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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A külügyminiszter
3/2008. (MK 49.) KüM

u t a s í t á s a
a Külügyminisztérium Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról  szóló 9/2007. (MK 122.) KüM utasítás
módosításáról

A jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény 49.  §-ának
(1) be kez dé se, va la mint a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog -
ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 65.  § (1) be kez dé se
alap ján a Kül ügy mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ról  szóló 9/2007. (MK 122.) KüM uta sí tást
(a továb biak ban: Uta sí tás) az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.

Az Uta sí tás 4. (6) e) pont já nak „Kül ügyi Se gé lye zé si
Ke ret” szö veg ré sze he lyé be a „Hu ma ni tá ri us Se gé lye zé si
Ke ret” szö veg rész lép.

2.

(1) Az Uta sí tás 5. (6) a) pont ja ha tá lyát vesz ti, egy út tal
a b) és c) pon tok a), il let ve b) pon tok ra mó do sul nak.

(2) Az Uta sí tás 5. (11) be kez dé se he lyé re az aláb bi szö -
veg lép:

„(11) Az ál lam tit kár köz vet le nül fel ügye li az Ál lam tit -
kár Tit kár sá gát, a Nem zet kö zi és Eu ró pai Uni ós Köz jo gi
Fõ osz tályt, a Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tályt, a Kon zu li
Fõ osz tályt, a Hu mán Erõ for rá sok Fõ osz tá lyát és a Nem -
zet kö zi Szer ve ze tek és Em ber i Jo gok Fõ osz tá lyát.”

(3) Az Uta sí tás 5. (13) be kez dé se he lyé re az aláb bi szö -
veg lép:

„(13) Az ál lam tit kár a Biz ton sá gi és Irat ke ze lé si Fõ osz -
tály köz re mû kö dé sé vel köz vet le nül fel ügye li és irá nyít ja
a sze mé lyi biz ton ság gal kap cso la tos fel ada to kat, il let ve
köz vet le nül fel ügye li a biz ton sá gi meg bí zott tevékeny -
ségét.”

(4) Az Uta sí tás 5. sza ka sza az aláb bi (14) be kez dés sel
egé szül ki:

„(14) Az ál lam tit kár ko or di nál ja a mi nisz té ri u mon be lül 
a több szak ál lam tit kár te rü le tét érin tõ, pro jekt-jel le gû fel -
ada tok vég re haj tá sát.”

3.

(1) Az Uta sí tás 6. (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi szö -
veg lép:

„(1) A Mi nisz té ri um po li ti kai igaz ga tó ja (a továb biak -
ban: po li ti kai igaz ga tó) az Eu ró pai Unió kö zös kül- és biz -
ton ság po li ti kai ügye i ért, a biz ton ság po li ti ká ért, va la mint
a nyu ga ti-eu ró pai ál la mok kal fenn tar tott két ol da lú kap -
cso la to kért fe le lõs szak ál lam tit kár.”

(2) Az Uta sí tás 6. sza ka sza az aláb bi (5) be kez dés sel
egé szül ki, egy út tal az (5) és (6) be kez dé sek szá mo zá sa
(6) és (7) be kez dés re vál to zik:

„(5) Az Eu ró pai Igaz ga tó val szo ros együtt mû kö dés ben
fe le l a 2011-es ma gyar EU-el nök ség kül-, biz ton ság-,
és vé de lem po li ti kai fel ada ta i nak el lá tá sért, az el nök sé gi
pe ri ó dus so rán e te rü le te ken meg je le nõ pri o ri tá sok meg ha -
tá ro zá sá ért, il let ve kül-, biz ton ság- és vé de lem po li ti kai
 területen ja vas la tot tesz az el nök sé gi fel ké szü lés sze mé lyi
és szer ve ze ti fel té te le i re, be le ért ve az EU Ál lan dó Kép -
viseleten mû kö dõ Kül- és Biz ton ság po li ti kai Hi va talt.”

4.

(1) Az Uta sí tás 7. (8) a) pont ja he lyé be az aláb bi szö veg
lép:

„a) Aka dá lyoz ta tá sa ese tén – eu ró pai uni ós ügyek ben –
he lyet te sí ti az ál lam tit kárt a Gaz da sá gi Ka bi net ülé se in.”

(2) Az Uta sí tás 7. (9) be kez dé se az utol só mon da ta elõtt
az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„Az el nök sé gi fel ké szü lés gaz da sá gi, gaz dál ko dá si,
költ ség ve té si, anya gi, mû sza ki, tech ni kai, biz ton sá gi és
irat ke ze lé si vo nat ko zá sa it érin tõ fel ada tok te kin te té ben
együtt mû kö dik az igaz ga tá si szak ál lam tit kár ral.”

5.

(1) Az Uta sí tás 8. (2) be kez dé se he lyé re az aláb bi szö -
veg rész lép:

„(2) A Kül ügy mi nisz té ri um ban öt szak ál lam tit kár mû -
kö dik.”

(2) Az Uta sí tás 8. (3) be kez dé se he lyé be az szö veg lép:
„(3) A szak ál lam tit ká rok irá nyí tá sa és fel ügye le te alá

tar to zó fel adat- és ha tás kö rök az aláb bi ak:
a) az Eu ró pai Unió kö zös kül- és biz ton ság po li ti kai

ügye i ért és a biz ton ság po li ti ká ért, va la mint a nyu gat-eu ró -
pai ál la mok ka lal fenn tar tott két ol da lú kap cso la to kért fe le -
lõs szak ál lam tit kár, po li ti kai igaz ga tó. Köz vet le nül irá -
nyít ja a szak ál lam tit kár tit kár sá gát, va la mint az eu ró pai
Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tály, a Biz ton ság po li ti kai
és Non-pro li fe rá ci ós Fõ osz tály és az I. Eu ró pai Fõ osz tály
te vé keny sé gét,

b) a kor mány za ti Eu ró pa-po li ti ká ért, az eu ró pai uni ós
tag ság gal össze füg gõ fel ada to kért, az Eu ró pai Unió dön -
tés ho za ta li el já rá sá ban kép vi se len dõ tár gya lá si ál lás pont
ki ala kí tá sá nak ko or di ná lá sá ért, az Eu ró pai Ko or di ná ci ós
Tár ca kö zi Bi zott ság mû köd te té sé ért, to váb bá a fel adat- és
ha tás kö ré be tar to zó uni ós po li ti kák kal kap cso la tos ügye -

2384 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/49. szám



kért fe le lõs szak ál lam tit kár, eu ró pai igaz ga tó. Köz vet le nül 
irá nyít ja a szak ál lam tit kár tit kár sá gát, va la mint az EU
 Koordinációs és Jogi Fõ osz tály, az EU Gaz da ság po li ti kai
Fõ osz tály, va la mint az EU Ága za ti és Ke res ke del mi
 Fõosztály te vé keny sé gét,

c) az ame ri kai föld rész, Ázsia, a csen des-óce á ni tér ség,
va la mint Af ri ka or szá ga i val fenn tar tott két ol da lú kap cso -
la to kért, to váb bá a nem zet kö zi fej lesz té sért fe le lõs szak ál -
lam tit kár. Köz vet le nül irá nyít ja a szak ál lam tit kár titkár -
ságát, va la mint az Ame ri kai Fõ osz tály, az Ázsi ai és Csen -
des-óce á ni Fõ osz tály, az Af ri kai és Kö zel-ke le ti Fõ osz -
tály, va la mint a Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si
Fõ osz tály te vé keny sé gét,

d) a ke let-eu ró pai ál la mok kal fenn tar tott két ol da lú kap -
cso la to kért, va la mint gaz da ság- és tudománydiplomá -
ciáért fe le lõs szak ál lam tit kár. Köz vet le nül irá nyít ja a szak -
államtitkár tit kár sá gát, a II. Eu ró pai Fõ osz tály, va la mint a
Gaz da ság- és Tu do mány dip lo má ci ai Fõ osz tály te vé keny -
sé gét,

e) a gaz dál ko dá sért, biz ton sá gért, irat ke ze lé sért, táv -
köz lé sért, in for ma ti ká ért és pro to kol lért fe le lõs szak ál lam -
tit kár (a továb biak ban: igaz ga tá si szak ál lam tit kár). Köz -
vet le nül irá nyít ja a szak ál lam tit kár tit kár sá gát, va la mint
a Gaz dál ko dá si Fõ osz tály, a Biz ton sá gi és Irat ke ze lé si
 Fõosztály, a Táv köz lé si és In for ma ti kai Fõ osz tály, a Pro -
to koll Fõ osz tály és a 2011-es EU El nök sé gi Fel ké szü lés
Pénz ügyi és Gaz dál ko dá si Ön ál ló Osz tá lyá nak te vé keny -
sé gét.”

(3) Az Uta sí tás 8. (8) be kez dé se he lyé be az aláb bi
(8)–(11) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(8) Az ame ri kai föld rész, Ázsia, a csen des-óce á ni tér -
ség, va la mint Af ri ka or szá ga i val fenn tar tott két ol da lú kap -
cso la to kért, to váb bá a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö -
dé sért fe le lõs szak ál lam tit kár el lát ja a De mok rá cia Köz -
pont Köz ala pít vány mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to -
kat, va la mint el nök ként ve ze ti a De mok rá cia Munka -
bizottságot.

(9) Az igaz ga tá si szak ál lam tit kár az eu ró pai igaz ga tó val 
együtt mû köd ve fe le lõs a 2011-es EU el nök sé gi fel ké szü -
lés gaz da sá gi, gaz dál ko dá si, költ ség ve té si, anya gi, mû sza -
ki, tech ni kai, biz ton sá gi és irat ke ze lé si vo nat ko zá sa it érin -
tõ fel ada tok ko or di ná lá sá ért és az eh hez kap cso ló dó elõ -
ter jesz tések el ké szí té sé ért. A szak ál lam tit kár köz re mû kö -
dik to váb bá a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé si for -
rá sok biz to sí tá sá ban és az e tárgy ban kö tött együttmû -
ködési meg ál la po dá sok ko or di ná lá sá ban.

(10) Az ame ri kai föld rész, Ázsia, a csen des-óce á ni tér -
ség, va la mint Af ri ka or szá ga i val fenn tar tott két ol da lú kap -
cso la to kért, to váb bá a nem zet kö zi fej lesz té si együttmû -
ködésért fe le lõs szak ál lam tit kár a nem zet kö zi fej lesz té si
együtt mû kö dé si for rá sok biz to sí tá sá ban és az e tárgy ban
kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok ko or di ná lá sá ban
együtt mû kö dik az igaz ga tá si szak ál lam tit kár ral.

(11) A ke let-eu ró pai ál la mok kal fenn tar tott két ol da lú
kap cso la to kért, va la mint gaz da ság- és tu do mány dip lo má -
ci á ért fe le lõs szak ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén

– nem eu ró pai uni ós ügyek ben – he lyet te sí ti az ál lam tit kárt 
a Gaz da sá gi Ka bi net ülé se in.”

6.

Az Uta sí tás 11. sza ka sza az aláb bi (12) be kez dés sel egé -
szül ki, egy út tal a (12) be kez dés (13) be kez dés re mó do sul:

„(12) A Mi nisz te ri Ér te kez let ja vas la ta alap ján a mi nisz -
ter ál tal jó vá ha gyott elõ irány zat tal ren del ke zõ fõ osz tály
ve ze tõ jé nek kö te les sé ge, fel ada ta az ál ta la ke zelt elõ irány -
za tok vo nat ko zá sá ban ki ter jed nek a ta ka ré kos sá gi in téz ke -
dé sek meg té te lé re, azok kö vet ke ze tes vég re haj tá sá ra, a
gaz dál ko dás meg szer ve zé sé re, az elõ irány za tok sza bály -
sze rû fel hasz ná lá sá ra, az elõ írt be szá mo lók idõ be ni el ké -
szí té sé re és a szer zõ dés-nyil ván tar tá si rend szer ré szé re
tör té nõ adat szol gál ta tás ra.”

7.

Az Uta sí tás 14. sza ka sza he lyé re az aláb bi szö veg lép:
„A mi nisz té ri um ban ado má nyoz ha tó szak mai ta nács -

adói és fõ ta nács adói cí mek együt te sen nem ha lad hat ják
meg a fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõk lét szá -
má nak 20%-át.”

8.

Az Uta sí tás 17. (5) be kez dé se he lyé re az aláb bi szö veg
lép:

„(5) A Mi nisz te ri Ér te kez let he ten te ke rül meg tar tás ra,
az ér te kez le tet a mi nisz ter tá vol lé te vagy aka dá lyoz ta tá sa
ese tén az ál lam tit kár hív ja össze és ve ze ti.”

9.

Az Uta sí tás 28. (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
 helyére az aláb bi szö veg lép:

„(1) A je len uta sí tás ban fog lalt ren del ke zé se ken kí vül
ki ad má nyo zá si jo got dön té si jog kör nél kül”

10.

Az Uta sí tás 33. sza ka sza az aláb bi (6) be kez dés sel egé -
szül ki, egy út tal a (6) be kez dés szá mo zá sa (7) be kez dés re
vál to zik:

„(6) A Gaz dál ko dá si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek el len jegy -
zé se nél kül nem küld he tõ pénz ügyi ada tot tar tal ma zó
 dokumentáció az Ál la mi Szám ve võ szék, a Pénzügy -
minisztérium, a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal, a Köz pon ti
El len õr zé si Hi va tal, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
felé.”
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11.

Az Uta sí tás 34. (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti, ez zel egy -
ide jû leg a (3) be kez dés szá mo zá sa (2)-re mó do sul.

12.

Az Uta sí tás 37. pont já nak má so dik fran cia be kez dé se
he lyé re az aláb bi há rom új fran cia be kez dés lép:

„– éven ként az a köz tiszt vi se lõ, aki köz be szer zé si el já -
rás so rán – ön ál ló an vagy tes tü let tag ja ként – ja vas lat té tel -
re, dön tés re vagy el len õr zés re jo go sult,

– két éven ként az a köz tiszt vi se lõ, aki fel ada tai el lá tá sa
so rán költ ség ve té si vagy egyéb pénz esz kö zök fe lett,
 továbbá az ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dás, fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok te kin te té ben; egye di ál la mi tá mo -
ga tás ról való dön tés re irá nyu ló el já rás le foly ta tá sa so rán;
vagy ál la mi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak vizs gá la ta
vagy a fel hasz ná lás sal való el szá mol ta tás so rán – ön ál ló an
vagy tes tü let tag ja ként – ja vas lat té tel re, dön tés re vagy
 ellenõrzésre jo go sult,

– öt éven ként a ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz -
tiszt vi se lõ; a po li ti kai ta nács adó és fõ ta nács adó, a mi nisz -
te ri ta nács adó vagy fõ ta nács adó; il let ve az a köz tiszt vi se -
lõ, aki köz igaz ga tá si ha tó sá gi vagy sza bály sér té si ügy ben
– ön ál ló an vagy tes tü let tag ja ként – ja vas lat té tel re, dön tés -
re vagy el len õr zés re jo go sult; vagy jog sza bály alap ján
C tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés re kö te les fon tos és
bi zal mas mun ka kört tölt be.”

