogszabá-
lyokat és az egyedi állami kezességvállalásról szóló elõter-
jesztéseket,

– a más szakminisztérium felelõsségi körébe tartozó te-
rületeken részt vesz a jogszabályi állami kezességvállalás-
ról szóló jogszabályok és az egyedi állami kezességekkel
kapcsolatos, közösen benyújtandó elõterjesztések elkészí-
tésében, elkészíti az egyedi állami kezességvállalási szer-
zõdéseket.

VI. Költségvetési bevételekért és a számvitelért felelõs
szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti

egységek

A szakállamtitkár munkáját Titkárság segíti. A Titkár-
ság támogatja a szakállamtitkár tevékenységét, ellátja a
szakállamtitkár személye körüli teendõket.

1. Jövedelemadók fõosztálya

A fõosztály Személyi jövedelemadó osztályból, Társa-
sági adó osztályból és Nemzetközi adózási és összefoglaló
osztályból áll.

a) A gazdaságpolitikai irányelvekkel összefüggésben
meghatározza a feladatkörébe tartozó adókra (személyi jö-
vedelemadó, társasági adó, egyszerûsített vállalkozói adó,
egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, valamint az
államháztartás egyensúlyát javító különadó) vonatkozó
rövid és középtávú adópolitikát, az adókoncepciót.

b) Kialakítja a jövedelemadóztatás, valamint az egy-
szerûsített vállalkozói adó és egyszerûsített köztehervise-
lési hozzájárulás szabályozásnak téziseit, elkészíti a
kormány-elõterjesztést és a törvénytervezetet.

c) Az átfogó adópolitikai elõterjesztéseket, valamint az
adótörvények módosítását, az országgyûlési tájékoztatót
összefoglalja, egyezteti, kormánydöntésre elõkészíti.

d) Elõkészíti a jövedelemadó törvények felhatalmazása
alapján a kapcsolódó kormányrendeleteket és elõterjesz-
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téseket, valamint miniszteri rendeleteket, folyamatosan
gondoskodik a jogszabályok karbantartásáról.

e) Elõkészíti az elismert munkavállalói értékpapír-jut-
tatási program nyilvántartásba vételével kapcsolatos ható-
sági döntéseket, ellátja az ezekkel kapcsolatosan indult
közigazgatási perekben és nemperes eljárásokban a pénz-
ügyminiszter képviseletét, szükség szerint a Jogi és igaz-
gatási fõosztály eljárásjogi kérdésekbe történõ bevoná-
sával.

f) Elõkészíti a fejlesztési adókedvezményre vonatkozó
kérelmek alapján a hatósági döntéseket, ellátja az ezekkel
kapcsolatosan indult közigazgatási perekben és nemperes
eljárásokban a pénzügyminiszter képviseletét, szükség
szerint a Jogi és igazgatási fõosztály eljárásjogi kérdések-
be történõ bevonásával.

g) Intézi a személyi jövedelemadó és társasági adó te-
kintetében a feltételes adómegállapításokat.

h) A feladatkörébe tartozó adók tekintetében részt vesz
a jövedelempolitikai elvek, koncepciók kialakításában.

i) Az éves adóbevallások alapján a jövedelemfolyama-
tokról, az adóterhelés alakulásáról összefoglaló elemzése-
ket készít.

j) Az állami költségvetési javaslatokhoz a döntéselõ-
készítés részeként adómodelleket készít.

k) A közvetlen adózás területét érintõen kialakítja a
nemzeti álláspontot a nemzetközi gyakorlatban alkalma-
zott irányelvek, adózási technikák, szabályok figyelembe-
vételével.

l) Ellátja a kettõs adóztatás elkerülésére kötött egyez-
mények alapján a jövedelemadózással kapcsolatos felada-
tokat.

m) Koordinálja az OECD-vel kapcsolatos jövedelem-
adózással összefüggõ feladatokat.

n) Elõkészíti a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló
egyezményeket (beleértve az öröklési illetéket), tárgyalá-
sukat, aláírásra elõkészíti az egyezményeket és intézkedik
a törvényként történõ kihirdetés érdekében, folyamatosan
felülvizsgálja a meglévõ egyezményeket, részt vesz a
nemzetközi szervezeteknél (OECD, CFA) az e területen
folyó munkában.

o) Ellátja a fiatalok életkezdési támogatásának szabá-
lyozásával kapcsolatos teendõket, valamint az azzal kap-
csolatos koordinációs feladatokat. A fiatalok életkezdési
támogatásáról szóló törvény felhatalmazása alapján gon-
doskodik a kapcsolódó jogszabályok elõkészítésérõl és
karbantartásáról.

2. Forgalmi adók, vám és jövedéki fõosztály

A fõosztály Általános forgalmi adó osztályból, Jöve-
déki adó osztályból és Vám osztályból áll.

2.1. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók, valamint a fo-
gyasztói árkiegészítés területén:

a) Gondozza és korszerûsíti a fogyasztáshoz kapcsolt
adókat (általános forgalmi adó, jövedéki adó, energiaadó,
regisztrációs adó) szabályozó, valamint a fogyasztói árki-

egészítésrõl rendelkezõ törvényt, és a hozzájuk kapcsoló-
dó jogszabályokat.

b) Javaslatokat terjeszt elõ a fogyasztáshoz kapcsolódó
adók és a fogyasztói árkiegészítés szabályainak és mérté-
keinek módosítására, gondoskodik a jogszabályi elõkészí-
tésérõl.

c) Koncepciót alakít ki a fogyasztáshoz kapcsolt adók
rendszerének, valamint a tervezés módszertanának to-
vábbfejlesztésére.

d) Elõkészíti és kialakítja a magyar álláspontot a fo-
gyasztáshoz kapcsolt adók területén folyó közösségi jog-
szabály-elõkészítõ munka és döntéshozatal során, és gon-
doskodik annak képviseletérõl.

e) Folyamatosan kölcsönös kapcsolatot tart (szakmai
támogatást és felkészítést nyújt) a fogyasztáshoz kapcsolt
adók tárgyában a brüsszeli magyar Állandó Képviselet
Gazdasági és Pénzügyi Szekciójának attaséival.

f) Kialakítja az Európai Unióba történõ áfa-alapú befi-
zetés metodikáját, számításait, képviseli az erre vonatkozó
nemzeti álláspontot, elkészíti a tényleges és a várható
áfa-alapú saját forrás befizetések alapjáról szóló jelentése-
ket.

g) Részt vesz az EKTB Adózás szakértõi munkacso-
port tevékenységében.

h) Tájékoztatást ad nemzetközi szervezetek (IMF,
OECD stb.) részére a fogyasztáshoz kapcsolódó adókról.

i) Elemzi, illetve számításokat végez a fogyasztáshoz
kapcsolt adók és a fogyasztói árkiegészítés törvényi válto-
zásainak költségvetési bevételeket, kiadásokat befolyáso-
ló hatásáról a makrogazdasági elõrejelzések (infláció, vá-
sárolt fogyasztás stb.), illetve a várható forgalmi folyama-
tok alapján.

j) Havonta értékelést készít és elõrejelzést ad a fo-
gyasztáshoz kapcsolt adók, valamint a fogyasztói árkiegé-
szítés tényleges és várható havi, negyedéves és éves alaku-
lásáról.

k) Szervezi a Jövedéki Tanács munkáját és ellátja tit-
kársági teendõit.

l) Felügyeli a Vámtarifa jövedéki- és energia-adózási
célú alkalmazásának feltételeit. Az ún. magyar Használati
Vámtarifa karbantartásának szakmai felügyeletével segíti
az áruk nemzetközi forgalmát és adóztatását szabályozó
eszközök maradéktalan alkalmazását.

m) Intézi a fõosztály feladatkörébe tartozó fogyasztás-
hoz kapcsolódó adók tekintetében a feltételes adó-megál-
lapításokat, véleményezi a felügyeleti intézkedés iránti ké-
relmeket.

n) Felügyeli az APEH, illetve a VP fogyasztáshoz kap-
csolt adókkal és fogyasztói árkiegészítéssel kapcsolatos
tevékenységének szakszerûségét és törvényességét.