13.

A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 1. mel lék le te
 helyébe a je len uta sí tás mel lék le te lép.

14.

A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 2. mel lék le té nek
szö ve ge he lyé be az aláb bi szö veg lép:

„A Kül ügy mi nisz té ri um lét szám ke re te az aláb bi:
(1) A Kül ügy mi nisz té ri um bel sõ igaz ga tá sá nak lét szá -

ma 664 fõ.
a) a ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy -

sé gek együt tes lét szá ma: 61
b) a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy -

ségek együt tes lét szá ma: 7
c) az ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy -

ségek együt tes lét szá ma: 132
d) a po li ti kai igaz ga tó irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti

egy sé gek együt tes lét szá ma: 79
e) az eu ró pai igaz ga tó irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti

egy sé gek együt tes lét szá ma: 67

f) az ame ri kai föld rész, Ázsia, Auszt rá lia és Csen des-
óce án és va la mint Af ri ka or szá ga i val fenn tar tott két ol da lú
kap cso la to kért, to váb bá a nem zet kö zi fej lesz té si együtt -
mû kö dé sért fe le lõs szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek együt tes lét szá ma: 70

g) a ke let-eu ró pai ál la mok kal fenn tar tott két ol da lú kap -
cso la to kért, va la mint a gaz da ság- és tudománydiplomá -
ciáért fe le lõs szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze ti egy sé gek együt tes lét szá ma: 40

h) az igaz ga tá si szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek együt tes lét szá ma: 208

(2) A Kül ügy mi nisz té ri um Kül kép vi se le tek igaz ga tá sá -
nak lét szá ma: 1080 fõ.”

15.

(1) Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 3. mel lék le té nek 
(a továb biak ban: 3. mel lék let) I. (12) be kez dé se he lyé re
az aláb bi szö veg lép:

„(12) Az ön ál ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat tal ren del -
ke zõ fõ osz tá lyok fe le lõ sek az elõ irány zat fel hasz ná lá sá val 
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ért, össz hang ban a
 Külügyminisztérium gaz dál ko dá sá nak egyes kér dé se i rõl
 szóló 3/2007. KüM uta sí tás sal.”

(2) A 3. mel lék let III. (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be az aláb bi mon dat lép:

„(3) A Par la men ti Kap cso la tok Osz tá lyát fõosztály -
vezetõ-helyettes ve ze ti.”

(3) A 3. mel lék let V. (1) be kez dé se he lyé re az aláb bi
szö veg lép:

„Az El len õr zé si Ön ál ló Osz tályt fõosztályvezetõ-
 helyettes ve ze ti, aki a Mi nisz té ri um bel sõ el len õr zé si
 vezetõje.”

(4) A 3. mel lék let VI. (1) be kez dé sé nek utol só há rom
fran cia be kez dé se he lyé re az aláb bi szö veg lép:

„– Kul tu rá lis és Kül sõ Tá jé koz ta tá si Osz tály ból és
– Saj tó szer ve zõ és Elem zõ Osz tály ból”

(5) A 3. mel lék let VI. (3) a) pont ja az aláb bi mon dat tal
egé szül ki:

„Ko or di nál ja a Kül ügy mi nisz té ri um ar cu la tá val kap -
cso la tos te en dõ ket.”

(6) A 3. mel lék let VI. (7) be kez dé se ha tá lyát vesz ti,
 egyúttal a kö vet ke zõ be kez dé sek szá mo zá sa meg fele lõen
 módosul.

(7) A 3. mel lék let X. (2) be kez dé se az aláb bi f) pont tal
egé szül ki, egy út tal az e) pont vé gén az írás jel pon tos -
vesszõ re mó do sul:

„f) az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tállyal együtt mû -
köd ve köz re mû kö dik a 2011-es ma gyar EU-el nök ség elõ -
ké szí té sé ben.”

(8) A 3. mel lék let XI. (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti,
 egyúttal a to váb bi be kez dé sek szá mo zá sa meg fele lõen
mó do sul. A 3. mel lék let XI. új szá mo zás sze rin ti
(12) c) pont ja ha tá lyát vesz ti, egy út tal a to váb bi pon tok
 jelzése meg fele lõen mó do sul.
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(9) A 3. mel lék let XII–XXXIII. sza ka szai he lyé be az
aláb bi szö veg lép:

„XII.

Humán Erõforrások Fõosztálya

A Hu mán Erõ for rá sok Fõ osz tá lya (rö vi dí té se: HEFO)
az ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szak -
mai fõ osz tály.

(1) A Hu mán Erõ for rá sok Fõ osz tá lya
– Sze mély ügyi Osz tály ból,
– Kép zé si Osz tály ból,
– Köz szol gá la ti Osz tály ból,
– Igaz ga tá si és Jogi Osz tály ból és
– Kül kép vi se le ti Fel ké szü lé si Osz tály ból

áll.
(2) A fõ osz tály ve ze tõ irá nyít ja a fõ osz tály mun ká ját,

 távolléte ese tén a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sí ti,
aki az ál ta lá nos fel ada tai mel lett el lát ja az aláb bi a kat:

a) Kap cso la tot tart a Kor mány za ti Sze mély ügyi Ál lam -
tit kár ság gal, gon dos ko dik az össz kor mány za ti fel ada tok
mi nisz té ri u mon be lü li vég re haj tá sá ról.

b) Kap cso la tot tart a társ tár cák kal és társ szer vek kel,
hu mán po li ti kai szem pont ból vé le mé nye zi az ál ta luk
 készített ja vas la to kat, elõ ter jesz téseket.

c) Gon dos ko dik a fog lal koz ta tás-egész ség ügyi szol gá -
lat mû köd te té sé rõl, meg ha tá roz za az ál lo más hely ne héz
kö rül mé nye i re te kin tet tel ki emelt kül kép vi se le tek kö rét,
ko or di nál ja ezek spe ci á lis ügye i nek in té zé sét.

(3) A Sze mély ügyi Osz tály fel ada tai:
a) Fo lya ma tos kap cso lat tar tás a kül kép vi se le tek kel és

a bel föl di szer ve ze ti egy sé gek kel, il let ve a kép vi se le tek és
a bel föl di ál lo mány sze mély ügyi ügye i nek in té zé se.

b) A Gaz dál ko dá si Fõ osz tállyal egyez tet ve nyil ván tar -
tást ve zet, és be szá mol a Mi nisz té ri um bel sõ és kül sõ lét -
szám hely ze té nek ala ku lá sá ról, ja vas la tot ké szít a Mi nisz -
té ri um lét szám gaz dál ko dá sá ra.

c) El lát ja a dip lo má ci ai rang ado má nyo zá sá val és
a rang eme lés sel kap cso la tos fel ada to kat.

d) A pá lyáz ta tás rend jé re vo nat ko zó kül ügy mi nisz te ri
uta sí tás alap ján gon dos ko dik a kül szol gá la ti he lyek be töl -
té sé rõl, éves vál tá si terv el ké szí té sé rõl, szer ve zi a vál tás
fo lya ma tát és köz re mû kö dik a kül szol gá lat hoz kap cso ló dó 
mun ka kö ri le írá sok el ké szí té sé ben, vé le mé nyez te ti, jó vá -
ha gyat ja azo kat. Gon dos ko dik a ki he lye zés re ke rü lõk és
csa lád juk tech ni kai fel ké szí té sé rõl, el ké szí ti az ezek hez
kap cso ló dó ok ira to kat. Ja vas la tot ké szít a be ren del tek nek
a köz pont ban tör té nõ el he lye zé sé re.

e) In té zi a más köz igaz ga tá si szer vek ál tal át he lye zett
szak dip lo ma ták kül szol gá la ti ügye it.

f) Ja vas la tot tesz a kül szol gá lat in do kolt meg szün te té -
sé re, és el vég zi az eh hez kap cso ló dó te en dõ ket.

g) Kez de mé nye zi a köz szol gá la ti jog vi szony, mun ka -
vi szony lé te sí té sét, mó do sí tá sát, il let ve meg szün te té sét.

h) Kül kép vi se le te ken össze fér he tet len ség ese tén be -
szer zi a mi nisz te ri fel men tést, ko or di nál ja a ki ren del tek

hoz zá tar to zói mun ka vál la lá sá nak en ge dé lyez te té si el já rá -
sát a fo ga dó or szág sza bá lya i val össz hang ban.

i) Vé le mé nye zi, ko or di nál ja és a Gaz dál ko dá si Fõ osz -
tállyal együtt en ge dé lye zi a 4/2007-es KüM uta sí tás alap -
ján ja va solt kül kép vi se le ti idõ sza kos fog lal koz ta tá so kat.

j) Gon dos ko dik a misszi ók sza bad sá go lá si ter ve i nek
vé le mé nye zé si, jó vá ha gya tá si el já rá sá ról, a dön tést köve -
tõen a misszi ók tá jé koz ta tá sá ról, va la mint en ge dé lye zi
a rend kí vü li ha za uta zá si ké rel me ket. Köz re mû kö dik a
 helyettesítési terv össze ál lí tá sá ban.

k) Kez de mé nye zi a dip lo ma ta és kül ügyi szol gá la ti
 útlevelek ki ál lí tá sát és ki adá sát, il let ve ví zum be szer zés re
en ge dély ki adá sát, és vé le mé nye zi a dip lo ma ta út le vél ma -
gán cé lú igény be vé te lé re vo nat ko zó ké rel me ket.

l) Ér té ke li a kül kép vi se le tek sze mély ügyi je len té se it,
vé le mé nye zi a ja vas la to kat és in téz ke dik a dön té sek vég re -
haj tá sá ról.

m) El ké szí ti és nyil ván tart ja a kül kép vi se let-ve ze tõi
vál tá sok kal kap cso la tos elõ ter jesz téseket és in téz ke dik
a misszió ve ze tõk ki-, il let ve be ren de lé sé rõl.

n) Összeg zi, vé le mé nye zi, majd a ha tás kör rel rendel -
kezõ szer ve ze ti egy sé gek kel egyez te ti a ju tal ma zá si ja vas -
la to kat, és dön tés re elõ ké szí ti azo kat.

(4) A Kép zé si Osz tály fel ada tai:
a) Össze ál lít ja a Kül ügy mi nisz té ri um éves kép zé si ter vét.
b) A kül szol gá lat tal kap cso la tos ér de kek figye lembe -

véte lével gon dos ko dik a mi nisz té ri u mi köz tiszt vi se lõk és
mun ka vál la lók (a to váb bi ak ban: fog lal koz ta tot tak) után -
pót lá sát biz to sí tó fel vé te li és pá lya al kal mas sá gi vizs gák
meg szer ve zé sé rõl, a fog lal koz ta tot tak kép zé sé rõl és
 továbbképzésérõl, az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ról.

c) Ko or di nál ja és szer ve zi a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek -
bõl szak mai gya kor lat ra je lent ke zõ vég zõs hall ga tók szak -
mai fel ké szí té sét.

d) Szer ve zi, ko or di nál ja és nyil ván tart ja a kül szol gá la -
tot tel je sí tõk és eh hez kap cso ló dó an a bel föl dön fog lal koz -
ta tot tak kül ügyi szak mai, köz igaz ga tá si szak mai kép zé sét,
ké pe sí té si elõ írásokhoz szük sé ges to vább kép zé sét és a
kap cso ló dó vizs gáz ta tá so kat, kü lö nös te kin tet tel a kül ügyi 
szol gá lat hoz kö tõ dõ spe ci á lis is me re tek re,

e) Szer ve zi és ko or di nál ja szak dip lo ma ták fel ké szí té -
sét, kép zé sét, vizs gáz ta tá sát.

f) Köz re mû kö dik a ki he lye zés re ke rü lõ mun ka tár sak
fel ké szü lé sé hez szük sé ges po li ti kai, szak mai és gya kor la ti
is me re tek bõ ví té sét szol gá ló to vább kép zé sek le bo nyo lí tá -
sá ban.

g) A Mi nisz té ri um min den ko ri szak mai igé nyei sze rint
vé le mé nye zi a fog lal koz ta tot tak ta nul má nyi tá mo ga tás
irán ti ké rel me it.

h) Ko or di nál ja a Mi nisz té ri um ré szé re a nem zet kö zi
szer ve ze tek, kül föl di ál lam igaz ga tá si szer vek és egyéb
 intézmények ál tal fel aján lott ösz tön dí jak pá lyáz ta tá sát.
A ha tá lyos kül ügy mi nisz te ri uta sí tás alap ján szer ve zi a
rész vé telt.

i) Köz re mû kö dik a nem ze ti szak ér tõi pá lyá za tok kal
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ban.
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j) Fo lya ma to san tá jé ko zó dik a kül föl di to vább kép zé si
le he tõ sé gek rõl.

k) Tá jé koz ta tást nyújt a kül dõ ál la mok kép vi se le te i nek
a kül szol gá lat fel té te le it és a Kül ügy mi nisz té ri um eh hez
kap cso ló dó te vé keny sé gét il le tõ kér dé sek ben. Részt vesz
az EU Bi zott sá ga ille té kes mun ka cso port já nak rend sze res
ülé sén az Eu ró pai Uni ós kül szol gá la ti kép zés vo nat ko zá -
sá ban. Gon dos ko dik az osz tály te vé keny sé gé vel össze -
függõ in for má ci ók köz zé té te lé rõl a Mi nisz té ri um bel sõ és
kül sõ hon lap ján.

l) Akk re di tált nyelv vizs ga köz pont ként köz re mû kö dik
a nyel vi kép zés ben és a vizs gáz ta tás ban.

m) Gon dos ko dik a Jogi Szak vizs ga Bi zott ság ré szé re
a jogi szak vizs gát meg elõ zõ kö te le zõ jog gya kor lat tel je sí -
té sét iga zo ló ta nú sít vány ki ál lí tá sá ról.

n) El lát ja a kül szol gá la tot tel je sí tõk gyer me ke i nek
 iskoláztatásával kap cso la tos te vé keny sé get.