2.2. A vám területén:
a) Kidolgozza a nemzeti hatáskörben maradó vámjogi

szabályozást a közösségi vámjogszabályokkal összhang-
ban.

b) Biztosítja a Csatlakozási Szerzõdés szerinti megálla-
podás végrehajtását a vámunió területén.
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c) Ellátja az EKTB Vámunió szakértõi csoport vezeté-
sét, ezzel összefüggésben biztosítja az Európai Unió felé a
vámszakmai feladatok összefogását, a Bizottság és a Ta-
nács jogszabály elõkészítõ fórumaira tárgyalási álláspon-
tok kialakítását.

d) Ellátja a közösségi vámjogi szabályozás módosítá-
sának elõkészítésével kapcsolatos hazai feladatokat, a
Vámkódex, illetve a Vámtarifa Bizottságban és szekciói-
ban a Magyar Köztársaság képviseletét, illetve jóváhagyja
a végrehajtó szervezet képviselõinek a szekcióüléseken
képviselt tárgyalási álláspontját.

e) Folyamatosan kölcsönös kapcsolatot tart (szakmai
támogatást és felkészítést nyújt) a vám tárgyában a
brüsszeli magyar Állandó Képviselet Gazdasági és Pénz-
ügyi Szekciójának attaséival.

f) Elõkészíti a vámvonatkozású nemzetközi megálla-
podások törvényi kihirdetését.

g) Koordinálja a vámigazgatások közötti együttmûkö-
dési megállapodások létrehozását és közzétételét, továbbá
szakmailag felügyeli a vámigazgatások közötti technikai
megállapodások, jegyzõkönyvek megkötését.

h) Ellátja a WTO és a WCO vámeljárásokhoz kapcso-
lódó bizottságai, technikai bizottságai tárgyalásainak
szakmai felügyeletét, szükség szerint az üléseken a Ma-
gyar Köztársaság képviseletét.

i) Képviseli a pénzügyi érdekeket a piacvédelmi és
dömping eljárásokban.

j) A vámigazgatási tevékenység hatékonyságának nö-
velése céljából megfogalmazza a VP érdekeltségi rendsze-
rének szakmai feltételeit, ellenõrzi a VP vámbeszedési te-
vékenységének alakulását.

k) Véleményezi a VP informatikai szervezeti rendszere
fejlesztésének és karbantartásának vámszakmai szempon-
toknak megfelelõ megvalósítását.

l) Tervezi a költségvetés vámbevételeit, elemzi azok
havonkénti, negyedévenkénti és éves alakulását.

m) Felügyeli a VP vámmal kapcsolatos tevékenységé-
nek szakszerûségét és törvényességét.

n) Szervezi a Vámtanács munkáját és ellátja titkársági
teendõit.

3. Illetékek és önkormányzati adók fõosztálya

A fõosztály Illetékek osztályából és Önkormányzati
adók osztályából áll.

a) Elõkészíti az illetékezés és az önkormányzati adóz-
tatás koncepcióját, kialakítja a szabályozás téziseit, elõké-
szíti a törvény-tervezeteket.

b) Szakmai támogatást nyújt az önkormányzati adóha-
tóságnak és az illeték hatósági jogkört gyakorló hatóság-
nak, és ellenõrzi az önkormányzati adóhatóságok adózás-
sal kapcsolatos feladatait.

c) Elemzéseket készít az önkormányzati adórendszer,
az illetékrendszer mûködési tapasztalatairól, folyamatosan
vizsgálja a jogszabályok hatályosulásának társadalmi,
gazdasági hatásait, feltárja az érvényre juttatásukat akadá-

lyozó körülményeket, a szükséges módosítások megalapo-
zásához modellszámításokat, hatásvizsgálatokat végez.

d) Kialakítja az önkormányzati adók információs rend-
szerének jogszabályi kereteit, szakmai irányítást gyakorol
az információ feldolgozás vonatkozásában, és engedélyezi
a számítógépes nyilvántartási szoftvereket.

e) Elõkészíti és gondozza az önkormányzati hatáskörbe
tartozó adók és adók módjára behajtandó egyéb köztarto-
zások nyilvántartását, kezelését és elszámolási rendjét sza-
bályozó rendeleteket.

f) Gondoskodik az új illetékbélyegek, a közteherjegy
forgalomba hozatalának és forgalomban tartása rendjét
szabályozó rendeletek elõkészítésérõl, az illetékbélyegek
folyamatos elõállításáról, az értékcikkek idõszakonkénti
selejtezésérõl.

g) Elõkészíti és gondozza az eljárási illetékek megfize-
tésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabá-
lyairól szóló rendeletet.

h) Elõkészíti és gondozza a bírósági eljárási illeték utó-
lagos elszámolással történõ megfizetése iránt kezdemé-
nyezett eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról
szóló rendeletet.

i) Részt vesz a költségvetési törvény illetékbevétel
megosztási szabályainak kialakításában és a hatáskörébe
tartozó adók és illetékek vonatkozásában a zárszámadási
törvény összeállításában.

j) Érvényre juttatja az igazgatási szolgáltatási díjakkal
kapcsolatos jogszabály-tervezetek esetében az illetéktör-
vény elõírásait, a díjak mértékére vonatkozóan a Gazda-
ságpolitikai fõosztály véleményének figyelembevételével.

k) Elõkészíti az önkormányzati adó- és illeték ügyek-
ben (bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással törté-
nõ megfizetésének engedélyezése, viszonossági kérdések-
ben nyilatkozattétel stb.) a döntéseket, intézi az ügyfelek
vagy az adó- (illeték) hatóságok által kezdeményezett jog-
értelmezési ügyeket.

l) Elbírálja másodfokon az önkormányzati adóhatósá-
gok által foganatosított végrehajtási cselekmények ellen
benyújtott végrehajtási kifogásokat.

m) Koordinálja a külföldi gépjármûvek adóztatásával
összefüggõ feladatokat.

n) Az Alkotmánybíróság megkeresésére elõkészíti az
ügykörébe tartozó adók és illetékek vonatkozásában a
pénzügyminiszter véleményét tartalmazó levél tervezetét.

o) Ellátja az ügykörébe tartozó adók és illetékek vonat-
kozásban a miniszter, a minisztérium, illetve a Magyar Ál-
lam jogi képviseletét a bíróság elõtti valamennyi peres és
nemperes eljárásban, a bírósági beadványokat a fõosztály-
vezetõ vagy az általa meghatalmazott fõosztályvezetõ-
helyettes jegyzi.

p) Kijelölés alapján elõkészíti az ügykörébe tartozó
adók és illetékek feltételes adómegállapítás iránt elõter-
jesztett kérelmek elbírálását.

q) Ellenõrzi az önkormányzati adóhatóságoknál az
adóztatás törvényességét és szakszerûségét, felügyeli az
önkormányzati adóügyekben másodfokon eljáró szervek
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adóhatósági tevékenységét, valamint ellátja a helyi adó-
rendeletek törvényességi ellenõrzésének felügyeletét, to-
vábbá megvizsgálja és intézi a miniszter hatáskörébe tarto-
zó, az önkormányzati adóztatás és illetékezés mûködésé-
nek törvényességét érintõ bejelentéseket, panaszokat, il-
letve vizsgálhatja az önkormányzati adók, az illetékek kö-
rébe tartozó bejelentéseket, panaszokat, jogszabálysértés
esetén felügyeleti intézkedést tesz a másodfokú szerv hatá-
rozata ellen. Figyelemmel kíséri az adóztatás gyakorlatát,
a jogszabályok és jogi iránymutatások érvényesülését, az
eljárás, a jogalkalmazás egységét, és e körben a miniszté-
rium szakfõosztályainak közremûködésével ellenõrzést
végez.

4. Adóigazgatási és szakképzési fõosztály

A fõosztály Adóigazgatási osztályból és Információ-
elemzési, szervezési és szerencsejáték osztályból, vala-
mint Szakképzési és nyilvántartási osztályból áll.

4.1. A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörébe utalt,
az adóztatás törvényességének fenntartása és eredményes-
ségének biztosítása érdekében:

a) Elõkészíti az adóigazgatást érintõ jogszabályokat,
így az adóval, az illetékkel összefüggõ, a központi költség-
vetés, az elkülönített állami pénzalap, vagy az önkormány-
zat javára teljesítendõ, törvényen alapuló kötelezõ befize-
tések, folyósított támogatások, a jövedékkel, valamint a
Nyugdíj- és Egészségbiztosítási Alapok, illetõleg a ma-
gánnyugdíj-pénztárak bevételeivel összefüggõ adóigazga-
tási feladatok jogi szabályozását.

b) Ellátja az állami adóhatóság feletti szakmai és tör-
vényességi felügyeletet, a miniszter és a szakállamtitkár
hatáskörébe nem vont konkrét feladatokat (a gazdálkodás
és pénzellátás kivételével), megvizsgálja és intézi a mi-
niszter hatáskörébe tartozó, az adóztatás és mûködés tör-
vényességét érintõ bejelentéseket, panaszokat, illetve
vizsgálhatja az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó be-
jelentéseket, panaszokat, jogszabálysértés esetén felügye-
leti intézkedést tesz az APEH elnökének határozata ellen.
Figyelemmel kíséri az adóztatás gyakorlatát, a jogszabá-
lyok és jogi iránymutatások érvényesülését, az eljárás, a
jogalkalmazás egységét, és e körben a minisztérium szak-
fõosztályainak közremûködésével ellenõrzést végez.

c) Elkészíti az állami adóhatóság szakszerû mûködését
elõsegítõ miniszteri iránymutatásokat, utasításokat. Be-
szerzi, elemzi az adóhatóság szakmai tevékenységének ér-
tékeléséhez, az eljárási törvény módosításához, a minisz-
tériumi irányelvek megalapozásához szükséges pénzfor-
galmi, bevallási, ellenõrzési, behajtási és egyéb informá-
ciókat.

d) Elõzetesen vizsgálja a feltételes adómegállapítás
iránt elõterjesztett kérelmek elbírálásra való alkalmassá-
gát, minisztériumon belül koordinálja, elõkészíti az eljárás
során hozott határozat tervezetének eljárásjogi kontrollja
kiadmányozását, továbbá a jogorvoslati eljárásban a kére-

lem elbírálását, ha az elsõ fokú határozatot más szakfõosz-
tály készítette elõ.