(5) A Köz szol gá la ti Osz tály fel ada tai:

a) El vég zi a fel vé telt meg elõ zõ te en dõ ket: a ki ké rõk,
 illetve egyéb meg ál la po dá sok el ké szí té sét, az or vo si vizs -
gá lat ra tör té nõ be uta lást, a szük sé ges ok ira tok, össze fér he -
tet len sé gi nyi lat ko za tok, mun ka kö ri le írá sok be gyûj té sét.

b) A köz szol gá la ti jog vi szonnyal kap cso la tos össze fér -
he tet len ség ese tén be szer zi a mi nisz te ri fel men tést, fi gye -
lem mel kí sé ri az össze fér he tet len ség meg szûn te té sét.

c) Nyil ván tart ja, és el ké szí ti a fog lal koz ta tot tak köz -
szol gá la ti jog vi szo nyá nak, mun ka vi szo nyá nak lé te sí té sé -
vel, meg szün te té sé vel kap cso la tos ok ira to kat.

d) El ké szí ti a köz tiszt vi se lõk ki ne ve zés-mó do sí tá sá val, 
il let ve a mun ka vál la lók mun ka szer zõ dé sé nek mó do sí tá sá -
val kap cso la tos ok ira to kat.

e) A bér szám fej tés hez, il let ve a sza bad ság-nyil ván tar -
tás hoz szük sé ges sze mé lyi törzs-, il let ve jog vi szony ada to -
kat meg kül di a Gaz dál ko dá si Fõ osz tály ré szé re.

f) A mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõ vel egyez tet ve 
ja vas la tot tesz a ve ze tõi meg bí zás, il let ve az elõ me ne telt
biz to sí tó köz igaz ga tá si cí mek ado má nyo zá sá ra és vissza -
vo ná sá ra. Dön tést köve tõen gon dos ko dik az ok ira tok el ké -
szí té sé rõl.

g) El lát ja a va gyonnyi lat ko za tok kal kap cso la tos fel -
ada to kat, ez zel össze füg gés ben kap cso la tot tart a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ille té kes szer ve ze ti egy sé gé vel.

h) Be ké ri és nyil ván tart ja a bel föl di ál lo mány sza bad -
sá go lá si ter ve it.

i) Köz re mû kö dik a Mi nisz té ri um ke ze lé sé ben lévõ szo -
ci á lis jel le gû la ká sok kal kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá -
sá ban és a Mi nisz té ri um esély egyen lõ sé gi, csa lád jo gi, szo -
ci á lis, ke gye le ti és idõs ügyi te vé keny sé gé ben.

(6) Az Igaz ga tá si és Jogi Osz tály fel ada tai:

a) Ja vas la tot tesz a Fõ osz tály fel adat kö ré hez kapcso -
lódó jog sza bá lyok, mi nisz te ri uta sí tá sok ki dol go zá sá ra,
 felülvizsgálatára.

b) Ko or di nál ja a pa na szok ki vizs gá lá sát, gon dos ko dik
a fe gyel mi el já rá sok tör vényes le foly ta tá sá nak fel té te le i -
rõl.

c) Az osz tály ke re te in be lül lát ja el fel ada ta it az esély -
egyen lõ sé gi re fe rens, aki eb ben a mun ka kö ré ben fe le lõs az 
esély egyen lõ ség elõ se gí té sé ért, va la mint együtt mû kö dik
a há zas tár sa kat tö mö rí tõ kül ügyes tár sa dal mi szer ve zet,
a KÜLDTE ve ze té sé vel.

d) In for ma ti kai tá mo ga tás sal tel je sí ti a Mi nisz té ri um
jog sza bály ban elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét.

e) El lát ja a Sze mély ügyi Nyil ván tar tó mû köd te té sét,
va la mint a sze mé lyi hí rek kel kap cso la tos in téz mé nyi kom -
mu ni ká ci ós fel ada to kat.

f) El lát ja a va gyonnyi lat ko za tok kal kap cso la tos fel ada -
to kat, ez zel össze füg gés ben kap cso la tot tart a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal ille té kes szer ve ze ti egy sé gé vel.

(7) A Kül kép vi se le ti Fel ké szü lé si Osz tály a kül szol gá -
lat ra tör té nõ fel ké szü lés ide jén a mun ka tár sak ide ig le nes
szer ve ze ti egy sé ge, a szá muk ra ki je lölt mun ka vég zés
 helyétõl füg get le nül.

XIII.

Nemzetközi Szervezetek és Emberi Jogok Fõosztálya

A Nem zet kö zi Szer ve ze tek és Em ber i Jo gok Fõ osz tá lya 
(rö vi dí té se: NSZEJF) a po li ti kai igaz ga tó irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) Az NSZEJF
– Glo bá lis Szer ve ze tek Osz tály ból,
– Eu ró pai Szer ve ze tek Osz tály ból és
– Em ber i Jogi Osz tály ból

áll.
(2) Az NSZEJF össze han gol ja a Mi nisz té ri um va la -

mennyi szer ve ze ti egy sé ge em ber i jo gok kal és nem ze ti
 kisebbségi kér dé sek kel kap cso la tos te vé keny sé gét. Az
em ber i jo gok kal és nem ze ti ki sebb sé gek kel kap cso la tos
ügyek ben ja vas la tot tesz dip lo má ci ai lé pé sek meg té te lé re,
ezek idõ zí té sé re és rész le te i re. Szük ség sze rint je len tést
ter jeszt a Ve ze tõi Ér te kez let elé, mely ben össze fog lal ja az
érin tett szer ve ze ti egy sé gek nek az em ber i jo gok kal és
a nem ze ti ki sebb sé gek kel kap cso la tos kül po li ti kai vo nat -
ko zá sok ról szer zett ta pasz ta la ta it.

(3) Glo bá lis Szer ve ze tek Osz tá lya irá nyít ja a
– New York Ál lan dó ENSZ Kép vi se le tet,
– az ENSZ Gen fi Hi va ta la mel lett mû kö dõ Ál lan dó

Kép vi se le tet,
– Bé csi Ál lan dó ENSZ Kép vi se le tet,
– Pá ri zsi UNESCO Kép vi se le tet.
(4) Az ENSZ-szel kap cso la tos te vé keny ség kö ré ben

a Glo bá lis Szer ve ze tek Osz tá lya fel adat- és ha tás kö re:
a) az ENSZ po li ti kai szer vei, bi zott sá gai,
b) az ENSZ hu ma ni tá ri us kér dé sek kel és a me ne kült -

üggyel fog lal ko zó szer vei, szer ve ze tei,
c) az ENSZ szo ci á lis kér dé sek kel fog lal ko zó szer vei,

szer ve ze tei, az ENSZ ká bí tó szer ügyek kel és bûn meg elõ -
zés sel fog lal ko zó Köz pont jai,

d) az ENSZ vi lág gaz da sá gi, kör nye zet vé del mi, fenn -
tart ha tó fej lõ dé si, pénz ügyi és költ ség ve té si kér dé sek kel
fog lal ko zó tes tü le tei, és az ENSZ fej lesz té si prog ram jai,
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e) a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség (NAÜ) és
a Nuk le á ris Szál lí tók cso port ja (NSG),

f) az ENSZ sza ko sí tott in téz mé nyei, prog ram jai és más
nem zet kö zi szer ve ze tek
te vé keny sé gé ben való ma gyar rész vé tel kül po li ti kai
össze han go lá sa.

(5) A (4) be kez dés ben fel so rolt szer ve ze te ket il le tõ en
a) ki dol goz za a na pi ren den sze rep lõ kér dé sek kel kap -

cso la tos ma gyar ál lás pon tot, gon dos ko dik a ma gyar ér de -
kek kép vi se le té rõl és vé del mé rõl;

b) fel ké szí ti a kon fe ren ci á kon, ülé se ken részt vevõ ma -
gyar kép vi se lõ ket, részt vesz a kül dött sé gek mun ká já ban;

c) össze han gol ja a Biz ton sá gi Ta nács szank ci ós ha tá ro -
za ta i nak ha zai vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

d) fi gye lem mel kí sé ri a szer ve ze tek, fó ru mok mun ká -
ját, és irá nyít ja az ezek ben fo lyó ma gyar te vé keny sé get;

e) elõ ké szí ti és össze han gol ja az ENSZ bé ke fenn tar tó
te vé keny sé gé ben való ma gyar rész vé telt;

f) a te rü le ti fõ osz tá lyok kal, va la mint a társ szer vek kel
együtt mû köd ve ko or di nál ja a (4) pont ban fel so rolt szer ve -
ze tek be és tes tü le tek be tör té nõ ma gyar je lö lé se ket.

(6) A te rü le ti fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve biz to sít ja
e nem zet kö zi szer ve ze tek ben fo lyó te vé keny ség és bi la te -
rá lis ér de ke ink össz hang ját, az egyes nem zet kö zi szer ve -
ze te kért szak ma i lag fe le lõs társ tár cák kal együtt mû köd ve
a szak mai és kül po li ti kai szem pon tok össz hang ját.

(7) Gon doz za az ENSZ-do ku men tá ci ót.
(8) El lát ja a Mi nisz té ri um kép vi se le tét az ENSZ sza ko -

sí tott in téz mé nye i ben való ma gyar rész vé tel össze han go -
lá sát vég zõ nem ze ti bi zott sá gok ban.

(9) A ha tá lyos jog sza bá lyok nak és bel sõ uta sí tá sok nak
meg fele lõen a jó vá ha gyott elõ irány za tok ból az ENSZ-tõl
be ér ke zõ tag díj-fi ze té si fel szó lí tá sok alap ján gon dos ko dik 
a ha tár idõ re tör té nõ be fi ze té sek rõl. Gon dos ko dik a kü lön -
bö zõ nem zet kö zi in téz mé nyek nem köz pon ti lag ki ve tett
hoz zá já ru lá sa i nak be fi ze té sé rõl.

(10) Az Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos te vé keny ség kö ré -
ben ki dol goz za és kép vi se li a ma gyar ál lás pon tot az
EU ENSZ-szel fog lal ko zó ta ná csi mun ka cso port já ban
(CONUN).

(11) Ko or di nál ja a Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó WTO
Kép vi se le te, il let ve a pá ri zsi OECD Kép vi se let te vé keny -
sé ge so rán fel me rü lõ, a Kül ügy mi nisz té ri um mû kö dé sé hez 
kap cso ló dó kér dé sek ke ze lé sét.

(12) Az Eu ró pai Szer ve ze tek Osz tá lya fel adat és ha tás -
kö ré ben irá nyít ja az

– EBESZ mel let ti ál lan dó kép vi se le tet,
– Eu ró pa Ta nács mel let ti ál lan dó kép vi se le tet,

va la mint fog lal ko zik a Duna Bi zott ság gal kap cso la tos fel -
ada tok kal.

(13) Az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve -
zet tel (EBESZ) kap cso la tos te vé keny ség kö ré ben:

a) Ki dol goz za az EBESZ te vé keny sé gé vel, az ab ban
való ma gyar rész vé tel lel kap cso la tos ál ta lá nos ma gyar
 álláspontot és gon dos ko dik an nak ér vé nye sí té sé rõl. Irá -
nyít ja és fel ügye li a bé csi ma gyar EBESZ-kép vi se let te vé -
keny sé gét.

b) Fel ügye li az EBESZ-tag ság ból ere dõ nem zet kö zi
kö te le zett ség vál la lá sa ink tel je sí té sét.

c) Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az EBESZ in téz -
mé nye i nek és ál lan dó misszi ó i nak mun ká ját és kap cso la -
tot tart ve lük. Fi gye lem mel kí sé ri to váb bá az EBESZ
 intézményekben és misszi ók ban be kö vet ke zõ sze mé lyi
vál to zá so kat, le he tõ ség sze rint gon dos ko dik meg fe le lõ
ma gyar szak ér tõk je lö lé sé rõl.

d) Elõ ké szí ti az EBESZ csúcs ta lál ko zó i ra, a Mi nisz te ri
Ta nács ülé se i re és az ese ten kén ti ma gas szin tû ta lál ko zók -
ra ki uta zó ma gyar kül dött ség te vé keny sé gét. Az érin tett
szer ve ze ti egy sé gek kel egyez tet ve gon dos ko dik az
EBESZ csúcs ta lál ko zó in, a Mi nisz te ri Ta nács ülé se in és
az egyéb ta lál ko zó kon el fo ga dott dön té sek vég re haj tá sá -
ban való ma gyar sze rep vál la lás fel té te le i nek kialakítá -
sáról.

e) Össze han gol ja és fel ügye li az EBESZ elõ re jel zõ,
konf lik tus meg elõ zõ és vál ság ke ze lõ te vé keny sé gé vel,
 valamint en nek nyo mán a kü lön bö zõ EBESZ-misszi ók
mû köd te té sé vel kap cso la tos ma gyar sze rep vál la lást.

f) Az Or szág gyû lés Kül ügyi Hi va ta lá val együtt mû köd -
ve szak mai se gít sé get nyújt az Or szág gyû lés Kül ügyi és
Ha tá ron Túli Ma gya rok Bi zott sá gá nak és az Or szág gyû lés
azon tag ja i nak, akik részt vesz nek az EBESZ Par la men ti
Köz gyû lé sé nek mun ká já ban.

g) Ke ze li a „Nem zet kö zi tag dí jak” fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat EBESZ-szel kap cso la tos fel ada tok hoz ren delt
ré sze lõ irány za ta it.

(14) Az Eu ró pa Ta náccsal (ET) kap cso la tos te vé keny -
ség kö ré ben:

a) Ki dol goz za az ET te vé keny sé gé vel, az ab ban való
ma gyar rész vé tel lel kap cso la tos ál ta lá nos ma gyar ál lás -
pon tot és gon dos ko dik an nak ér vé nye sí té sé rõl. Irá nyít ja
a stras bo ur gi Ál lan dó ET Kép vi se let szak mai tevékeny -
ségét.

b) Biz to sít ja a fo lya ma tos kap cso lat tar tást és együtt -
mû kö dést az Eu ró pa Ta nács kor mány za ti szer ve i vel
( Miniszteri Bi zott ság, ET Tit kár ság, DH-MIN). Kap cso la -
tot tart az ET bu da pes ti In for má ci ós és Do ku men tá ci ós
Köz pont já val, va la mint az ET Bu da pes ti If jú sá gi Köz -
pont já val.

c) Elõ ké szí ti az ET po li ti kai ren dez vé nye i vel, kü lö nö -
sen az ál lam- és kor mány fõi ta lál ko zók kal, va la mint az ET
Mi nisz te ri Bi zott sá ga ülé se i vel kap cso la tos ma gyar rész -
vé telt.

d) Össze han gol ja az ET-vel kap cso la tot tar tó ma gyar
kor mány za ti szer vek te vé keny sé gét, egyez tet ve lük az
ET-ben fo lyó kor mány kö zi együtt mû kö dést érin tõ kér dé -
sek ben, és ré szük re fo lya ma tos tá jé koz ta tást ad.

e) Fi gye lem mel kí sé ri az ET Par la men ti Köz gyû lé se
ülés sza ka i nak mun ká ját, az an nak na pi rend jén sze rep lõ
kér dé se ket, kap cso la tot tart az ET Par la men ti Közgyûlé -
sébe de le gált ma gyar kép vi se lõ cso port tal.

f) Fi gye lem mel kí sé ri az ET ke re té ben mû kö dõ Re gi o -
ná lis és He lyi Ha tó sá gok Kong resszu sá nak te vé keny sé gét, 
el sõ sor ban en nek po li ti kai vo nat ko zá sa it.
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g) Fi gye lem mel kí sé ri az ET ki sebb ség vé del mi egyez -
mé nye i nek tel je sí té sét, és részt vesz a ma gyar ál lás pont
 kialakításában a két ki sebb ség vé del mi egyez mény al kal -
ma zá sá nak ET vizs gá la ta so rán.

h) A te rü le ti fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve biz to sít ja
az ET-ben fo lyó te vé keny ség és két ol da lú ér de ke ink össz -
hang ját, va la mint az ET te vé keny sé gé ben érin tett tár cák -
kal együtt mû köd ve a szak mai és kül po li ti kai szem pon tok
össz hang ját.

(15) Az Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos te vé keny ség kö ré -
ben ki dol goz za és kép vi se li a ma gyar ál lás pon tot az
EBESZ és az ET te vé keny sé gé hez kap cso ló dó kér dé sek -
kel fog lal ko zó EU mun ka cso port ban (COSCE).

(16) A ro mák hely ze té vel kap cso la tos kor mány za ti
 intézkedések vo nat ko zá sá ban:

a) Meg je le ní ti és kép vi se li a ma gyar or szá gi roma po li -
ti kát a ci gány ság hely ze té vel fog lal ko zó ha zai és nem zet -
kö zi szer ve ze tek, il let ve ci vil szer ve ze tek felé.

b) Fi gye lem mel kí sé ri és a ha zai ille té kesek felé köz ve -
tí ti a ci gány ság hely ze té vel fog lal ko zó nem zet kö zi szer ve -
ze tek te vé keny sé gét.

c) Kap cso la tot tart és együtt mû kö dik a kér dés ben ille -
té kes kor mány za ti szer vek kel.

d) Részt vesz a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõse -
gítõ kor mány za ti prog ram vég re haj tá sá ban, il let ve biz to -
sít ja a Mi nisz té ri um kép vi se le tét a Roma In teg rá ci ós
 Tanács mun ká já ban.

(17) Fi gye lem mel kö ve ti a hát rá nyos meg kü lön böz te tés 
ha zai je len sé gei, il let ve az el le nük ho zott kor mány za ti
 intézkedések nem zet kö zi meg íté lé sét, va la mint az esély -
egyen lõ ség biz to sí tá sát cél zó nem zet kö zi tö rek vé se ket.

(18) Részt vesz a KEK ki sebb ség vé del mi mun ka cso -
port já ban és fi gye lem mel kí sé ri a két ol da lú együtt mû kö -
dé sek ki sebb ség vé del mi ve tü le te it.

(19) Az osz tály ke re té ben te vé keny ke dik a ma gyar kor -
mány ál lan dó kép vi se lõ je a Duna Bi zott ság ban, aki e jog -
kö ré ben az aláb bi fel ada to kat lát ja el:

a) Kép vi se li a ma gyar Kor mányt a Duna Bi zott ság
(DB) ren des évi és rend kí vü li köz gyû lé se in, közremû -
ködik a DB dön té se i nek ki ala kí tá sá ban, gon dos ko dik a
ma gyar ér de kek ér vé nye sí té sé rõl.

b) Ko or di nál ja az ál ta lá nos kép vi se lõ-he lyet tes és a
mû sza ki kép vi se lõ-he lyet tes mun ká ját, fi gye lem mel kí sé ri 
a társ ha tó sá gok szak ér tõ i nek te vé keny sé gét, ko or di nál ja
a Du nai Együtt mû kö dé si Fo lya mat tal kap cso la tos bel sõ és
tár ca kö zi fel ada tok el vég zé sét.

c) A Nem zet kö zi és Eu ró pai Uni ós Köz jo gi Fõ osz -
tállyal együtt mû köd ve:

– részt vesz a Mi nisz té ri um nak a ma gyar Kor mány és
a Duna Bi zott ság együtt mû kö dé sé re, va la mint a Szék hely- 
egyez mény al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ál lás fog la lá sai
 kidolgozásában,

– részt vesz az 1948. évi Belg rá di Egyez mény fe lül -
vizs gá la tá ra össze hí van dó Dip lo má ci ai Kon fe ren cia Elõ -
ké szí tõ Bi zott sá gá nak te vé keny sé gé ben.

d) Az érin tett tár cák kal együtt mû köd ve részt vesz a
Duna hasz no sí tá sá ra, hasz ná la tá ra és meg óvá sá ra vo nat -
ko zó ha zai és nem zet kö zi sza bá lyo zá si és igaz ga tá si
együtt mû kö dés ben.

e) El lát ja a nem zet kö zi víz ügyi és köz le ke dé si vo nat -
ko zá sú, szé le sebb körû együtt mû kö dé sek kel kap cso la tos
fel ada to kat (Ti sza, Drá va, Szá va és a Raj na Bi zott ság).

f) El lát ja a víz ügyi vo nat ko zá sú, ha tá ron át nyú ló
együtt mû kö dé sek kel kap cso la tos fel ada to kat.

g) Kül ügy mi nisz té ri um ille té kes szak ál lam tit ká rá nak,
azaz a Kor mány BSEC-meg bí zott já nak irá nyí tá sá val,
 továbbá a II. Eu ró pai Fõ osz tály tá mo ga tá sá val el lát ja a
 Fekete-tengeri Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Szer ve zet
(BSEC) ko or di ná to ri fel ada tát.

(20) Az Em ber i Jogi Osz tály fel adat és ha tás kö ré ben
irá nyít ja a

– New York-i Ál lan dó Kép vi se let, va la mint az ENSZ
Gen fi Hi va ta la mel lett mû kö dõ Ál lan dó Kép vi se let em ber i 
jogi kér dé sek kel kap cso la tos szak mai mun ká ját.

(21) Az ENSZ-szel kap cso la tos te vé keny ség kö ré ben az 
Em ber i Jogi Osz tály fel adat – és ha tás kö re:

a) az ENSZ em ber i jogi kér dé sek kel fog lal ko zó szer -
vei, szer ve ze tei te vé keny sé gé ben való ma gyar rész vé tel
kül po li ti kai össze han go lá sa,

b) az ENSZ – kül ügy mi nisz té ri u mi kom pe ten ci á ba tar -
to zó – em ber i jogi egyez mé nye i nek (Pol gá ri és Po li ti kai
Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya; Gaz da sá gi Szo ci á -
lis és Kul tu rá lis Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya;
a Kín zás és más Ke gyet len, Em ber te len vagy Meg alá zó
Bün te té sek vagy Bá nás mód el le ni Egyez mény; a Faji meg -
kü lön böz te tés va la mennyi for má já nak ki kü szö bö lé sé rõl
 szóló Egyez mény) ha zai vég re haj tá sá ról be szá mo ló kor -
mány je len té sek össze ál lí tá sa, be ter jesz té se, va la mint az
adott bi zott ság elõt ti meg tár gya lá sá nak meg szer ve zé se,

c) az ENSZ Em ber i Jogi Ta nács ál ta lá nos em ber i jogi
fe lül vizs gá la ti el já rá sá ra be nyúj tan dó kor mány je len tés
össze ál lí tá sa,

d) az ENSZ em ber i jogi szer ve it, szer ve ze te it il le tõ en
ki dol goz za a na pi ren den sze rep lõ kér dé sek kel kap cso la tos 
ma gyar ál lás pon tot, gon dos ko dik a ma gyar ér de kek kép -
viseletérõl és vé del mé rõl,

e) fel ké szí ti az em ber i jogi kon fe ren ci á kon, ülé se ken
részt vevõ ma gyar kép vi se lõ ket, részt vesz a kül dött sé gek
mun ká já ban,

f) fi gye lem mel kí sé ri az em ber i jogi tes tü le tek, fó ru -
mok mun ká ját, és irá nyít ja az ezek ben fo lyó ma gyar te vé -
keny sé get,

g) a te rü le ti fõ osz tá lyok kal, va la mint a társ tár cák kal
együtt mû köd ve ko or di nál ja az em ber i jogi tes tü le tek be,
bi zott sá gok ba tör té nõ ma gyar je lö lé se ket,

h) a te rü le ti fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve biz to sít ja
a nem zet kö zi em ber i jogi fó ru mo kon zaj ló ma gyar te vé -
keny ség és bi la te rá lis ér de ke ink össz hang ját,

i) Gon doz za az ENSZ em ber i jogi do ku men tá ci ót.
(22) Az Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos te vé keny ség kö ré -

ben ki dol goz za és kép vi se li a ma gyar ál lás pon tot az Eu ró -
pai Unió em ber i jogi kér dé sek kel fog lal ko zó ta ná csi mun -
ka cso port já ban (COHOM).
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(23) Egyéb em ber i jogi te vé keny ég ke re té ben

a) szak ma i lag meg szer ve zi és le ve ze ti Ma gyar or szág -
nak a har ma dik or szá gok kal foly ta tott em ber i jogi pár be -
szé de it,

b) meg va ló sít ja az em ber i jogi kér dé sek Miniszté -
riumon be lü li ko or di ná ci ó ját, elõ moz dít va a kö zös mi nisz -
té ri u mi ál lás pont ki ala kí tá sát,

c) meg va ló sít ja a ki uta zó dip lo ma ták em ber i jogi fel ké -
szí té sét,

d) kap cso la tot tart a Ma gyar or szá gon mû kö dõ fon to -
sabb em ber i jogi ci vil szer ve ze tek kel,

e) fi gye lem mel kö ve ti a ma gyar em ber i jogi prob lé má -
kat, il let ve az el le nük ho zott kor mány za ti in téz ke dé sek
nem zet kö zi meg íté lést. Elem zi az egyes kor má nyok, nem -
zet kö zi szer ve ze tek, va la mint ci vil szer ve ze tek ál tal rend -
sze re sen ké szí tett em ber i jogi je len té se ket.

(24) Az Osz tály ve ze té sét a Kül ügy mi nisz ter ál tal ki ne -
ve zett Em ber i Jogi Kép vi se lõ lát ja el, aki eb ben a minõ -
ségében

a) kép vi se li ha zán kat a fon tos nem zet kö zi em ber i jogi
fó ru mo kon,

b) ve ze ti a ma gyar de le gá ci ót a har ma dik or szá gok kal
foly ta tott em ber i jogi pár be szé de ken,

c) biz to sít ja az em ber i jogi elem hang sú lyos je len lé tét
bi la te rá lis kap cso la ta ink ban, va la mint fej lesz té si po li ti -
kánk ban,

d) el lát ja az em ber i jogi kér dé sek kel kap cso la tos ko or -
di ná ci ós fel ada to kat a Mi nisz té ri u mon be lül,

e) kap cso la tot tart a ci vil tár sa da lom mal az em ber i jogi
kér dé sek vo nat ko zá sá ban,

f) kép vi se li Ma gyar or szá got a COHOM ülé se in.

IV. Fejezet

AZ IGAZGATÁSI SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA
ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

XIV.

Az Igazgatási Szakállamtitkár Titkársága

Az Igaz ga tá si Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga az igaz ga tá si
szak ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt
mû kö dõ szer ve ze ti egy ség.

(1) A Tit kár sá got osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek te vé -
keny sé gét a szak ál lam tit kár irá nyít ja.

(2) A Tit kár ság fel ada tai:

– A szak ál lam tit kár sze mé lyes hi va ta li és köz éle ti te vé -
keny sé gé nek szer ve zõ je és se gí tõ je.

– Szer ve zi a szak ál lam tit kár bel- és kül föl di prog ram ja it.

– Rend sze re zi, ke ze li és dön tés re elõ ké szí ti a szak ál -
lam tit kár nak cím zett ügy irat- és le vél for gal mat, el jut tat ja
a szak ál lam tit kár ál tal in téz ke dés re ki adott anya go kat a
ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség hez.

– El lát ja a szak ál lam tit kár ál tal rá bí zott ese ti felada -
tokat.

(3) Az igaz ga tá si szak ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa
és fel ügye le te alatt, osz tály ve ze tõ ve ze té sé vel Rejt jel fel -
ügye let mû kö dik, amely nek fel ada tai:

a) El len õr zi a rejt jel te vé keny ség re vo nat ko zó elõ írások 
be tar tá sát.

b) A rejt jel zés sel kap cso la tos szak mai, tech ni kai, fej -
lesz té si kér dé sek ben kép vi se li a mi nisz té ri u mot az ille té -
kes ha tó sá gok és szak mai szer ve ze tek felé.

c) Ki dol goz za a mi nisz té ri um rejt jel sza bály za tát, sza -
bály zó kat ad ki a rejt jel te vé keny ség gel össze füg gõ kér dé -
sek re vo nat ko zó an.

d) Be szer zi és el len õr zi a rejt jel esz kö zök tí pus-, hasz -
ná la ti és te le pí té si en ge dé lye it, to váb bá a rejt jel kul cso kat a 
rejt jel zõ szol gá la tok szá má ra.

XV.

A 2011-es EU Elnökségi Felkészülés Pénzügyi
és Gazdálkodási Önálló Osztálya

A 2011-es EU El nök sé gi Fel ké szü lés Pénz ügyi és Gaz -
dál ko dá si Ön ál ló Osz tá lya az igaz ga tá si szak ál lam tit kár
köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szerve -
zeti egy ség.

(1) A 2011-es EU El nök sé gi Fel ké szü lés Pénz ügyi és
Gaz dál ko dá si Ön ál ló Osz tá lyát fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
ve ze ti.

(2) A 2011-es EU El nök sé gi Fel ké szü lés Pénz ügyi és
Gaz dál ko dá si Ön ál ló Osz tá lyá nak fel ada tai:

a) El lát ja a 2011-es EU el nök sé gi fel ké szü lés gazda -
sági, gaz dál ko dá si, költ ség ve té si, anya gi, mû sza ki, tech ni -
kai, biz ton sá gi és irat ke ze lé si vo nat ko zá sa it érin tõ fel ada -
tok ko or di ná lá sát és az eh hez kap cso ló dó elõ ter jesz tések
el ké szí té sé ben.

b) Ko or di nál ja a 2011-es EU el nök sé gi fel ké szü lés hez
kap cso ló dó szpon zo rá ci ós és lo gisz ti kai te vé keny sé get, és
kap cso la tot tart az érin tett gaz da sá gi sze rep lõk kel.

XVI.

Biztonsági, Informatikai és Távközlési Fõosztály

A Biz ton sá gi, Irat ke ze lé si és Táv köz lé si Fõ osz tály
( rövidítése: BI TáF) az igaz ga tá si szak ál lam tit kár irányí -
tása és fel ügye le te alatt mû kö dõ funk ci o ná lis fõ osz tály.
Irá nyít ja, fel ügye li és el len õr zi a Köz pont és a kül kép vi se -
le tek biz ton ság gal és mi nõ sí tett adat ke ze lés sel össze füg gõ 
mun ká ját.