e) Lefolytatja a nem belföldi illetõségû személyek adó-
fizetési kötelezettségének külföldön történõ érvényesítése
érdekében szükséges, a miniszter hatáskörébe tartozó köz-
beszerzési eljárást, ellenõrzi a pályázat nyertesét, elõsegíti
az adóhatóságokkal tartott kapcsolatát.

f) Összefoglalja, továbbítja, koordinálja a minisztérium
érintett fõosztályainak adózással összefüggõ – a bevallá-
sokból és a pénzforgalmi adatokból nyerhetõ – informá-
ciós és egyéb igényeit.

g) Gondozza az állami adóhatóságot létesítõ, szerve-
zeti rendszerét meghatározó törvényt.

h) Szabályozási tanácsokat ad, szükség szerint koordi-
nálja az adóhatóságokkal való együttmûködést a megkere-
sés alapján a szaktárcák és egyes közfeladatot ellátó testü-
letek részére köztartozások beszedésével kapcsolatos eljá-
rásjogi kérdésekben.

i) Rendszeresen és folyamatosan beszerzi, gyûjti,
elemzi az adózással, adóztatással összefüggõ adatokat, in-
formációkat, melyek alapján javaslatokat, intézkedéseket
tesz vagy kezdeményez, eljuttatja azokat a minisztérium
érintett vezetõihez és szakfõosztályaihoz.

4.2. A szerencsejáték szervezésével és felügyeletével
kapcsolatosan:

a) Elõkészíti és kidolgozza a Kormány szerencsejáték
stratégiáját és a szerencsejáték szervezésére vonatkozó
jogszabályokat.

b) Közremûködik a szerencsejáték szervezésére szóló
koncessziós pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátá-
sában.

c) Közremûködik a szerencsejáték szervezés állami
felügyeletében.

d) Közremûködik a szerencsejátékkal kapcsolatos költ-
ségvetést érintõ feladatokat ellátásában.

e) Közremûködik a játékadó- és szerencsejáték kon-
cessziós díj bevételek költségvetési elõirányzatának elem-
zése és tervezése során.

f) Kialakítja a minisztérium álláspontját minden sze-
rencsejátékot érintõ szakmai kérdésben.

4.3. A szakképzési és az azzal összefüggõ hatósági fel-
adatkörében:

a) Ellátja a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben meghatározott, a szakképesítésért felelõs minisz-
ter feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat az Országos
Képzési Jegyzékben a pénzügyminiszter felelõsségi köré-
be utalt szakképesítések tekintetében az alábbiak szerint:

aa) Elõkészíti és koordinálja a pénzügyminiszter ága-
zatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek, továbbá az iskolarendszerû szakképesítések
központi programjainak kidolgozását.

ab) Felelõs a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegy-
ségek (modulok) tankönyveinek és egyéb tanulmányi se-
gédleteinek kidolgozásáért.
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ac) A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet szabályai szerint ellátja a
tankönyvvé nyilvánítással összefüggõ ágazati feladatokat.

ad) Gondoskodik a szakmai elméleti és gyakorlati kép-
zést ellátó pedagógusok továbbképzésének szervezésérõl,
valamint a szaktanácsadás megszervezésérõl és mûködte-
tésérõl.

ae) Lefolytatja a szakmai vizsgaelnöki és szakértõi
névjegyzékbe történõ felvételre vonatkozó pályázati és a
hatósági eljárást.

af) Felelõs a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szak-
képesítések gyakorlati-írásbeli, valamint szóbeli szakmai
vizsgáival kapcsolatos feladatok ellátásáért, szakmai fel-
ügyeletéért, ehhez kötõdõen biztosítja a szakmai vizsgákra
a gyakorlati-írásbeli, valamint szóbeli vizsgatételeket és
kijelöli a szakmai vizsgabizottságok elnökeit.

ag) Az ágazatot érintõen gondoskodik az országos
szakmai tanulmányi versenyek szervezésérõl.

ah) Kérelemre törzslap alapján az elveszett vagy meg-
semmisült bizonyítványokról bizonyítványmásodlatot ál-
lít ki, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljá-
rási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
32. § (7) bekezdése szerint.

ai) Ellátja a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl
felnõttképzési célra nyújtható támogatások részletes sza-
bályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet 11. §
(2) bekezdése szerinti kutató és fejlesztõ-szolgáltató tevé-
kenységet folytató szerv feladatait.

b) Lefolytatja a vizsgaszervezõi jogosultság biztosítá-
sát célzó hatósági eljárást.

c) Az ágazatot érintõen gondoskodik a vizsgaelnökök
és a szakértõk továbbképzésének megszervezésérõl.

d) Kidolgozza a vizsgatantárgyak gyakorlati írásbeli
vizsgadolgozatai készítésére és lektorálására vonatkozó
térítési díjak rendszerét.

e) Kidolgozza a gyakorlati-írásbeli vizsgatételek térí-
tési díjainak rendszerét.

f) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján le-
folytatja a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartás-
ba vételével, valamint a nyilvántartásban szereplõk to-
vábbképzésére jogosult szervezetek nyilvántartásba véte-
lével kapcsolatos hatósági eljárást.

g) Az adótanácsadói, adószakértõi, illetve okleveles
adószakértõi tevékenységek engedélyezésével kapcsola-
tosan lefolytatja az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 175. § (17) bekezdése szerinti hatósági
eljárásokat.

h) A belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilván-
tartásával kapcsolatosan lefolytatja az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/C. §-a szerinti ha-
tósági eljárást.

i) Gondoskodik a minisztérium egykori Számviteli
Képesítõ Bizottsága és egykori Szakképesítõ Igazgatósága
által kiadott, a pénzügyminiszter felelõsségi körébe utalt

szakképesítések központi követelményrendszerének (te-
matikáinak és vizsgakövetelményeinek) szükség szerinti
igazolásáról.

j) Kiállítja az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl,
valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szak-
mai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendeletben
meghatározott közgazdasági, vám- és egyes pénzügyi te-
rületeken bejegyezhetõ igazságügyi szakértõi tevékenység
folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jel-
lege igazolásáról szóló hatósági bizonyítványokat.

k) Ellátja
– a Mérlegképes Szakértõi Bizottság,
– az Adószakértõi Bizottság,
– az Adótanácsadói és Okleveles Adószakértõi Bizott-

ság,
– a pénzügyminiszter felelõsségi körébe tartozó szak-

képesítések tananyagait tankönyvvé nyilvánító Bizottság,
– az Országos Szakmai Szakértõi és Országos Szakmai

Vizsgaelnöki Kérelmeket Bíráló Bizottság,
– a Vizsgaszervezõi Kérelmeket Bíráló Bizottság,

valamint
– a Pénzügyi Ellenõrzési Szakképzési Tanács

titkársági feladatait.
l) Biztosítja a minisztérium képviseletét a Nemzeti

Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsban.
m) Biztosítja a minisztérium képviseletét a Felsõokta-

tási és Tudományos Tanácsban és annak albizottságaiban.
n) Kialakítja és mûködteti az Államháztartási Belsõ

Pénzügyi Ellenõrzés Módszertani és Képzési Központot,
javaslatokat dolgoz ki az ÁBPE rendszer szakképzési kér-
déseire vonatkozóan.

o) Kapcsolatot tart az ügykörét érintõen mûködõ intéz-
ményekkel, szervezetekkel.

p) Ellátja az ügykörébe tartozó hatósági eljárásokhoz
és szakképzési feladatokhoz kapcsolódó ellenõrzési fel-
adatokat a fõosztályon kívüli szervek, személyek ezirányú
feladatellátására és dokumentációjára kiterjedõen.

q) Ellátja a szakképzéssel kapcsolatos feladat- és hatás-
körébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban hozott
hatósági döntésekkel kapcsolatosan indult közigazgatási
perekben és nemperes eljárásokban a pénzügyminiszter
képviseletét, szükség szerint a Jogi és igazgatási fõosztály
eljárásjogi kérdésekbe történõ bevonásával.”

5. Számviteli fõosztály

A fõosztály Számviteli szabályozási és módszertani
osztályból és Költségvetési számviteli osztályból áll.

A pénzügyminiszter számviteli és könyvvizsgálati sza-
bályozásért való felelõssége körében:

a) Folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgálja és érté-
keli a számviteli elõírások gyakorlati végrehajtását, és ta-
pasztalatai, információi, a jogharmonizációs követelmé-
nyek alapján elõkészíti és koordinálja a számvitelre vonat-
kozó törvényi szabályozás aktualizálását.
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b) Elõkészíti és folyamatosan karbantartja a számvitel-
rõl szóló törvényhez kapcsolódó sajátos számviteli elõ-
írásokat tartalmazó kormányrendeleteket, továbbá a fel-
számolás, illetve a végelszámolás számviteli feladatairól
szóló kormányrendeletet.

c) Elõkészíti és koordinálja a Magyar Könyvvizsgálói
Kamarára és a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó
törvényi szabályozás aktualizálását, törvényességi fel-
ügyeletet gyakorol a Magyar Könyvvizsgálói Kamara fe-
lett. Ellátja az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel kap-
csolatos külön törvényben meghatározott feladatokat.

d) Figyelemmel kíséri a nemzetközi számviteli standar-
dokat, azok változásait, szakmai és adminisztratív támoga-
tással segíti a hazai számviteli standardok kidolgozását és
hatályba léptetését.

e) Kialakítja az államháztartás szervezeteire, valamint
a kincstári elszámolásokra vonatkozó beszámolók formá-
ját, meghatározza a kötelezõen alkalmazandó nyomtatvá-
nyokat, kidolgozza a kitöltésre vonatkozó iránymuta-
tásokat.

f) Részt vesz a közpénzek felhasználásának, a köztulaj-
don használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételé-
vel és ellenõrzésének bõvítésével összefüggésben az ál-
lamháztartási információs rendszer korszerûsítésében.

g) Feladatkörében részt vesz az államreform kidolgo-
zásában.

h) Elõkészíti és folyamatosan karbantartja a könyvvite-
li szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételére vonatkozó
rendeleteket, közremûködik a nyilvántartásba vétel lebo-
nyolításában, a kötelezõ továbbképzés elõkészítésében,
kialakítja a mérlegképes könyvelõi képesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit.

i) Eseti döntéseket hoz a felsorolt jogszabályokhoz
kapcsolódóan, egyedi állásfoglalásokat készít, valamint
kidolgozza az egyéb jogszabályi elõírásokhoz kapcsolódó
sajátos számviteli elszámolási szabályokat. Közremûkö-
dik a feltételes adómegállapítási kérelmekkel, valamint a
fejlesztési adókedvezményekkel kapcsolatos eljárások-
ban, a határozatok szakmai elõkészítésében.

j) Ellátja az Országos Számviteli Bizottság, a Magyar
Számviteli Standard Testület, a Standard Elõkészítõ Tes-
tület és a Standard Értelmezõ Testület titkársági feladatait.

k) Ellátja a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
titkársági feladatait.

l) Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája
(UNCTAD) Nemzetközi Számviteli és Beszámolási Stan-
dardok Szakértõibõl (ISAR) álló Kormányközi Munka-
csoportja munkájában ellátja Magyarország képviseletét.

m) Részt vesz az Európai Unió számviteli, könyvvizs-
gálati jogalkotásában, ennek részeként képviseli Magyar-
országot a Számviteli Szabályozó Bizottság (Accounting
Regulatory Committee, ARC), a Kapcsolattartó Bizottság
(Contact Committee), a Könyvvizsgálók Felügyeleti Tes-
tületeinek Európai Csoportja (European Group of Audi-
tors’ Oversight Bodies, EGAOB), a Könyvvizsgálati Sza-
bályozó Bizottság (Audit Regulatory Committee, AuRC),

az Európai Tanács Vállalati Jog munkacsoportjának
Számvitel albizottsága, az Európai Tanács Vállalati Jog
munkacsoportjának Könyvvizsgálat albizottsága, vala-
mint a nemzetközi számviteli standardok következetes
uniós alkalmazásának elõsegítése céljából felállított Ke-
rekasztal (Roundtable) munkájában. Mûködteti a Számvi-
tel szakértõi csoportot.

n) Részt vesz a Magyar Számvitel Fejlesztéséért Ala-
pítvány munkájában, ennek keretében a mindenkor hatá-
lyos Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok hiva-
talos magyar nyelvû fordításának elkészítésében.

o) Részt vesz a Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat címû
folyóirat szerkesztésében, valamint e körben ellátja a mi-
nisztérium tulajdonosi képviseletét.

VII. Vagyongazdálkodásért és az ágazati fejlesztések
finanszírozásáért felelõs szakállamtitkár irányítása alá

tartozó szervezeti egységek

A szakállamtitkár munkáját Titkárság segíti. A Titkár-
ság támogatja a szakállamtitkár tevékenységét, ellátja a
szakállamtitkár személye körüli teendõket.

1. Vagyongazdálkodási fõosztály

A fõosztály Tranzakciók és kiemelt projektek osztályá-
ból, Vagyongazdálkodási jogi osztályból és Vagyonhasz-
nosításért és a költségvetési kapcsolatokért felelõs osztály-
ból áll.

a) Részt vesz a közlekedési infrastruktúra fejlesztési
programok pénzügyi elõkészítésében, lebonyolításában.

b) Részt vesz az 1191/69. EGK rendeleten alapuló sze-
mélyszállítási közszolgáltatási tevékenységekkel kapcso-
latos szerzõdések elõkészítési folyamatában, az erre vo-
natkozó keretrendszer kialakításában; gondoskodik az
uniós szabályokkal, a pénzügypolitikai, a központi költ-
ségvetési és az államháztartás egyéb alrendszerei céljaival
való összehangolásról.

c) Közremûködik a légi, a vízi, a közúti, valamint a kö-
töttpályás közlekedés gazdaságos mûködtetésével kapcso-
latos szabályozási, fejlesztési kérdésekben, és javaslatokat
dolgoz ki, figyelemmel az államra háruló ellátási felelõs-
ségre.

d) Közremûködik a közlekedés területén a KIOP és a
KÖZOP pályáztatási, finanszírozási és ellenõrzési munká-
lataiban.

e) Közremûködik a közlekedési szektor hatósági tarifa-
rendszerét érintõ feladatok elvégzésében.

f) Véleményezi a közlekedési szektor területén a bírsá-
gok, igazgatási szolgáltatási díjtételek alakulását, a mérté-
kek kialakítását.

g) Közremûködik a GKM infrastruktúrával kapcsola-
tos fejezeti kezelésû elõirányzatai tekintetében a költség-
vetés és a zárszámadás munkálataiban.

h) Részt vesz az infrastruktúrával kapcsolatos
GKM-elõirányzatokból folyósított támogatások alakulá-
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sának elemzésében, az elõirányzatok felhasználásának
ütemérõl készülõ havi és éves összefoglalók (monitoring)
készítésében.

i) Részt vesz a GKM fejezet egyes központosított bevé-
teli elõirányzatainak tervezésében, a befizetési, illetve a
felhasználási szabályok kialakításában.

j) Közremûködik az állami és közcélú magánberuházá-
sok, fejlesztések pénzügyi, jogi konstrukcióinak kidolgo-
zásában, elemzi és nyomon követi a folyamatokat, különös
tekintettel az infrastrukturális beruházásokra.

k) A 4/2005. (PK 10.) PM utasítás alapján ellátja a mi-
nisztériumban felállított PPP munkacsoport tekintetében a
vezetési és a nyilvántartási feladatokat.

l) Közremûködik a gazdálkodó szervezetek egyes
– pénzügyminisztériumi hatáskörbe tartozó – egyedi támo-
gatásai szabályozási rendjének kialakításában.

m) Közremûködik a közlekedési ágazat koncessziós
pályázataival kapcsolatos feladatok ellátásában.

n) Illetékességi területén
– a PM felelõsségi körébe tartozó egyes területeken el-

készíti az egyedi állami kezességvállalásról szóló elõter-
jesztéseket,

– a más szakminisztérium felelõsségi körébe tartozó te-
rületeken részt vesz az egyes egyedi állami kezességekkel
kapcsolatos, közösen benyújtandó elõterjesztések elkészí-
tésében,

– elkészíti az egyedi állami kezességvállalási szerzõdé-
seket.

o) Elõkészíti az állami vagyonnal kapcsolatos vagyon-
politikai, vagyonhasznosítási ügyekben a döntéseket, ál-
lásfoglalásokat.

p) A központi költségvetésnek az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete (vagyonfeje-
zet) éves költségvetése, középtávú irányszámai, zárszám-
adása tekintetében:

– közremûködik a költségvetés és a zárszámadás össze-
állításában, e feladatok módszertanának a vagyonfejezet
sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában;

– a költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan
koordinálja és egyezteti a vagyonfejezet vonatkozásában
az elõirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását,
normaszöveg javaslatot, az összefoglaló számításokat, el-
készíti a szöveges és számszaki indoklásokat;

– közremûködik a fejezetet, annak elõirányzatait, sza-
bályozását érintõ munkákban;

– ellátja a vagyonfejezet elõirányzat-átcsoportosításai-
val, kötelezettség-vállalásaival kapcsolatos feladatokat.

q) Benyújtásra elõkészíti az állami vagyonnal való gaz-
dálkodással összefüggésben a Nemzeti Vagyongazdálko-
dási Tanács által a Kormány, valamint az Országgyûlés ré-
szére elõterjesztésre javasolt anyagokat, továbbá ellátja az

ellenõrzõ szervezetek állami vagyont és az MNV Zrt. gaz-
dálkodását érintõ vizsgálataival, jelentéseikben megfogal-
mazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végre-
hajtásával kapcsolatos minisztériumi feladatokat.

r) Részt vesz a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács
és az Ellenõrzõ Bizottság ülésein a részvényesi joggyakor-
ló képviselõjeként, véleményezi a Tanács és az Ellenõrzõ
Bizottság üléseire benyújtásra kerülõ elõterjesztéseket.

s) Elõkészíti a Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. részére a
részvényesi jogok gyakorlójának határozatát.

t) Elõkészíti a részvényesi jogok gyakorlójának a Nem-
zeti Vagyongazdálkodási Tanács részére az állami va-
gyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 7. § (3) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján kiadásra kerülõ írásbeli
utasításait.

u) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
8. § (1) bekezdése alapján elõkészíti a Nemzeti Vagyon-
gazdálkodási Tanács elnökének és 3 tagjának kinevezésé-
re vonatkozó miniszteri kezdeményezést és az Ellenõrzõ
Bizottság tagjainak a kinevezésére vonatkozó miniszteri
javaslatot, továbbá javaslatot tesz a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. vezérigazgatójának és a vezérigazga-
tó-helyettesek kinevezésére.

v) Megvizsgálja az állami vagyonra vonatkozó vagy
azzal összefüggõ jogszabályok módosításának szükséges-
ségét, gondoskodik a szövegtervezetek kidolgozásáról.

w) Vagyongazdálkodási szempontból véleményezi a
jogszabály-tervezeteket, állami irányítás egyéb jogi eszkö-
zei tervezeteit, és más elõterjesztéseket.

x) Véleményezi és részvényesi joggyakorlói jóváha-
gyásra elõterjeszti a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács
és az Ellenõrzõ Bizottság ügyrendjét (annak módosítását),
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát (annak módosítását).