(1) A Biz ton sá gi, Irat ke ze lé si és Táv köz lé si Fõ osz tály
– Kül kép vi se le ti Biz ton sá gi Osz tály ból,
– Sze mé lyi és Ob jek tum biz ton sá gi Osz tály ból,
– Fu tár és Re pü lés biz ton sá gi Osz tály ból,
– In for ma ti kai és Táv köz lé si Osz tály ból és
– Elekt ro ni kus Biz ton sá gi és Rejt jel zõ Szol gá la ti Osz -

tály ból
áll.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ jé nek köz vet len irá nyí tá sa alá tar -
to zik:

a) a Vál ság ke ze lõ Köz pont (VK) – e te vé keny sé gi kö ré -
ben, ha mi nisz te ri uta sí tás et tõl el té rõ en nem ren del ke zik,
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– irá nyít ja és ko or di nál ja a VK te vé keny sé gét, biz to sít -
ja a VK mû kö dé sé hez szük sé ges in for ma ti kai, tech ni kai,
kom mu ni ká ci ós és egyéb esz kö zö ket,

– irá nyít ja és fel ügye li a Vál ság ke ze lõ Köz pont ban
mû kö dõ nyílt for rás ból szár ma zó in for má ci ók elem zé sé -
vel fog lal ko zó cso port (OSINT cso port) mû kö dé sét, a cso -
port ál tal ké szí tett hír le vél szer kesz té sét és ki adá sát,

– fel ügye li az OSINT cso port és az EU „Cri sis Room”
kö zöt ti együtt mû kö dés bõl adó dó fel ada to kat;

b) a nem zet kö zi, jogi és szer zõ dé ses ügyek
– e te vé keny sé gi kö ré ben irá nyít ja és fel ügye li fõ osz -

tály ha tás kö ré be tar to zó jog al ko tá si, a nem zet kö zi szer zõ -
dé ses, a nem zet kö zi szer ve ze tek kel és más két, il let ve
több ol da lú kül kap cso la ti együtt mû kö dés sel kap cso la tos
fel ada to kat, a nem ze ti és Eu ró pai Uni ós köz be szer zé si
 eljárásokat, a schen ge ni köz be szer zé si és együtt mû kö dé si
fel ada to kat, a szer zõ dés kö té si és szer zõ dé ses kötelezett -
ségekbõl szár ma zó fel ada to kat, a vo nat ko zó mi nisz te ri
ren de le tek, uta sí tá sok, sza bály za tok szö ve ge zé sét, a
 fõosztály Szer zõ dés tá rá val kap cso la tos te vé keny sé get.

(3) A fõ osz tály ve ze tõ je, tá vol lé té ben ál ta lá nos he lyet -
te se:

a) a NATO, EU, NYEU vo nat ko zá sá ban, gya ko rol ja
a biz ton sá gi meg bí zott jog kö rét;

b) fel ügye le ti, el len õr zé si és vizs gá la ti jog kört gya ko -
rol a Köz pont és a kül kép vi se le tek fe lett a két és többol -
dalú nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján át vett, il let ve át adás -
ra ke rü lõ mi nõ sí tett in for má ci ók ra vo nat ko zó biz ton sá gi
elõ írások be tar tá sa te kin te té ben;

c) vé le mé nye zé si és együtt dön té si jog kört gya ko rol
a mi nõ sí tett in for má ci ók hoz hoz zá fé rés re ki je lölt sze mé -
lyek ki ne ve zé se, a be te kin té si jo go sult ság meg adá sa
 vonatkozásában.

(4) A fõ osz tály ve ze tõ je, vagy az ál ta la ki je lölt sze mély:
a) részt vesz a két-, és több ol da lú nem zet kö zi biz ton sá -

gi meg ál la po dá sok meg kö té sé ben, szö ve ge zé sé ben, kez -
de mé nyez he ti ezen meg ál la po dá sok meg kö té sét, mó do sí -
tá sát, il let ve fel mon dá sát, to váb bá vé le mé nye zi a más hon -
nan ér ke zõ ilyen irá nyú kez de mé nye zést;

b) kép vi se li a mi nisz té ri u mot a biz ton sá gi te rü le te ket
(is) érin tõ ha zai és nem zet kö zi fó ru mo kon, tár ca kö zi
egyez te té sen, szak bi zott sá gok ban;

c) kép vi se li a mi nisz té ri u mot az ille té kességi kö ré be
tar to zó kor mány za ti és tár ca kö zi bi zott sá gok ban, így kü lö -
nö sen a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság ban (KKB),
a lég ügyi, a nuk le á ris-bal eset el há rí tá si, a ter ror-el há rí tá si
bi zott ság ban, az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal Fel sõ szin -
tû Mun ka cso port já ban, a ka taszt ró fa vé del mi vé de ke zé si
mun ka bi zott sá gok ban, és az ope ra tív törzs ben.

(5) A Kül kép vi se le ti Biz ton sá gi Osz tály fel ada tai:
a) Össze han gol ja a kül kép vi se le tek biz ton sá gi rend -

sze re i nek te le pí té sét és mû kö dé sét, se gí ti az adott te rü le ten 
je lent ke zõ fel ada tok hoz tör té nõ iga zí tá sát.

b) Ki dol goz za a kül kép vi se le tek biz ton sá gi vé del mé -
nek alap el ve it, jó vá hagy ja és el len õr zi biz ton sá gi sza bá -
lya i kat, vész hely ze ti és ké szült sé gi ter ve i ket. Össze han -

gol ja a kül kép vi se le tek sze mé lyi-, va gyon- és adat vé del -
mé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sát.

c) Vég zi, il let ve irá nyít ja a mi nõ sí tett biz ton sá gi te rü -
let tel ren del ke zõ kül kép vi se le te ken a biz ton sá gi rend sze -
rek ter ve zé sét, ki vi te le zé sét, a biz ton ság-tech ni kai be ren -
de zé sek, esz kö zök sze re lé si és kar ban tar tá si mun ká it.

d) A mi nõ sí tett biz ton sá gi te rü let tel nem ren del ke zõ,
de biz ton sá gi szem pont ból fo ko zot tan ve szé lyez te tett kül -
kép vi se le te ken is ma gá hoz von hat ja a va gyon vé del mi
rend szer ter ve zé si fel ada ta it, ki vi te le zé si, kar ban tar tá si
mun ká it.

e) Ko or di nál ja a Vé dett Kül ügyi Há ló zat (VKH) akk re -
di tá ci ós fo lya ma tá ban részt ve võ szer ve ze ti egy sé gek te vé -
keny sé gét, vég zi az akk re di tá ci ó val kap cso la tos el já rá si
fel ada to kat.

f) Ki ala kít ja a kül kép vi se le te ken a mi nõ sí tett adat ke ze -
lés fel té te le it. Részt vesz a VKH fi zi kai biz ton sá gi ele me i -
nek meg va ló sí tá sá ban.

g) Biz to sít ja az arra ki je lölt kül kép vi se le tek nemzet -
közi szer zõ dés alap ján át vett vagy nem zet kö zi kö te le zett -
ség vál la lás alap ján ké szült, mi nõ sí tett vagy kor lá to zot tan
meg is mer he tõ ada tok ke ze lé sé re al kal mas sá té te lét.

h) Részt vesz a schen ge ni kö ve tel mény rend szer biz ton -
sá gi fel té te le i nek ki ala kí tá sá ban, mû köd te té sé ben.

i) Szak ma i lag vé le mé nye zi és jó vá hagy ja a he lyi ki vi -
te le zé sû va gyon vé del mi ter ve ket.

j) Biz ton sá gi szem pont ból vé le mé nye zi a kül kép vi se let 
cél já ra ki vá lasz tott épü le te ket, he lyi sé ge ket, szak mai
 javaslatokat tesz a biz ton sá gi kör nye zet ki ala kí tá sá ra, a ki -
vi te le zés mód já ra.

k) Biz ton sá gi szem pont ból vé le mé nye zi a kül kép vi se -
le tek sze mé lyi ál lo má nyá ra vo nat ko zó ja vas la to kat.

l) Vé le mé nye zi, il let ve en ge dé lye zi a he lyi al kal ma zot -
tak fog lal koz ta tá sát.

m) Vé le mé nye zi vagy el ké szí ti és fo lya ma to san kar -
ban tart ja a biz ton sá gi mun ká la tok mû sza ki do ku men tá ci ó -
ját.

n) Fi gye lem mel kí sé ri, elem zi és ér té ke li a kül kép vi se -
le tek és a fo ga dó ál la mok biz ton sá gi hely ze tét.

o) Il le té kes sé gi te rü le tén kap cso la tot lé te sít het a fo -
gadó or szág kül ügy mi nisz té ri u má nak ille té kes ve ze tõ i vel,
va la mint a kül kép vi se le te ink biz ton sá gá ért fe le lõs he lyi
szer vek kel.

p) Részt vesz a kül kép vi se le tek kel kap cso la tos be ru há -
zá si és re konst ruk ci ós te vé keny ség ben.

q) Részt vesz a Mi nisz té ri um ba ke rü lõk alap- és szak -
kép zé sé ben, il let ve gon dos ko dik a kül kép vi se let re ki ren -
delt mun ka tár sak biz ton sá gi fel ké szí té sé rõl, szakoktatá -
sáról.

r) Vég re hajt ja a kül kép vi se le te ken biz ton sá gi fel ada to -
kat el lá tó mun ka tár sak rend sze res be szá mol ta tá sát.

s) Az osz tály ve ze tõ je fel ügye li és el len õr zi a Rak tár -
hoz és az Irat tár hoz kap cso ló dó te vé keny sé get.

(6) A Sze mé lyi- és Ob jek tum-biz ton sá gi Osz tály fel -
ada tai:
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a) Biz to sít ja a mi nisz té ri um ob jek tu ma i ban a belép -
tetõ-rendszerek és biz ton sá gi be ren de zé sek mû köd te té sét,
gon dos ko dik a be lép te tõ ok má nyok (mun kál ta tói iga zol -
vány, ál lan dó, ide ig le nes és cso por tos be lép te tõ) ki adá sá -
ról, nyil ván tar tá sá ról és vissza vo ná sá ról.

b) Szer ve zi és irá nyít ja a Köz pont mi nõ sí tett biz ton sá gi 
te rü le te i nek vé del mét.

c) Együtt mû kö dik a Köz tár sa sá gi Õr ez red Pa rancs nok -
sá gá val.

d) Ér vé nyes két ol da lú meg ál la po dás alap ján köz re mû -
kö dik a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ írt sze mé lyi biz -
ton sá gi fel ada tok el lá tá sá ban.

e) Köz re mû kö dik a mi nisz té ri um sze mé lyi ál lo má nyá -
nak nem zet biz ton sá gi el len õr zé sé ben.

f) Kez de mé nye zi és el lát ja a mi nisz té ri um mal szer zõ -
dé ses kap cso lat ba ke rü lõ, vagy ab ban lévõ cé gek, a cé gek
ve ze tõ i nek/mun ka tár sa i nak/tag ja i nak/al vál lal ko zó i nak és
egyéb ter mé sze tes és jogi sze mé lyek nek nem zet biz ton sá gi 
el len õr zé sét.

g) In té zi a mi nõ sí tett EU/NATO/NYEU in for má ci ók ba 
be te kin tés re jo go sí tó sze mé lyi biz ton sá gi ta nú sít vá nyok
be szer zé sét és nap ra kész nyil ván tar tá sát.

h) In té zi a mi nõ sí tett nem ze ti in for má ci ók ba be te kin -
tés re jo go sí tó sze mé lyi biz ton sá gi ta nú sít vá nyok be szer zé -
sét és nap ra kész nyil ván tar tá sát.

i) Biz to sít ja a mi nisz té ri um köz pon ti ügye le té nek szak -
mai irá nyí tá sát és mû kö dé sé nek fel ügye le tét.

(7) A Fu tár és Re pü lés biz ton sá gi Osz tály fel ada tai:

a) Szer ve zi és irá nyít ja a Ma gyar Köz tár sa ság dip lo má -
ci ai és kon zu li fu tár szol gá la tát, gon dos ko dik a diplomá -
ciai és kon zu li kül de mé nyek to váb bí tá sá ról.

b) El lát ja a mo no ri kül kép vi se le ti lo gisz ti kai bá zis
 õrzésével kap cso la tos fel ada to kat.

c) Dönt a ha zai szer vek, in téz mé nyek, tár sa dal mi és
köz hasz nú szer ve ze tek dip lo má ci ai kül de mény ként tör té -
nõ szál lí tás ra irá nyu ló ké rel me i rõl.

d) El lát ja a dip lo má ci ai en ge dély meg adá sá hoz kö tött,
va la mint a ma gyar lég tér hasz ná la tá ra vo nat ko zó egyéb
be-, ki-, át re pü lé sek kel kap cso la tos fel ada to kat.

(8) Az In for ma ti kai és Táv köz lé si Osz tály fel ada tai:

a) Fo gad ja és to váb bít ja a hi va ta los üze net for gal mat a
kül kép vi se le tek és a köz pont, to váb bá meg ál la po dás alap -
ján a köz pont és egyéb kor mány szer vek kö zött.

b) Gon dos ko dik a köz pont és a kül kép vi se le tek in for -
ma ti kai és táv köz lé si inf ra struk tú rá já nak hard wa re és soft -
wa re ele me i nek be szer zé se i rõl, te le pí té sé rõl, üzemelte -
tésérõl és fenn tar tá sá ról; a rend kí vü li hely ze tek ben szük -
sé ges össze köt te té si esz kö zök be szer zé sé nek ido be ni
 javaslatáról.

c) El lát ja a kül kép vi se le ti re gi o ná lis rend szer gaz dák,
he lyi rend szer gaz dák, in for ma ti kai fe le lõ sök, to váb bá a
más szer ve ze ti egy sé gek nél mû kö dõ rend szer gaz dák szak -
mai fel ügye le tét, irá nyí tá sát.

d) Üze mel te ti a te le pí tett in for ma ti kai rend sze re ket.

e) El lát ja a rend szer gaz dai fel ada to kat azo kon a kül -
kép vi se le te ken, ahol nincs ki he lye zett in for ma ti kai fel ada -
to kat el lá tó mun ka társ.

f) El lát ja a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi kö te le zett -
sé ge i bõl fa ka dó, a mi nisz té ri um fel adat kö ré be tar to zó táv -
köz lé si és in for ma ti kai fel ada to kat.

g) El lát ja a mi nisz té ri um köz pon ti te le fon ke ze lõi szol -
gá la tát, fo lya ma tos hi ba el há rí tá si mun kát vé gez, nap ra ké -
szen tart ja a mi nisz té ri um bel sõ te le fon köny vét.

h) Szak ma i lag fel ügye li és irá nyít ja a mi nisz té ri um mal
szer zõ dé ses kap cso lat ban álló kül sõ szol gál ta tók ál tal vég -
zett in for ma ti kai és táv köz lé si te le pí té si, ja ví tá si és kar -
ban tar tá si mun ká kat.

i) Gon dos ko dik az in for ma ti kai és táv köz lé si fej lesz té -
sek egy sé ges alap el ve i nek és gya kor la tá nak ki dol go zá sá -
ról és be tar tá sá ról.

j) Ter ve zi, ko or di nál ja és vég re hajt ja az in for ma ti kai
fej lesz té sek kel kap cso la tos mun ká kat.

k) Gon dos ko dik a mi nisz té ri um In for ma ti kai Stra té gi ai 
Ter vé nek el ké szí té sé rõl, an nak vég re haj tá sá ról.

l) Köz re mû kö dik a mi nisz té ri um tár ca kö zi koordiná -
ciós fel ada ta i hoz kap cso ló dó kor mány za ti in for ma ti kai és
táv köz lé si rend szer ki épí té sé ben és mû köd te té sé ben.

m) Fi gye lem mel kí sé ri és adap tál ja a schen ge ni fel ada -
tok kal kap cso la tos in for ma ti kai vo nat ko zá sú nor má kat és
kö ve tel mény rend szert.

n) Mû köd te ti a mi nisz té ri um zárt lán cú há ló za ta it.

o) Az osz tály ve ze tõ je fel ügye li és el len õr zi a rak tár hoz 
és a köz pon ti lel tá ro zás hoz kap cso ló dó te vé keny sé get.