2. Ágazati fejlesztési és finanszírozási fõosztály

A fõosztály Környezetvédelmi és ipari osztályból, Be-
fektetési és vállalkozási osztályból és Támogatásokat
Vizsgáló Irodából áll.

a) Megtervezi, egyezteti, összehangolja a költségvetés
fõbb irányelveivel a költségvetés KvVM és GKM fejeze-
tének egyes fejezeti kezelésû elõirányzatait, elvégzi a zár-
számadáshoz kapcsolódó feladatokat.
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b) Közremûködõként részt vesz az operatív programok
(GOP, KEOP) elõirányzatainak tervezésében, felhasználá-
si szabályainak kialakításában.

c) Részt vesz a vállalkozások támogatását szolgáló –
a) és b) pont szerinti – elõirányzatok felhasználására vo-
natkozó, a szaktárcák hatáskörébe tartozó, illetve a pénz-
ügyminiszter egyetértésével, vagy vele együttesen kiadan-
dó jogszabályok, pályázati kiírások megalkotásában.

d) Folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a reál-
szféra területén a gazdaság- és pénzügypolitikai célkitûzé-
sek megvalósításának, az erre ösztönzõ szabályozó rend-
szer, valamint a támogatási elõirányzatok évközi felhasz-
nálásának tendenciáit, szükség esetén intézkedéseket kez-
deményez a kormányzati elgondolások megvalósításának,
a költségvetési elõirányzatok betartása biztosításának és a
piaczavaró problémák megszüntetésének érdekében.

e) A támogatásokat folyósító szervezetek adatszolgál-
tatásaira alapítva kialakítja és folyamatosan üzemelteti az
elõirányzatok felhasználását, az elkötelezettségeket nyo-
mon követõ monitoring rendszert.

f) A minisztérium társfõosztályai véleményének beké-
résével koordinálja, összefoglalja és kialakítja a miniszté-
rium álláspontját a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretein
belül az operatív programokhoz és a fejlesztéspolitikához
kapcsolódó munkaanyagok, elõterjesztések tekintetében.

g) Ellátja az MFB Zrt., az Eximbank Zrt., a Mehib Zrt.
és a Hitelgarancia Zrt. és a központi költségvetés kapcso-
latából adódó feladatokat.

h) Közremûködik a gazdálkodó szervezetek – pénz-
ügyminisztériumi hatáskörbe tartozó – egyedi támogatá-
sainak szabályozási rendjének kialakításában.

i) Ellátja a Központi Nukleáris Alappal kapcsolatos
költségvetési és zárszámadási feladatokat.

j) Ellátja a bányajáradék befizetéssel, valamint a bá-
nyászati támogatások utalványozásával kapcsolatos fel-
adatokat.

k) A környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás kö-
vetelményeinek megfelelõen javaslatot dolgoz ki a ter-
mékdíjak, a környezetterhelési díjak, a vízgazdálkodás kö-
vetelményeinek megfelelõen a vízkészlet-járulék körére
és mértékére.

l) Javaslatot tesz az üvegházhatású gázok értékesíthetõ
mennyiségének hasznosítására, valamint közremûködik a
szabályozás alakításában.

m) Kidolgozza és elõkészíti a hitelfelvétel útján meg-
valósuló egyes infrastrukturális és környezetvédelmi fej-
lesztések esetében a beruházási programok tartalmára vo-
natkozó döntéseket, ezek gazdaságpolitikai és költségve-
tési elgondolásokba történõ beillesztését és – a belföldi
hitelfelvételek esetében – a kapcsolódó költségvetési ga-
ranciavállalásokat.

n) Közremûködik a befektetés-ösztönzési elvek és a
szabályozó rendszer, értékelési metodika kialakításában,
valamint az egyes befektetési projektek megítélésében, tá-
mogatási mértékének meghatározásában, elõkészíti a PM
vezetõinek befektetõkkel folytatott tárgyalásait.

o) Közremûködik a kis- és középvállalkozási szféra tá-
mogatási rendszerének kialakításában, képviseli a PM-et a
Vállalkozásfejlesztési Tanácsban.

p) Közremûködik az Ipari parkok szabályozási rend-
szerének kialakításában, szükség esetén az Ipari park cím
adományozásában.

q) Elemzi és értékeli a csõd- és felszámolási eljárások-
kal, valamint a késedelmes fizetésekkel, a fizetési fegye-
lem javításával kapcsolatos nemzetközi és a hazai szabá-
lyozást, közremûködik a csõd- és felszámolási eljárások-
kal kapcsolatos jogszabályok kidolgozásában (törvény,
végrehajtási rendeletek).

r) Illetékességi területén
– a PM felelõsségi körébe tartozó egyes területeken el-

készíti az egyedi állami kezességvállalásról szóló elõter-
jesztéseket,

– a más szakminisztérium felelõsségi körébe tartozó te-
rületeken részt vesz az egyes egyedi állami kezességekkel
kapcsolatos, közösen benyújtandó elõterjesztések elkészí-
tésében,

– elkészíti az egyedi állami kezességvállalási szerzõdé-
seket.

s) Kidolgozza a szerencsejáték szervezésére szóló kon-
cessziós pályázatokat, ellátja a koncessziós pályáztatással
és a pályázatok elbírálásával kapcsolatos feladatokat, va-
lamint elkészíti a koncessziós szerzõdéseket. Közremûkö-
dik a szerencsejáték stratégia kidolgozásában.

t) Közremûködik a más szakminisztérium felelõsségi
körébe tartozó, egyes kizárólagos állami tevékenységek
gyakorlása jogának átengedése érdekében folytatott kon-
cessziós, árverési és pályázati eljárások ellátásában.

u) Teljesíti az EK Szerzõdés 87–88. cikkének rendel-
kezéseibõl, valamint a Strukturális Alapokkal kapcsolatos
szabályozásból származó állami támogatásokkal kapcso-
latos feladatokat.

v) Elõkészíti a hazai állami támogatási tervezetek
Európai Bizottság felé történõ bejelentéseit, éves jelentést
készít a Bizottság számára, tájékoztatást ad a csoportmen-
tességi rendeletek alapján és a nagyberuházások számára
nyújtott támogatásokról, valamint közvetít a Bizottság és a
magyar hatóságok között.

w) Gondoskodik az állami támogatási intézkedések (tá-
mogatási programok, pályázati felhívások, egyedi támoga-
tások) – jogszabályban meghatározott támogatások kivé-
telével – ellenõrzésérõl, az Európai Közösségek verseny-
jogi szabályaival való összehangolásáról, nyilvántartásá-
ról.

x) Részt vesz a Bizottság állami támogatási munkacso-
portjaiban és kialakítja a közösségi állami támogatási sza-
bályok módosítási tervezeteivel kapcsolatos magyar állás-
pontot, valamint kezdeményezi a közösségi jogszabályok
módosulása miatt szükségessé váló hazai jogszabályok
módosítását.

y) Ellátja Magyarország állami támogatásokkal kap-
csolatos nemzetközi kötelezettségeibõl (CEFTA, WTO,
EFTA) adódó feladatokat.
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4. számú függelék  

Egyes, a pénzügyminisztert illet  hatáskörök gyakorlásának delegálása, illetve a kiadmányozásra jogosultak kijelölése

A delegált hatáskör címzettje, illetve a kiadmányozásra jogosult 
 Hatáskör Felhatalmazás 

Miniszteri 
hatáskörben marad államtitkár szakállamtitkár f osztályvezet

1. Kincstári pénzforgalmi számlán kívül más 
pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számla 
nyitásának engedélyezése Kht.-k számára 

1992. évi XXXVIII. 
törvény 18/C. § (7) bek. 

  X  

2. Egyetértés adott költségvetési fejezet felújítási 
el irányzatának m ködési költségvetése javára 
történ  csökkentésével 

1992. évi XXXVIII. 
törvény 24. § (4) bek. 

  X  

3. Egyetértés adott költségvetési fejezet személyi 
juttatások és munkaadókat terhel  járulékok 
el irányzata növelésével 

1992. évi XXXVIII. 
törvény 24. § (5) bek. 

  X  

4. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi 
Kártalanítási Alap el irányzat módosításának 
jóváhagyása 

1992. évi XXXVIII. 
törvény 49. § i) pont és 
55. § (2) bek. 

  X  

5. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi 
Kártalanítási Alap költségvetési tervezetének, 
valamint éves költségvetési beszámolójának aláírása 

1992. évi XXXVIII. 
törvény 49. § i) pont és 
57. § (3) bek., valamint 
249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet 13. §  
(5) bek. 

  X  

6. Egyetértés a fejezetek felügyeletét ellátó szerv 
vezet je által elkészített fejezeti kezelés
el irányzatok felhasználásának szabályzatával 

1992. évi XXXVIII. 
törvény 49. § o) pont 

 X   



2008/48.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2365
A delegált hatáskör címzettje, illetve a kiadmányozásra jogosult 

 Hatáskör Felhatalmazás 
Miniszteri 

hatáskörben marad államtitkár szakállamtitkár f osztályvezet

7. Egyetértés költségvetési szerv és köztestületi szerv 
alapításával, megszüntetésével, átszervezésével és az 
alapító okirat tevékenységi kört érint  módosításával

1992. évi XXXVIII. 
törvény 88. § (2) bek. 

 X   

8. Egyetértés önkormányzati költségvetési szervnek a 
központi költségvetés által történ  átvételéhez 

1992. évi XXXVIII. 
törvény 88. § (2) bek. 

X    

9. A költségvetési fejezetek összesített el irányzatai 
teljesítésének elszámolása felülvizsgálata és 
jóváhagyása 

1992. évi XXXVIII. 
törvény 93. § (9) bek. 

 X   

10. A kötelezettségvállalással nem terhelt el irányzat-
maradványrész elvonása 

1992. évi XXXVIII. 
törvény 93. § (10) bek. 
b) pont 

 X   

11. A kötelezettségvállalással terhelt, felszabaduló 
el irányzat-maradvány terhére újabb kötelezettség 
vállalásának engedélyezése 

1992. évi XXXVIII. 
törvény 93. § (11) bek. 
és 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 134. §  
(6) bek. 

 X   

12. A központi költségvetési szerv vagyonkezelésében 
lév  ingatlan értékesítéséb l származó bevétel 
fejlesztési célokra történ  felhasználásának 
engedélyezése

2007. évi CXLVI. 
törvény 34. § 

X

13. A társadalombiztosítási költségvetési szerv 
vagyonkezelésében lév  ingatlan értékesítéséb l
származó bevétel fejlesztési célokra történ
felhasználásának engedélyezése 

1992. évi XXXVIII. 
törvény 86/H. § (3) bek. 

500 millió forint 
bevétel felett 

100–500 millió forint 
bevétel között 

100 millió forint bevétel 
alatt 

14. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. saját 
vagyonáról, illetve a rábízott vagyonról készített 
beszámolójának jóváhagyása 

2007. évi CVI. törvény 
13. § (4) bek. 

X    

15. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. szervezeti és 
m ködési szabályzatának jóváhagyása 

2007. évi CVI. törvény 
21. § (4) bek. 

X    
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A delegált hatáskör címzettje, illetve a kiadmányozásra jogosult 

 Hatáskör Felhatalmazás 
Miniszteri 

hatáskörben marad államtitkár szakállamtitkár f osztályvezet

16. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. 
vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyetteseinek 
kinevezése és felmentése 

2007. évi CVI. törvény 
20. § (4) bek. 

X    

17. Prémium Évek Programról és a különleges 
foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti 
kifizetésekkel összefügg  átcsoportosítások 

2007. évi CLXIX. 
törvény 4. § (1) bek.  
d) pont 

  X  

18. Az el irányzat-módosítási kötelezettség nélkül 
teljesül  el irányzatok esetén keretnyitás 
engedélyezése 

2007. évi CLXIX. 
törvény 46. § és 36/1999. 
(XII. 27.) PM rendelet 
18. § 

  X  

19. Egyetértés a KvVM fejezet meghatározott 
el irányzatainak túllépéséhez meghatározott 
feltételek esetén 

2007. évi CLXIX. 
törvény 50. § (1) bek.  

  X  

20. Egyetértés a KvVM fejezet jutalom-el leg
kifizetéséhez meghatározott feltételek esetén 

2007. évi CLXIX. 
törvény 50. § (2) bek. 

  X  

21. Egyetértés a helyi önkormányzatok által 
felhasználható központosított el irányzatok alcímei, 
a helyi önkormányzatok m köd képességének 
meg rzését szolgáló kiegészít  támogatások alcímei, 
továbbá ezen el irányzatok, valamint a vis maior 
tartalék el irányzat közötti átcsoportosításhoz

2007. évi CLXIX. 
törvény 51. § (5) bek. 

X    

22. Egyetértés a Földm velésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium egyes fejezeti kezelés  el irányzatai 
közötti átcsoportosításához 

2007. évi CLXIX. 
törvény 51. § (6) bek. 

 X  
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A delegált hatáskör címzettje, illetve a kiadmányozásra jogosult 

 Hatáskör Felhatalmazás 
Miniszteri 

hatáskörben marad államtitkár szakállamtitkár f osztályvezet

23. Egyetértés a NATO felé vállalt hader -fejlesztési 
célkit zések, valamint el re nem tervezett 
nemzetközi feladatok végrehajtásával kapcsolatos, a 
HM fejezet címeinek, alcímeinek el irányzatait, a 
címen belül a kiemelt el irányzatokat is érint
átcsoportosításhoz 

2007. évi CLXIX. 
törvény 51. § (7) bek. 

  X  

24. A színházi feladatot ellátó közhasznú társaságok, 
költségvetési szervek fenntartói feladatainak 
önkormányzatok részére megállapodással történ
átadásakor az OKM el irányzataiból a Helyi 
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi 
jövedelemadója fejezet színházi támogatása javára a 
megállapodás szerinti összeg átrendezése 

2007. évi CLXIX. 
törvény 51. § (8) bek.  

X    

25. Egyetértés az oktatási miniszter hallgatói létszám 
képzési többlete jogcím-csoportok közötti 
átcsoportosításával

2007. évi CLXIX. 
törvény 51. § (12) bek. 

 X  

26. Egyetértés a fels oktatási intézmények hosszútávú 
kötelezettségvállalásának a szakmai felügyeletet 
ellátó fejezet beruházási kerete 33%-át meghaladó 
mérték  átvállalásával 

2005. évi CXXXIX. 
törvény 122. § (4) bek. 

X

27. Egyetértés az európai uniós tagsághoz kapcsolódó 
támogatások felhasználása érdekében szükséges 
többletkötelezettség-vállaláshoz

2007. évi CLXIX. 
törvény 54. § (6) bek. 

 X   

28. Egyetértés a gyógyító-megel z  ellátás, a 
gyógyászati segédeszköz támogatás, valamint a 
gyógyszertámogatás jogcímcsoporton belül 
meghatározott jogcímek közötti átcsoportosításhoz 

2007. évi CLXIX. 
törvény 73. § (2) bek., 
74. § (1) bek., 75. §  
(3) bek. 

 X  

29. Évközi el irányzat-túllépés engedélyezése az 
Egészségbiztosítási Alap ún. zárt kiadási 
el irányzatainál 

2007. évi CLXIX. 
törvény 76. § (1) bek. 

  X  

30. Egyetértés miniszter által alapított költségvetési 
szerv megszüntetéséhez, átszervezéséhez, valamint 
az alapító okirat tevékenységi kört érint
módosításához

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 11. §  
(6) bek. 

 X   

31. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi 
Kártalanítási Alap elemi költségvetésének 
jóváhagyása 

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 36. §  
(2) bek. 

  X  
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A delegált hatáskör címzettje, illetve a kiadmányozásra jogosult 

 Hatáskör Felhatalmazás 
Miniszteri 

hatáskörben marad államtitkár szakállamtitkár f osztályvezet

32. Egyetértés költségvetési szerv alapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos fejezeten belüli 
el irányzat-átcsoportosítással 

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 46. §  
(4) bek. a) pont 

  X  

33. Egyetértés a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi 
önkormányzat feladatmutatókhoz kapcsolódó – a 
költségvetési törvényben meghatározott – normatív 
hozzájárulásai és támogatásai el irányzatának 
módosításához, ha az önkormányzat évközben 
feladatot, illetve intézményt helyi önkormányzaton 
kívüli szervezetnek átad vagy átvesz 

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 52. §  
(2) bek. 

X    

34. Egyetértés központi költségvetési szervnél 
vállalkozási tevékenység korlátozásáról, 
költségvetési szervként való továbbm ködésér l,
vagy átalakításáról, leválasztásáról szóló alapítói 
döntéssel

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 64. §  
(4) bek. 

 X   

35. Felmentés az utalványozási jog államháztartáson 
kívüli szervezetnek való átadása tilalma alól 

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 74. §  
(2) bek. 