(9) Az Elekt ro ni kus Biz ton sá gi és Rejt jel zõ Szol gá la ti
Osz tály fel ada tai:

a) Nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján el lát ja az
INFOSEC fel ada to kat.

b) Ki dol goz za az elekt ro ni kus biz ton ság ra vo nat ko zó
bel sõ sza bá lyo kat és el já rás ren det, el len õr zi azok vég re -
haj tá sát a Köz pont ban és a kül kép vi se le te ken.

c) Gon dos ko dik a mi nõ sí tett in for má ci ót tar tal ma zó
üze ne tek táv köz lé si, il let ve más adat át vi te li csa tor nán való 
to váb bí tá sá hoz szük sé ges vé de lem rõl.

d) Gon dos ko dik a rejt jel zõi mun ka kört be töl tõ mun ka -
tár sak kép zé sé rõl, vizs gáz ta tá sá ról.

e) Biz to sít ja a rejt jel zõ esz kö zök fo lya ma tos el lá tá sát,
te le pí té sét és cse ré jét, ve ze ti az eh hez kap cso ló dó nyil ván -
tar tást.

(10) A fõ osz tály az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz -
tállyal együtt mû köd ve köz re mû kö dik a 2011-es EU-
 elnökség elõ ké szí té sé ben.

(11) A fõ osz tály össze kö tõ ként szol gál a ha zai, kül föl di
és nem zet kö zi szer vek kö zött a vál ság ke ze lés sel kap cso la -
tos in for má ció áram lás ban.
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XVII.

Dokumentációs Fõosztály

A Do ku men tá ci ós Fõ osz tály (rö vi dí té se: DF) az igaz ga -
tá si szak ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ
funk ci o ná lis fõ osz tály.

(1) A Do ku men tá ci ós Fõ osz tály
– Irat ke ze lé si Osz tály ból és
– Könyv tár Osz tály ból

áll.
(2) Az Irat ke ze lé si Osz tály fel ada tai:
a) Az ál lam ti tok ról és szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995.

évi LXV. tör vény, va la mint a köz ira tok ról, köz le vél tá rak -
ról és a ma gán le vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi
LXVI. tör vény alap ján irá nyít ja a Mi nisz té ri um iratkeze -
lését, nyil ván tar tá si, le vél tá ri elõ ké szí tõi és mi nõ sí tett
irat-fe lül vizs gá la ti fel ada to kat lát el, va la mint õrzi a mi -
nisz té ri um ira ta it.

b) A Ma gyar Köz tár sa ság Köz pon ti EU Nyil ván tar tó -
ja ként – a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let tel együtt mû kö -
dés ben – szak mai fel ügye le tet gya ko rol a kor mány za ti
szer vek EU Nyil ván tar tói fe lett, és mû köd te ti a mi nõ sí tett
EU irat tá rat.

c) A mi nisz té ri um he lyi EU és NATO-NYEU Nyil ván -
tar tó fel adat kör ében ke ze li az EU/NATO/NYEU ira to kat,
mû köd te ti a ma ga san mi nõ sí tett EU/NATO/NYEU adat -
hor do zó esz kö zök vé del mét, ke ze lé sét és el osz tá sát biz to -
sí tó irat tá rat.

d) A Mi nõ sí tett Ira to kat Fe lül vizs gá ló Bi zott ság el lát ja
a tör vény ben elõ írt irat-fe lül vizs gá la ti és vissza mi nõ sí té si
fel ada to kat.

e) El ké szí ti a mi nisz té ri um irat tá ri ter vét, in té zi az ira -
tok se lej te zé sét és a 15 év nél ré geb bi, ma ra dan dó ér té kû
irat anya got meg õr zés re át ad ja a Ma gyar Or szá gos Le vél -
tár nak. Szer ve zi a mi nisz té ri um ira ta i ban való ku ta tás
 engedélyezését és el lát ja a ku ta tó szol gá la tot a le vél tá ri
meg õr zés re még át nem adott ira tok ban.

f) Szak ma i lag fel ügye li a nyílt és mi nõ sí tett ira to kat
 kezelõ elekt ro ni kus és pa pír ala pú irat nyil ván tar tó és ik ta -
tó prog ra mo kat, és részt vesz azok to vább fej lesz té sé ben.

g) Vég zi a rejt jel táv ira tok irat ke ze lé sé vel kap cso la tos
fel ada to kat.

h) Részt vesz szer ve ze ti egy sé gek és a kül kép vi se le tek
irat ke ze lé sé nek és ti tok vé del mé nek el len õr zé sé ben.

i) Részt vesz a nem ze ti, EU és NATO ira tok ha tó sá gi
 titokvédelmi el len õr zé sé ben.

j) Fo lya ma to san kor sze rû sí ti a mi nisz té ri um Iratkeze -
lési és Ti tok vé del mi Sza bály za tát.

k) Ok tat ja a mi nisz té ri um szak mai alap tan fo lya mán az
irat ke ze lést, és részt vesz a vizs gáz ta tás ban.

l) Részt vesz a he lyi EU/NATO/NYEU biz ton sá gi
meg bí zot tak és ügy ke ze lõk fel ké szí té sé ben, és éven te be -
szá mol tat ja a NATO/EU/NYEU és TÜK ügy ke ze lõ ket.

m) Hi va tal ból bont ja, és a ha tás kör rel ren del ke zõ szer -
ve ze ti egy ség felé to váb bít ja a pon tos cím zés nél kül ér ke -

zett kül de mé nye ket. Át ve szi, kéz be sí ti, pos táz za az ügy -
ira to kat, és az egyéb kül de mé nye ket.

n) El lát ja az ira tok sok szo ro sí tá sát, a ki sebb nyom dai
mun ká kat. Gon dos ko dik az eh hez szük sé ges esz kö zök be -
szer zé sé rõl, ja ví tá sá ról és kar ban tar tá sá ról.

(3) A Könyv tár Osz tály mun ka he lyi – kor lá to zot tan
nyil vá nos – könyv tá rat mû köd tet po li ti ka tu do mány, dip lo -
má cia, dip lo má cia tör té net, nem zet kö zi kap cso la tok és
nem zet kö zi jog fõ gyûj tõ kör rel; új ko ri tör té ne lem, ma gyar -
ság tu do mány, nem ze ti sé gi kér dés, ki sebb sé gi kér dés és
gaz da ság po li ti ka mel lék gyûj tõ kör rel. Erre, mint for rás -
gyûj te mény re ala poz va:

– in teg rált bib li og rá fi ai adat bá zist épít és ezt hon lap ján
hoz zá fér he tõ vé te szi a Kül ügy mi nisz té ri um és a külkép -
viseletek szá má ra;

– könyv tá ri szol gál ta tá so kat és gyûj te mény szer ve zé si
fel ada to kat vé gez;

– gya ra pít ja a kül kép vi se le tek alap könyv tá ra it, és mód -
szer ta ni se gít sé get nyújt a mû köd te té sük höz;

– be szer zi a mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei szá má ra
a mun ka vég zés hez szük sé ges, könyv tá ri ál lo mány ba nem
ke rü lõ szak köny ve ket;

– meg ren de li, be szer zi és szét kül di a ha zai és ide gen
nyel vû új sá go kat, fo lyó ira to kat, DVD jog tá rat a Kül ügy -
mi nisz té ri um és a kül kép vi se le tek ré szé re;

– vég zi a Kül ügy mi nisz té ri um hi va ta los ira ta i nak for -
dí tá sát an gol nyelv re, il let ve meg szer ve zi a for dít ta tást
más ide gen nyel vek re és – in do kolt eset ben – ma gyar ra is;

– el lát ja a „DOKINFO” szol gál ta tást, sa ját adat tá rá ból,
egyéb ha zai és nem zet kö zi po li ti kai, tár sa da lom tu do má nyi 
adat bá zi sok ból, va la mint a szá mí tó gé pes vi lág há ló ról – az
igé nyek nek meg fele lõen – in for má ci ó kat szol gál tat.

(4) A Könyv tár Osz tály a be szer zé sei, va la mint szol gál -
ta tá sai te kin te té ben elõ ze tesen egyez tet és együtt mû kö dik
a Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Fõ osz tállyal.

XVIII.

Gazdálkodási Fõosztály

A Gaz dál ko dá si Fõ osz tály (rö vi dí té se: GF) az igaz ga tá -
si szak ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ
funk ci o ná lis fõ osz tály, amely irá nyít ja és össze han gol ja a
Kül ügy mi nisz té ri um szá má ra ál la mi fel adat ként meg ha tá -
ro zott alap te vé keny ség el lá tá sá hoz biz to sí tott köz pén zek -
kel való ha té kony gaz dál ko dást. Osz tá lya i val, il let ve a
 fõosztályvezetõ ál tal köz vet le nül irá nyí tott, az egyes osz -
tá lyok kö te lé ké be nem tar to zó mun ka tár sak kal ki ala kít ja a
gaz dál ko dás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, gon dos ko dik azok
vég re haj tá sá ról és fo lya mat ba épí tett el len õr zé sé rõl.

A GF fe le lõs a XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um költ ség ve té -
si fe je zet hez tar to zó Ma gyar Kül ügyi In té zet te kin te té ben
a Kül ügy mi nisz té ri um – mint fel ügye le ti szerv – szá má ra
jog sza bály ban elõ írt, a gaz dál ko dás fel ügye le té vel kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sá ért (az MKI pénz el lá tá sá ért, a
gaz dál ko dás el len õr zé sé ért, il let ve mind ezek sza bá lyo zá -
sá ért).
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(1) A Gaz dál ko dá si Fõ osz tály

– Költ ség ve té si és Pénz ügyi Osz tály ból,

– Szám vi te li Osz tály ból,

– Bér gaz dál ko dá si Osz tály ból,

– a Kül kép vi se le tek Gaz dál ko dás-fel ügye le ti Osz tá -
lyá ból és

– Szol gál ta tá si Iro dá ból

áll.

(2) A Költ ség ve té si és Pénz ügyi Osz tály fel ada tai:

a) Az Igaz ga tás és fe je zet költ ség ve té si rész leg fe le lõs
a „Köz pon ti igaz ga tás” al cím, a „Fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok” cím költ ség ve té si ja vas la tá nak, költ ség ve té si
alap ok má nyá nak, kincs tá ri- és ele mi költ ség ve té sé nek,
va la mint a ke ret gaz dák kö zöt ti ke ret fel osz tá si tér kép
 javaslatának el ké szí té sé ért. Fi gye lem mel kí sé ri a jóvá -
hagyott elõ irány za tok fel hasz ná lá sát, ve ze ti az elõ irány -
zat-mó do sí tá so kat/át cso por to sí tá so kat, és in téz ke dik
a szük sé ges sé váló pót elõ irány za tok, zá ro lá sok ügyé ben.
Fo lya ma to san egyez te ti a „Köz pon ti igaz ga tás” al cím, és
a „Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok” cím ki emelt elõ irány -
za ta it a Ma gyar Ál lam kincs tár ral.

b) A Kül kép vi se le tek költ ség ve té si rész leg fe le lõs a
„Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa” al cím költ ség ve té si ja vas la -
tá nak, költ ség ve té si alap ok má nyá nak, kincs tá ri- és ele mi
költ ség ve té sé nek, va la mint a ke ret gaz dák kö zöt ti ke ret fel -
osz tá si tér kép ja vas la tá nak el ké szí té sé ért. Fi gye lem mel
 kíséri a jó vá ha gyott elõ irány za tok fel hasz ná lá sát, ve ze ti az 
elõ irány zat-mó do sí tá so kat/át cso por to sí tá so kat, in téz ke -
dik a szük sé ges sé váló pót elõ irány za tok, zá ro lá sok ügyé -
ben, va la mint két éven te fe lül vizs gál ja az or szá gon kén ti
de vi za el lát má nyok és na pi dí jak össze gét. Fo lya ma to san
egyez te ti a „Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa” al cím ki emelt
elõ irány za ta it a Ma gyar Ál lam kincs tár ral.

c) Az Igaz ga tás és fe je zet pénz ügyi rész le ge fe le lõs a
„Köz pon ti igaz ga tás” al cí men, a „Fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok” cí men költ ség ve té si elõ irány zat tal ren del ke zõ
szer ve ze ti egy sé gek ál tal in dí tott fo rint és de vi za ki fi ze té -
sek bank i át uta lá sa i nak tel je sí té sé ért és a kész pén zes ki fi -
ze té sek elõ ké szí té sé ért. Meg kül di a MÁK ré szé re a pénz -
ügyi tel je sí tés hez kap cso ló dó kö te le zõ adat szol gál ta tá so -
kat, va la mint el len õr zi a kincs tá ri, il let ve a KüM elõ irány -
zat fel hasz ná lá si nyil ván tar tá sok egye zõ sé gét.

d) A Kül kép vi se le tek pénz ügyi rész leg fe le lõs a „Kül -
kép vi se le tek igaz ga tá sa” al cí men költ ség ve té si elõ irány -
zat tal ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gek ál tal in dí tott fo rint
és de vi za ki fi ze té sek bank i át uta lá sa i nak tel je sí té sé ért, a
kész pén zes ki fi ze té sek elõ ké szí té sé ért. Meg kül di a MÁK
ré szé re a pénz ügyi tel je sí tés hez kap cso ló dó kö te le zõ adat -
szol gál ta tá so kat, va la mint el len õr zi a kincs tá ri, il let ve a
KüM elõ irány zat fel hasz ná lá si nyil ván tar tá sok egye zõ sé -
gét. Gon dos ko dik a de vi za ár fo lyam-tá jé koz ta tó havi rend -
sze res ség gel tör té nõ ki bo csá tá sá ról. A Kül kép vi se le tek
Gaz dál ko dás-fel ügye le ti Osz tá lya ál tal elõ ze tesen vé le mé -
nye zett lik vi di tá si ter vek alap ján üte me zi az állomás -
helyek pénz el lá tá sát.

e) Az Utaz ta tás, úti-el szá mo lás rész leg mun ka tár sai
meg szer ve zik és se gí tik a tar tós és ide ig le nes ki kül döt tek
ki uta zá sát (re pü lõ jegy fog la lá sa, elõ leg ki uta lás, sze mé lyi
in gó sá gok ki szál lí tá sá val kap cso la tos pénz ügyi el szá mo -
lá sok), va la mint ve ze tik a ki uta zá sok kal kap cso la tos nyil -
ván tar tá so kat. Ha za té rés kor pén zü gyi leg ren de zik a költ -
sé gek el szá mo lá sát. Gon dos ko dik az Or szá gos Ta ka rék -
pénz tár és Ke res ke del mi Bank Zrt. ál tal ki adott kincs tá ri
VIP kár tyák, és AMEX kár tyák ki adá sá ról, a hasz ná lat
nyil ván tar tá sá ról, a kár tya bir to kos el szá mol ta tá sá ról, a
kár tyák be vo ná sá ról.

f) A Költ ség ve té si és Pénz ügyi Osz tály üze mel te ti
a Pénz tá rat.

g) Gon dos ko dik a MANNA Költ ség ve té si és Pénz ügyi
Nyil ván tar tó prog ram elõ irány zat-gaz dál ko dá si, pénz -
ügyi, há zi pénz tár és ki kül de té si mo dul ja i nak mû köd te té -
sé rõl.

h) Ja vas la tot ké szít az EKTB ré szé re az „EU uta zá si
költ ség té rí té sek” fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat tár cák kö -
zöt ti fel osz tá sá ra vo nat ko zó an. El lát ja az elõ irány zat fel -
hasz ná lá sá nak tár cák kö zöt ti ko or di ná ci ó ját. Az elõ irány -
zat tal ren del ke zõ in téz mé nyek EU ta ná csi uta zá si el szá -
mo lá sa it ne gyed éven te el len õr zi. Az elõ irány zat fel hasz -
ná lá sá ról fél éves és éves be szá mo lót ké szít az EKTB ré -
szé re, il let ve az elõ irány zat fel hasz ná lá sá val éven te el szá -
mol az Eu ró pai Unió Ta ná csa felé.

i) Részt vesz a fel adat kö ré be tar to zó sza bály za tok, uta -
sí tá sok meg al ko tá sá ban, kor mány ha tá ro za tok költ ség ve -
té si ré sze i nek ki dol go zá sá ban, va la mint pénz ügyi té má jú
meg ál la po dá sok elõ ké szí té sé ben.

j) Együtt mû köd ve az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz -
tállyal ko or di nál ja a 2011-es ma gyar EU-el nök ség hez
kap cso ló dó költ ség ve té si, pénz ügyi fel ada to kat.

(3) A Szám vi te li Osz tály fel ada tai:
a) Az Igaz ga tás és fe je zet szám vi te li rész leg ki ala kít ja

a „Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok” cím, a „Köz pon ti igaz -
ga tás” al cím szám vi te li po li ti ká ját, fi gye lem mel kí sé ri
költ ség ve té sé nek vég re haj tá sát, el ké szí ti a szám sza ki és
szö ve ges be szá mo ló kat. Tá jé koz tat ja a Mi nisz té ri um
 vezetõit, az ön ál ló elõ irány zat tal ren del ke zõ szer ve ze ti
egy sé ge ket az elõ irány zat-fel hasz ná lás hely ze té rõl. Fel -
dol goz za az (al)cí mek há zi pénz tá ra i nak, kincs tá ri- és
bank szám lá i nak napi for gal mát, rög zí ti a köny ve lé si
 bizonylatokat.

b) A Kül kép vi se le tek szám vi te li rész le ge fe le lõs a
„Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa” al cím szám vi te li po li ti ká já -
nak, szö ve ges és szám sza ki be szá mo ló i nak el ké szí té sé ért.
Fel dol goz za a kül kép vi se le ti pénz tár nap lók havi össze sí -
tett ada ta it. Ha von ta tá jé koz tat ja a kül kép vi se le te ket elõ -
irány zat-fel hasz ná lá suk nyil ván tar tá sá ról.

c) A Lel tár Cso port vég zi a „Köz pon ti igaz ga tás”
 alcímhez tar to zó esz kö zök nyil ván tar tá sát, lel tá ro zá sát.
A Lel tár Cso port fe le lõs a Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa
 vonatkozásában az év végi, a fo lya ma tos és az idõ sza ki lel -
tá rok el ké szí té sé ért. Ve ze ti a tár gyi esz kö zök nyil ván tar tá -
sát, és a nyil ván tar tá sok egyez te té sét, ki ér té ke li az ál lo -
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más he lyek rõl fel adott esz köz lel tá ra kat, és az igaz ga tá si
szak ál lam tit kár ré szé re jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti az esz kö -
zök se lej te zé sé re vo nat ko zó ja vas la to kat.

d) Ke ze li a kép zõ mû vé sze ti rak tárt, in té zi a kép zõ mû -
vé sze ti al ko tá sok ál lo más he lyek re tör té nõ ki szál lí tá sát.

e) Gon dos ko dik a MANNA Költ ség ve té si és Pénz ügyi
Nyil ván tar tó Prog ram Köz pon ti igaz ga tás és Fe je ze ti
 kezelésû elõ irány za tok fõ köny vi mo dul já nak mû köd te té -
sé rõl.

(4) A Bér gaz dál ko dá si Osz tály/Köz pon ti Il let mény -
szám fej tõ Hely fel ada tai:

a) El ké szí ti a „Köz pon ti igaz ga tás”, és a „Kül kép vi se -
le tek Igaz ga tá sa” al cí mek, va la mint a „Fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok” cím sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adói já ru -
lé kok ki emelt elõ irány za ta i nak költ ség ve té si ja vas la tát.
Ke ze li a jó vá ha gyott sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adói
 járulékok elõ irány za to kat, ha von ta be szá mol an nak fel -
hasz ná lá sá ról, és tel je sí ti a rend sze res és ese ti leg elõ írt
kül sõ és bel sõ adat szol gál ta tá so kat.

b) A MÁK il let mény szám fej tõ kö ré hez tar to zó ön ál ló
ki fi ze tõ hely, mint Köz pon ti Il let mény szám fej tõ Hely
 ellátja a köz pon to sí tott il let mény szám fej té si kör be tar to zó 
bér szám fej tés sel, adó zás sal, tár sa da lom biz to sí tá si kér dé -
sek kel össze füg gõ fel ada to kat. A köz pon to sí tott il let -
mény szám fej tés a MÁK ál tal ren del ke zés re bo csá tott, és
üze mel te tett prog ram rend szer rel (KIR) tör té nik. Mint
Köz pon ti Il let mény szám fej tõ Hely fo lya ma to san vég zi a
KIR prog ram tesz te lé sét, a szám fej tett ada tok el len õr zé sét, 
il let ve a fel lé põ prog ram hi bák ról azon nal tá jé koz tat ja a
MÁK ille té kes szer vét.

c) A bel föl di bér szám fej té si rész leg a „Köz pon ti igaz -
ga tás” költ ség ve té si al cím, va la mint a „Fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok” cím szint jén el vég zi a köz pon to sí tott il let -
mény szám fej té si kör be tar to zó rend sze res és nem rend -
sze res jut ta tá sok ra vo nat ko zó alap bi zony la tok ala ki, tar -
tal mi el len õr zé sét, fel dol go zá sát, szám fej té sét.

d) A kül föl di bér szám fej té si rész leg a „Kül kép vi se le -
tek igaz ga tá sa” költ ség ve té si al cím szint jén el vég zi a köz -
pon to sí tott il let mény szám fej té si kör be tar to zó rend sze res
és nem rend sze res jut ta tá sok ra vo nat ko zó alap bi zony la tok
ala ki, tar tal mi el len õr zé sét, fel dol go zá sát, szám fej té sét.
A kül kép vi se le tek ál tal be kül dött ada tok alap ján a KIR
prog ram hoz csat la ko zó SZEM-E prog ram se gít sé gé vel
vég zi a kül kép vi se le tek net tó el lát mány szám fej té sét.
Elekt ro ni kus úton meg kül di a kül kép vi se le tek nek az el lát -
mány ki fi ze té sé hez és el szá mo lás hoz szük sé ges ada to kat.

e) Az APEH ál tal el len õr zött és vissza iga zolt, hi bát lan
havi elekt ro ni kus adó be val lá sok alap ján, az elõ írt ha tár -
idõ ig ada tot szol gál tat a MÁK ré szé re a Külügyminiszté -
rium cím net tó fi nan szí ro zá sá nak tel je sí té sé hez. Az adat -
szol gál ta tás alap ját ké pe zi a Cím havi tá mo ga tá si ke ret nyi -
tá sá nak.

f) A Hu mán Erõ for rá sok Fõ osz tá lyá val ha von ta egyez -
te ti mind két al cím nél a lét szám hely zet szer ve ze ti egy -
ségenkénti ala ku lá sát, mely rõl ha von ta tá jé koz ta tást ad a
hi va tal ve ze té se ré szé re, va la mint tel je sí ti a lét szám ra

 vonatkozó sta tisz ti kai adat szol gál ta tást. A HE FO-val
egyez tet ve ja vas la tot tesz a kép zett sé gi pót lék meg ál la pí -
tá sá ra, me lyet jó vá ha gyás ra az igaz ga tá si szak ál lam tit kár
ré szé re ter jeszt fel.

g) A HEFO adat szol gál ta tá sa alap ján éven te rög zí ti és
nyil ván tar tás ba ve szi a mun ka tár sak sza bad ság nap ja it.
Nap ra kész nyil ván tar tást ve zet a sza bad sá gok ala ku lá sá -
ról, gon dos ko dik a sza bad ság-nyil ván tar tó prog ram mû -
köd te té sé rõl.

h) Az ille té kes egész ség biz to sí tá si pénz tár ral kö tött
meg ál la po dás alap ján össze ál lít ja a kül föl dön lévõ tar tós
ki kül döt tek gyógy el lá tá sá val kap cso la tos el szá mo lá so kat,
vissza igény li az ál lo más he lye ken va lu tá ban meg elõ le ge -
zett egész ség ügyi el lá tá sok fo rint el len ér té két. Elõ ze te sen
en ge dé lyez te ti a kü lön le ges el bí rá lást igény lõ kül föl di be -
teg el lá tá so kat az ille té kes egész ség biz to sí tá si pénz tár ral.
Ke ze li és ve ze ti a kül szol gá la to sok és hoz zá tar to zó ik
 orvosi al kal mas sá gi iga zo lá sa i nak nyil ván tar tá sát. Ke ze li
a kom plex kül ügyi hu mán biz to sí tá si szer zõ dést. In téz ke -
dik az Eu ró pai Egész ség biz to sí tá si Kár tyák ki ál lí tá sát il le -
tõ en.

i) Ki ál lít ja a vám men te sí tés hez szük sé ges ok ira to kat.

(5) A Kül kép vi se le tek Gaz dál ko dás-fel ügye le ti Osz -
tálya fel ada tai:

a) A Re vi zo ri rész leg fe le lõs a kül kép vi se le tek gaz dál -
ko dá sá nak el len õr zé sé ért, pénz tár nap ló i nak au di tá lá sá ért.
Alap do ku men tá ci ót ál lít össze a kül kép vi se le tek gaz dál -
ko dá sát meg ha tá ro zó in for má ci ók ból és gon dos ko dik
 annak nap ra ké szen tar tá sá ról. Vé le mé nye zi a kül kép vi se -
le tek lé te sí té sé vel, be zá rá sá val kap cso la tos elõ ter jesz -
téseket, a kül kép vi se le tek be ren de zé si igé nye it. A Hu mán
Erõ for rá sok Fõ osz tá lyá val együtt mû köd ve gaz dál ko dik a
kül kép vi se le te ken dol go zó he lyi al kal ma zot tak lét szá má -
val. Vé le mé nye zi, en ge dé lye zi, és nyil ván tart ja a kül kép -
vi se le tek ál tal kö tött szer zõ dé se ket. Köz re mû kö dik a
Szám vi te li Osz tály ré szé re nyúj tan dó össze vont adat szol -
gál ta tá sok ban, az ál lo más he lye ken ve ze tett ana li ti kus
nyil ván tar tá sok Szám vi te li Osz tállyal tör té nõ idõ sza ki
egyez te té sé ben. Vég re hajt ja a kül kép vi se le tek re ki he lye -
zett misszió ve ze tõk, el sõ be osz tot tak, il let ve gaz da sá gi
 felelõsök gaz dál ko dás ra vo nat ko zó szak mai fel ké szí té sét
és ok ta tá sát.

b) A Köz be szer zé si rész leg fe le lõs a tárgy év re vo nat -
ko zó (köz)be szer zé si terv el ké szí té sé ért, a szer ve ze ti egy -
sé gek és a kül kép vi se le tek ál tal kez de mé nye zett köz be -
szer zé si el já rá sok elõ ké szí té sé nek vé le mé nye zé sé ért,
szük ség ese tén az el já rás sal kap cso la tos va la mennyi köz -
zé té te li kö te le zett ség tel je sí té sé ért. A szer ve ze ti egy sé gek
és a kül kép vi se le tek (köz)be szer zé se i rõl ne gyed éven ként
összeg zõ je len tést ké szít a Mi nisz té ri um ve ze té se ré szé re.
A költ ség ve té si év vé gén az éves el já rá sok ról a köz be szer -
zé sek rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott min ta sze rint
éves sta tisz ti kai összeg zést ké szít, me lyet az igaz ga tá si
szak ál lam tit kár jó vá ha gyá sát köve tõen meg küld a Köz be -
szer zé si Ta nács nak. A Kbt. ha tá lya alól men te sí tett be szer -
zé sek rõl ne gyed éven ként összeg zõ je len tést ké szít, me lyet 
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a szak ál lam tit kár jó vá ha gyá sát köve tõen meg küld az
 Országgyûlés Kül ügyi Bi zott sá ga ré szé re. Fi gye lem mel
kí sé ri a köz be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sát, a szer zõ dé -
sek tel je sí té sét.

c) Az In gat lan ke ze lé si és épí té si rész leg fe le lõs a bel -
föl di és kül föl di in gat lan ál lo mánnyal kap cso la tos va gyon -
ke ze lé si fel ada tok el lá tá sért, ke ze li a Mi nisz te ri Ér te kez let
ál tal jó vá ha gyott be ru há zá si, fel újí tá si elõ irány za tot, fe le -
lõs an nak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért. En nek ke re té ben
 koordinálja, el len õr zi a kül föl di és bel föl di in gat la nok kal
kap cso la tos épí té si be ru há zá so kat. Ki dol goz za az in gat -
lan fej lesz té si kon cep ci ót, nyil ván tar tást ve zet a bel föl di és
kül föl di in gat lan ál lo mány ról.

d) A Kül kép vi se le tek Gaz dál ko dás-fel ügye le ti Osz tá -
lya üze mel te ti a Pro to koll aján dék rak tárt, vé le mé nye zi és
kez de mé nye zi az ál lo más he lyek hi va ta li gép jár mû ve i nek
be szer zé sét, cse ré jét, el len õr zi azok üze mel te té sét, se lej te -
zé sét és hasz no sí tá sát.

e) Fe le lõs a cse re-dip lo ma ta la ká sok üze mel te té sé vel,
fenn tar tá sá val kap cso la tos fel ada tok tel je sí té sé ért.

f) El lát ja a „Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa” al cím hez tar -
to zó, bel föl dön és kül föl dön üze mel te tett gép ko csi park
va gyon gaz dál ko dá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

g) Gon dos ko dik az ál la mi pro to koll fel ada tok el lá tá sá -
ra üze mel te tett, ága za ti célú gép jár mû vek be szer zé sé rõl,
üze mel te té sé rõl és ér té ke sí té sé rõl, a kap cso ló dó do ku men -
tá ció el ké szí té sé rõl.