  X  

36. Központi költségvetési szerv részére fejezeti 
el irányzat-felhasználási keret elosztási számla, 
fejezeti maradványelszámolási számla, fejezeti 
befizetési számla, fejezeti kezelés  el irányzat-
felhasználási keretszámla, fejezeti célelszámolási 
forintszámla, fejezeti fedezetbiztosítási számla, 
fejezeti központi beruházások el irányzat-
felhasználási keretszámla, fejezeti 
feladatfinanszírozási el irányzat-felhasználási 
keretszámla, fejezeti devizaszámla, fejezeti letéti 
számla, európai uniós forrásokból finanszírozott 
programok lebonyolítására szolgáló fejezeti kezelés
el irányzat-felhasználási keretszámla nyitásának  
és megszüntetésének engedélyezése 

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 98. §  
(2) bek. 

   X 

37. Egyetértés központi költségvetési szerv részjogkör
költségvetési egysége részére el irányzat-
felhasználási keretszámla nyitásához 

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 99. §  
(2) bek. 

   X 



2008/48.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2369
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 Hatáskör Felhatalmazás 
Miniszteri 

hatáskörben marad államtitkár szakállamtitkár f osztályvezet

38. Központi költségvetési szerv részére letéti számla, 
célelszámolási forintszámla, több azonos típusú 
kártyafedezeti számla és európai uniós programok 
célelszámolási forintszámla nyitásának 
engedélyezése 

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 99. § (4), 
(8), (11) és (16) bek. 

   X 

39. Az elkülönített állami pénzalapok finanszírozási 
terveinek jóváhagyása 

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 113. §  
(4) bek. 

   X 

40. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 
finanszírozási terveinek jóváhagyása 

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 115. §  
(4) és (5) bek. 

  X  

41. Egyetértési jog gyakorlása az egészségügyi 
finanszírozás egyes paramétereinek változásához 

43/1999. (III. 3.) Korm. 
rendelet 6. § (2) bek.,  
27. § (12) bek., 29/A. § 
(1) bek., 33. § (8) bek.  
c) pont, 37. § (9) bek., 
41/2007. (III. 13.) Korm. 
rendelet 19. § (9) bek., 
361/2006. (XII. 28.) 
Korm. rendelet 8. §  
(7) és (11) bek.,  
2006. évi CXXXII. 
törvény 20. és 11. § 

X    

42. Részvényesi joggyakorlói határozat kiadása a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. vonatkozásában 

2007. évi CVI. törvény  
19. § (1) bek. 

X    

43. Írásbeli utasítás kiadása a Nemzeti 
Vagyongazdálkodási Tanács részére 

2007. évi CVI. törvény 
7. § (3) bek. 

X    

44. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 
ügyrendjének jóváhagyása 

2007. évi CVI. törvény 
9. § (2) bek. 

X    
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45.  A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjai 
javadalmazásának megállapítása 

2007. évi CVI. törvény 
7. § (6) bek. 

X    

46. A koncesszióba adás, illet leg a koncessziós 
szerz dés megkötésének jóváhagyása 

1991. évi XVI. törvény 
5. § (1) bek. 

X    

47. A fejlesztési adókedvezményr l szóló hatósági 
döntés (határozat, végzés) meghozatala 

1996. évi LXXXI. 
törvény 22/B. § (2)  
és (3) bek. 

  X  

48. A munkavállalói értékpapír-juttatási program 
nyilvántartásával kapcsolatos hatósági döntés 
(határozat, végzés) meghozatala 

1995. évi CXVII. 
törvény 77/C. §  
(19)–(23) bek. 

  X  

49. A feltételes adómegállapításra irányuló eljárásban a 
els fokú hatósági döntés (határozat, végzés) 
meghozatala 

2003. évi XCII. törvény 
132. §, 39/2006.  
(XII. 25.) PM rendelet 
10. § 

X

50. Egyetértés a kedvezményzettek részére történ
el leg fizetésér l az Európai Unió strukturális 
alapjainak, Kohéziós Alapjának felhasználását 
lehet vé tev  pályázati felhívások alapján 

217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 91. §  
(4) bek. 

  X  

51. A központi költségvetés céltartaléka terhére a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
kifizetésekkel összefügg  átcsoportosítások

2007. évi CLXIX. 
törvény 4. § (1) bek.  
a) pont 

X    
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52. Az Európai Unió intézményeiben 
foglalkoztatott köztisztvisel k és hivatásos 
állományú nemzeti szakért k számára külön 
kormányrendeletben meghatározott 
kiadásokkal összefügg  átcsoportosítások

2007. évi CLXIX. 
törvény 4. § (1) bek. 
b) pont és 146/2005. 
(VII. 27.) Korm. 
rendelet

  X  

53. A központi államigazgatási szerveknél, továbbá 
azok területi és helyi szerveinél a diplomás 
pályakezd  fiatalok munkatapasztalat szerzése 
támogatásával összefügg  átcsoportosítások

2007. évi CLXIX. 
törvény 4. § (1) bek.  
c) pont és 20/2005.  
(II. 11.) Korm. 
rendelet

  X  

54. A központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak munkateljesítményeinek 
elismerésére történ  kifizetésekkel összefügg
átcsoportosítások

2007. évi CLXIX. 
törvény 5. §, 
301/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet és 
246/2007. (IX. 26.) 
Korm. rendelet

X    

55. Egyetértés az Éhtv. alapján létrehozott kiotói 
egységek átruházásból befolyt bevételek el írt
célokra történ  felhasználására a fejezeti 
kezelés  el irányzatok között kiadási 
el irányzat nyitása és megemelése 

2007. évi CLXIX. 
törvény 51. § (16) bek.

  X  

56. Egyetértés a Beruházás-ösztönzési 
célel irányzat átcsoportosítására az Útpénztár 
javára

2007. évi CLXIX. 
törvény 51. § (18) bek.

  X  

57. A Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt. és az 
Állami Autópálya Kezel  Zrt. vonatkozásában 
az Áht. 100. § (1) bekezdésében meghatározott 
egyes pénzügyi m veletek végzésére  
5000,0 millió forint összeghatár alatt 
jóváhagyás megadása 

2007. évi CLXIX. 
törvény 10. § (1) bek. 

  X  
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58. Az Uniós fejlesztések fejezet KEOP 
Derogációs projektek kamattámogatása jogcím-
csoportról a helyi önkormányzatok és jogi 
személyiség  társulásaik európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása jogcímre történ
átcsoportosítás 

2007. évi CLXIX. 
törvény 51. § (17) bek.

  X  

59. A helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok 
feladatmutatók szerint járó normatív 
hozzájárulásai és támogatásai jogosultsági 
feltételeir l, igénylési rendjér l szóló 
tájékoztató

1992. évi XXXVIII. 
törvény 64. § (1) és 
(4) bek. 

  X  

60. A különféle személyi kifizetésekre, valamint a 
központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak munkateljesítményeinek 
elismerésére szolgáló céltartalékokról történ
átcsoportosítás 

2007. évi CLXIX. 
törvény 51. § (3) bek. 

  X  

61. Kincstári biztos kijelölése 1992. évi XXXVIII. 
törvény 98. § (3) bek. 

  X  

62. Az egyedi állami kezességre, állami garanciára 
vonatkozó megállapodások megküldése az 
ÁSZ részére 

1992. évi XXXVIII. 
törvény  33. § (9) bek. 

  X  

63. Egyetértés az SZMM fejezet jutalom-el leg 
kifizetéséhez meghatározott feltételek esetén 

2007. évi CLXIX. 
törvény 49. § (2), (3), 
(5) bek. 

  X  

64. Egyetértés az SZMM fejezet meghatározott 
el irányzatainak túllépéséhez meghatározott 
feltételek esetében 

2007. évi CLXIX. 
törvény 49. § (1), (4), 
(6) bek. 

  X  



2008/48.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2373
A delegált hatáskör címzettje, illetve a kiadmányozásra jogosult 

 Hatáskör Felhatalmazás 
Miniszteri 

hatáskörben marad államtitkár szakállamtitkár f osztályvezet

65. Egyetértés az ÖTM fejezet egyes sportcélú 
támogatási el irányzatok átcsoportosításához 

2007. évi CLXIX. 
törvény 51. § (11), 
(14)–(15) bek. 

  X  

66. Egyetértés az Egészségbiztosítási Alap 
meghatározott el irányzatainak a 
megemelésével, meghatározott feltételek esetén

2007. évi CLXIX. 
törvény 74. § (2) bek. 
és 75. § (4) bek. 

  X  

67. Negyedévente el legkifizetés, illetve 
el irányzat-túllépés engedélyezése 
meghatározott feltételek esetén az APEH 
részére

2007. évi CLXIX. 
törvény 47. § (2) bek. 
és (4) bek. 

  X  

68. Negyedévente el legkifizetés, illetve 
el irányzat-túllépés engedélyezése 
meghatározott feltételek esetén a Vám- és 
Pénzügy rség részére 

2007. évi CLXIX. 
törvény 48. § (2) bek. 
és (4) bek. 

  X  

69. PM fejezet pénzügyigazgatás korszer sítése
alcím el irányzat terhére a 
feladatmegosztásnak megfelel en fejezetek 
közötti átcsoportosítás 

2007. évi CLXIX. 
törvény 51. § (9) bek.  

  X  



5. számú függelék

Vagyonnyilatkozat-tételhez kötött munkakörök

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § a) pontja szerint a Pénz-
ügyminisztériumban közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselõk közül, a törvény 3. § (1) és (2) bekezdésé-
ben foglaltak alapján az alábbi munkakört betöltõk, illetve
feladatot ellátók kötelezettek vagyonnyilatkozat tételére:

1. vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõk
(osztályvezetõk, fõosztályvezetõ-helyettesek, fõosztály-
vezetõk),

2. politikai tanácsadók, fõtanácsadók, miniszteri ta-
nácsadók, fõtanácsadók,

3. belsõ ellenõrök,

4. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény és a Pénzügyminisztérium és a pénzügy-
miniszter irányítása alá tartozó szervezetek fontos és bizal-
mas munkaköreinek megállapításáról szóló 34/1996.
(XII. 21.) PM rendelet mellékletében foglaltak alapján C
típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre köteles személyek,

5. közigazgatási hatósági ügyben önállóan javaslatté-
telre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult köztisztviselõk,

6. közbeszerzési eljárás során önállóan javaslattételre,
döntésre vagy ellenõrzésre jogosult köztisztviselõk,

7. költségvetési pénzeszközök felett önállóan javaslat-
tételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult köztisztviselõk
(Pénzügyi és humánpolitikai fõosztály Pénzügyi, számvi-
teli és gazdasági osztályán bejelentett banki aláíró, utalvá-
nyozó-ellenjegyzõ, valutaelszámoló pénzügyi ügyintézõ,
pénztáros pénzügyi ügyintézõ és pénztárellenõr pénzügyi
ügyintézõ munkakört betöltõk),

8. állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdál-
kodás tekintetében önállóan javaslattételre, döntésre vagy
ellenõrzésre jogosult köztisztviselõk,

9. elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzke-
retek tekintetében önállóan javaslattételre, döntésre vagy
ellenõrzésre jogosult köztisztviselõk,

10. egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról
való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során önállóan
javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult köz-
tisztviselõk,

11. állami vagy önkormányzati támogatások felhaszná-
lásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámolta-
tás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenõr-
zésre jogosult köztisztviselõk.

6. számú függelék

Tanácsadó munkakörökre, címadományozásra
és képzettségi pótlékra vonatkozó szabályok

A Ktv. 11/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a mi-
nisztériumban 2 politikai tanácsadó és 2 politikai fõtanács-
adó munkakör létesíthetõ, a Miniszteri Kabinet miniszté-
riumi egységen belül.

A Ktv. 30/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a mi-
nisztériumban adományozható szakmai tanácsadó és fõ-
tanácsadó címek száma megegyezik a minisztériumban
foglalkoztatott felsõfokú végzettségû köztisztviselõk lét-
számának a Ktv. 30/A. §-ában meghatározott százalékos
arányával.

A Ktv. 32. § (3) bekezdésben foglaltak alapján a minisz-
tériumban 2 miniszteri tanácsadó és 2 miniszteri fõtanács-
adó munkakör létesíthetõ, a Miniszteri Kabinet miniszté-
riumi egységen belül.

Ktv. 48/A. §-ában foglaltak alapján a minisztériumban
képzettségi pótlékra jogosult az az I. besorolási osztályba
tartozó köztisztviselõ, aki a besorolásánál figyelembe vett
iskolai végzettséghez képest további

a) doktori (PhD) fokozattal, vagy azzal egyenértékû,
vagy ennél magasabb tudományos fokozattal,

b) felsõfokú iskolai rendszerû képzésben vagy szakirá-
nyú továbbképzésben szerzett felsõfokú iskolai végzett-
séggel, szakképesítéssel, vagy

c) akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés-
ben szerzett szakképesítéssel vagy

d) iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett fel-
sõfokú szakképesítéssel rendelkezik, feltéve, ha munka-
köre ellátásához szükséges.

Képzettségi pótlékra jogosult az a II. besorolási osztály-
ba tartozó köztisztviselõ, aki a besorolása alapját képzõ
végzettséghez képest további

a) akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés-
ben szerzett szakképesítéssel, vagy

b) iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett fel-
sõfokú szakképesítéssel vagy

c) iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett kö-
zépfokú szakképesítéssel rendelkezik, feltéve, ha munka-
köre ellátásához szükséges.

A munkakör ellátásához való szükségesség kérdésében
a kinevezésre jogosult munkáltatói jogkört gyakorló
vezetõ a munkaköri leírásban dönt.

A képzettségi pótlék csak akkor folyósítható, ha a tárgy-
évi intézményi költségvetés személyi juttatások elõirány-
zatán annak fedezete rendelkezésre áll.
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7. számú függelék

A szabálytalanságok kezelésének rendje

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. § (5) bekezdésének meg-
felelõen a költségvetési szerv vezetõjének kötelessége a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.

A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható
mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi, bün-
tetõ, szabálysértési, illetve kártérítési eljárás megindításá-
ra okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak.

A szabálytalanság valamely létezõ szabálytól (törvény,
rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérést jelent, az
államháztartás mûködési rendjében, a költségvetési gaz-
dálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami fel-
adatellátás bármely tevékenységében, az egyes mûvele-
tekben stb. elõfordulhat.

A szabálytalanságok alapesetei

A szabálytalanságok alapesetei:
– a szándékosan okozott szabálytalanságok (félreveze-

tés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan oko-
zott szabálytalan kifizetés stb.)

– a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyel-
metlenségbõl, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett
nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság)

A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. tör-
vény 10. § (1) bekezdése szerint bûncselekmény az a szán-
dékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bün-
teti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely ve-
szélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés ki-
szabását rendeli.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §
(1) bekezdése szerint szabálysértés az a jogellenes, tevé-
kenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselek-
mény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormány-
zati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkö-
vetõit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogelle-
nesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a fele-
lõsség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott
helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás meg-
indítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény rendelkezései az irányadók.

Fegyelmi eljárás, illetve felelõsség tekintetében az Mt.,
a Ktv., illetve a Kjt., a Htv. megfelelõ rendelkezései az
irányadók.

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések álta-
lános célja, hogy:

– megakadályozza a különbözõ jogszabályokban és
szabályzatokban meghatározott elõírások megszegését
(megelõzés);

– keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, meg-
sértése esetén a megfelelõ állapot helyreállításra kerüljön;
a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelõsség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtör-
ténjen.

A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerében

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített elõ-
zetes és utólagos vezetõi ellenõrzés rendszerében történhet
a munkavállaló és munkáltató részérõl egyaránt, aki jelzi
azt a kijelölt szabálytalanság-felelõsnek.

Amennyiben a belsõ ellenõr ellenõrzési tevékenysége
során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelõen jár el. A
költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia
a belsõ ellenõrzés megállapításai alapján, az intézkedési
tervet végre kell hajtania.

A külsõ ellenõrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó
megállapításait az ellenõrzési jelentés tartalmazza. A bün-
tetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiá-
nyosság gyanúja esetén az ellenõrzõ szervezet mûködését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU
ellenõrzést gyakorló szervei stb.). A szabálytalanságra vo-
natkozó megállapítások alapján intézkedési tervet kell ki-
dolgozni.

A szabálytalanság észlelését követõ szükséges intézke-
dések, eljárások megindítása

A kijelölt szabálytalanság-felelõs elõkészíti a szükséges
intézkedések végrehajtását.

Büntetõ- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges in-
tézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesíté-
sét jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén
az illetékes szerv a megfelelõ eljárásokat megindítsa.

A kijelölt szabálytalanság-felelõs javaslatára az illeté-
kes vezetõ vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására.
A vizsgálatban való részvételre munkatársakat (indokolt
esetben külsõ szakértõt) kér fel a munkajogi szabályok
tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredményét jegyzõ-
könyvbe kell foglalni, szabálytalanság megállapítása ese-
tén meg kell hozni a szükséges intézkedéseket.

Intézkedések, eljárások nyomon követése

A kijelölt szabálytalanság-felelõs:
– nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a megho-

zott döntéseket, illetve a megindított eljárások helyzetét,
– figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során ké-

szített javaslatok végrehajtását,
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– a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további
„szabálytalanság-lehetõségeket” beazonosítja, informá-
ciót szolgáltat a belsõ ellenõrzés számára, elõsegítve an-
nak folyamatban lévõ ellenõrzéseit, az ellenõrzési környe-
zetre és a vezetési folyamatokat érintõ eseményekre való
nagyobb rálátást.

A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása

A kijelölt szabálytalanság-felelõs feladata:
– a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett irat-

anyagok (jogszabály szabályozza) nyilvántartásának nap-
rakész és pontos vezetésérõl gondoskodik;

– egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos
nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos doku-
mentumokat;

– nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz
kapcsolódó határidõket;

– az európai uniós források, azokkal kapcsolatos költ-
ségvetési elõirányzatok tekintetében figyelembe veszi a
Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL
Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap
projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénz-
ügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek ki-
alakításáról 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet Szabály-
talanságok kezelése címû fejezetében meghatározottakat.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na-
pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i
rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály-
 változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ere jé hez mér ten
hoz zá kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csön ös meg is me ré se te rén. Az új sze rû
és  hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA Rt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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08.0906 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

08.0906 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