(6) A Szol gál ta tá si Iro da (a to váb bi ak ban: Iro da) a GF
egyik osz tá lya ként mû kö dik; az osz tály ve ze tõ je fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet te si meg bí zás sal a Mi nisz té ri u mi Szol -
gál ta tás Ve ze tõ. A Szol gál ta tá si Iro da fe lett a GF fõ osz -
tály ve ze tõ je az irá nyí tá si jo go kat a Kül ügy mi nisz té ri um és 
a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban:
KSZF) kö zött lét re jött meg ál la po dás sze rint gya ko rol ja.
Az Iro da fel ada ta a mi nisz té ri um szá má ra nyúj tott el lá tá si
szol gál ta tá sok (esz kö zök, anya gok, gép jár mû vek kel, iro -
dai el he lye zés sel kap cso la tos szol gál ta tá sok) ko or di ná lá -
sa, va la mint szak mai irá nyí tá sa. Az Iro da együtt mû kö dik a 
KSZF szak mai szer ve ze te i vel, a gaz da sá gi igaz ga tó ság -
gal. Fe le lõs a szol gál ta tá sok kal kap cso la to san fel me rült
prob lé mák ke ze lé sé ért, a mi nisz té ri um igé nye i nek, a fel -
hasz ná lók kö ré ben be kö vet ke zõ vál to zá sok nak a KSZF
felé tör té nõ jel zé sé ért.

XIX.

Protokoll Fõosztály

A Pro to koll Fõ osz tály (rö vi dí té se: PF) az igaz ga tá si
szak ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ
szak mai fõ osz tály.

(1) A Pro to koll Fõ osz tály
– Ál la mi Pro to koll Osz tály ból,
– Dip lo má ci ai Pro to koll Osz tály ból,
– Pro to koll Iro dá ból és
– Ren dez vény szer ve zé si Osz tály ból

áll.

(2) A Pro to koll Fõ osz tály fel ada tai:
a) El lát ja az ál lam fõ, a kor mány fõ, va la mint a Mi nisz -

té ri um ve ze tõi hi va ta los kül föl di uta zá sa i val, to váb bá az
elõb bi ek ál tal Ma gyar or szág ra meg hí vott kül föl di sze mé -
lyi sé gek és kül dött sé gek tar tóz ko dá sá val kap cso la tos, reá
vo nat ko zó pro to kol lá ris és szer ve zé si fel ada to kat.

b) A nem ze ti és ál la mi ün nep sé gek, va la mint ki emelt
fon tos sá gú ren dez vé nyek szer ve zé sé vel kap cso lat ban elõ -
ké szí ti és le bo nyo lít ja a szá má ra elõ irt fel ada to kat.

c) Köz re mû kö dik a Mi nisz té ri um és más szer vek, va la -
mint a Ma gyar or szá gon mû kö dõ dip lo má ci ai és más kép -
vi se le tek kö zöt ti érint ke zés ben, se gít sé get nyújt a kép vi se -
le tek za var ta lan mû kö dé sé nek biz to sí tá sá hoz.

d) Fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö zi pro to kol lá ris szer -
tar tás rend ala ku lá sát, és szük ség sze rint ja vas la tot tesz a
ma gyar gya kor lat mó do sí tá sá ra.

e) Ja vas la tot tesz az ál la mi ren dez vé nyek egy sé ges pro -
to koll gya kor la tá ra és szer tar tás rend jé re, va la mint a hi va -
ta los pro to koll lis tá ra, ál lást fog lal az ál la mi pro to kol lal
össze füg gõ szer tar tás rend és rang so ro lás kér dé se i ben.

f) El lát ja az ál la mi ki tün te té sek kel kap cso la tos, szá má -
ra elõ irt fel ada to kat.

g) Dip lo má ci ai pro to kol lá ris ügyek ben el lát ja a szak ta -
nács adói fel ada to kat és köz re mû kö dik a ki he lye zés re
 kerülõk fel ké szí té sé ben.

h) Az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tállyal együtt mû -
köd ve köz re mû kö dik a 2011-es EU-el nök ség elõ ké szí té -
sé ben.

(3) Az Ál la mi Pro to koll Osz tály fel ada tai:
a) El lát ja a köz tár sa sá gi el nök és a mi nisz ter el nök meg -

hí vott ja ál tal ve ze tett kül föl di de le gá ci ók, va la mint a mi -
nisz ter el nök ál tal egyéb ok ból ma gas szin tû nek mi nõ sí tett
kül föl di de le gá ci ók ér ke zé sé vel, ma gyar or szá gi tar tóz ko -
dá sá val és el uta zá sá val kap cso la tos fel ada to kat, va la mint
meg szer ve zi a köz tár sa sá gi el nök és a mi nisz ter el nök ál tal
ve ze tett kül dött ség kül föl di lá to ga tá sát, be le ért ve ne ve zet -
tek hi va ta li ide jé nek le jár tát kö ve tõ kül föl di pro to kol lá ris
uta zá sa it.

b) A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal, a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal, il let ve a Mi nisz té ri um te rü le ti fõ osz tá lya i nak fel -
ké ré sé re in té zi az ál lam és kor mány fõk kel való érint ke zés -
sel járó ügye ket.

c) A nem ze ti és ál la mi ün nep sé gek, va la mint ki emel ke -
dõ fon tos sá gú ren dez vé nyek szer ve zé sé vel kap cso lat ban
elõ ké szí ti és le bo nyo lít ja az Ál la mi Pro to koll ra há ru ló fel -
ada to kat.

d) Részt vesz a Dip lo má ci ai Tes tü let nek a leg fõbb köz -
jo gi mél tó sá gok ál tal vagy je len lé tük ben szer ve zett ren -
dez vé nyek elõ ké szí té sé ben, szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá -
sá ban.

e) Köz re mû kö dik a köz tár sa sá gi el nök és a mi nisz ter el -
nök új évi üd vöz le te i nek el ké szí té sé ben és ki kül dé sé ben.

f) Az a) pont ban meg ha tá ro zott ese mé nyek kap csán
gon dos ko dik a meg fe le lõ szin tû aján dé kok be szer zé sé rõl.

g) Gon dos ko dik az ál la mi pro to koll-ke ret elõ írásszerû
fel hasz ná lá sá ról, vég zi az ez zel kap cso la tos el szá mo lá so kat.
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h) Nyil ván tart ja a te vé keny sé gi kö ré be esõ lá to ga tá -
sok ra, ren dez vé nyek re vo nat ko zó ada to kat.

(4) A Dip lo má ci ai Pro to koll Osz tály fel ada tai:
a) Köz re mû kö dik a Mi nisz té ri um és más szer vek, va la -

mint a kül kép vi se le tek kö zöt ti érint ke zés ben. Se gít sé get
nyújt a kép vi se le tek za var ta lan mû kö dé sé nek biz to sí tá sá -
hoz.

b) In té zi a Ma gyar Köz tár sa ság ba ki je lölt nagy kö ve tek
ag ré ment ké ré sét, a ka to nai at ta sék és a fõ kon zu lok mû kö -
dé si en ge dé lyét.

c) In té zi a ma gyar nagy kö ve tek és ka to nai at ta sék ag ré -
ment ké ré sét, a ki ne ve zen dõ fõ kon zu lok mû kö dé si en ge -
dé lyét, a pá ten sek, va la mint a meg bí zó- és vissza hí vó le ve -
lek el ké szí té sét.

d) A Bu da pest re akk re di tált nagy kö ve tek ré szé re
– együtt mû köd ve az Ál la mi Pro to koll Osz tállyal – meg -
szer ve zi a meg bí zó le vél át adá sát, va la mint a vég leg tá vo -
zó nagy kö ve tek bú csú lá to ga tá sát a köz tár sa sá gi el nök nél.

e) Meg szer ve zi a Bu da pest re akk re di tált nagy kö ve tek
hi va ta los ér ke zé sét, a köz jo gi mél tó sá gok nál és a Kül ügy -
mi nisz té ri um fel sõ ve ze tõ i nél te en dõ lá to ga tá sa it, bu da -
pes ti, va la mint vi dé ki prog ram ja it.

f) A Kül kép vi se le te ket jegy zék ben, il let ve kör jegy zék -
ben tá jé koz tat ja mind ar ról, amit a Mi nisz té ri um, il let ve
a Kor mány ezen az úton kí ván tu do má suk ra hoz ni.

g) Fo lya ma to san el len õr zi a DT lis ta ada ta i nak he lyes -
sé gét.

h) In té zi a kül kép vi se le te ket érin tõ biz ton sá gi kér dé se -
ket. Együtt mû kö dik a Jogi Fõ osz tállyal a kül kép vi se le tek
sze mély ze tét érin tõ, jogi ter mé sze tû ügyek ben.

i) A re pü lõ té ri ha tó sá gok nál el jár a re pü lõ té ri be lé põ és
a kor mány vá ró le fog la lá sa ügyé ben.

j) Össze ál lít ja a napi pro to koll kö röz vényt.
k) In té zi és ko or di nál ja a ki tün te té si ügye ket.
(5) A Pro to koll Iro da fel ada tai:
a) El lát ja a Ma gyar or szá gon mû kö dõ Dip lo má ci ai és

Kon zu li Tes tü let és a dip lo má ci ai men tes sé get él ve zõ
nem zet kö zi szer ve ze tek ma gyar or szá gi kép vi se le tei sze -
mély ze té nek nyil ván tar tá sát. El bí rál ja és ki ad ja a sze mély -
zet tag jai ré szé re be ér ke zett iga zol vány ké rel me ket, a kül -
kép vi se le tek és mun ka tár sa ik adó- és il le ték men tes sé gét,
az ál ta lá nos for gal mi és jö ve dé ki adó vissza té rí tés re vo nat -
ko zó jo go sult sá gát.

b) A Dip lo má ci ai és Kon zu li Tes tü let ré szé re vég zi a
vám men tes sé gi iga zo lá sok, be ho za ta li és ki vi te li en ge dé -
lyek ki ál lí tá sát és az ez zel kap cso la tos ügy in té zést. El jár a
Dip lo má ci ai és Kon zu li Tes tü let és a kül kép vi se le ti al kal -
ma zot tak gép ko csi for gal mi rend szám igény lé se ügyé ben.

c) A Nem zet kö zi és Eu ró pai Uni ós Köz jo gi Fõ osz tály
ál lás fog la lá sa alap ján in té zi a kül föl dön mû kö dõ ma gyar
és Ma gyar or szág ra akk re di tált dip lo má ci ai és kon zu li kép -
vi se le tek sze mély ze té nek tag jai és csa lád tag ja ik, va la mint
a nem zet kö zi szer ve ze tek és tiszt vi se lõ ik men tes sé ge i vel
és ki vált sá ga i val össze füg gõ ügye ket.

(6) A Ren dez vény szer ve zé si Osz tály fel ada tai:

a) Vég zi az ál lam- és kor mány fõi kon fe ren ci ák szer ve -
zé sé vel, va la mint egyéb nem zet kö zi kon fe ren ci ák ra meg -
hí vott ha zai il let ve ven dég ál lam- és kor mány fõ vel, vé dett
 vezetõkkel kap cso la tos pro to kol lá ris fel ada to kat.

b) El lát ja a mi nisz ter és az ál lam tit kár kül föl di lá to ga tá -
sa i nak, va la mint a part ne rei ma gyar or szá gi lá to ga tá sa i nak
pro to kol lá ris és szer ve zé si te en dõ it.

c) In té zi a Ma gyar or szá gon ren de zen dõ kül ügy mi nisz -
te ri szin tû több ol da lú ta nács ko zá so kat il let ve nem zet kö zi
szer ve ze tek ma gyar or szá gi ülé se i nek pro to kol lá ris és
szer ve zé si te en dõ it.

d) In té zi a Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rai, kül föl di
 látogatásainak, va la mint part ne re ik lá to ga tá sá nak a mi -
nisz té ri um pro to koll-ke re tét érin tõ ese mé nye it.

e) Köz re mû kö dik a tar to má nyi szin tû és eu ró pa ügyi
mi nisz te rek lá to ga tá sa i val kap cso lat ban a Mi nisz té ri um
ve ze tõi ál tal adott pro to kol lá ris ren dez vé nyek le bo nyo lí tá -
sá ban.

f) Több ol da lú nem zet kö zi ta nács ko zás al kal má ból
– kül ügy mi nisz té ri u mi költ ség vi se lés ese tén – részt vesz
a ren dez vé nyek szer ve zé sé ben.

g) Elõ ze tes jó vá ha gyás ese tén – se gít sé get nyújt más
mi nisz té ri u mok, or szá gos ha tás kö rû szer vek rendezvé -
nyeinek szer ve zé sé ben.

h) Gon dos ko dik a Mi nisz té ri um pro to koll-ke re té nek
elõ írásszerû fel hasz ná lá sá ról, vég zi az ez zel kap cso la tos
el szá mo lá so kat.

i) Or szá gon ként és nem zet kö zi szer ve ze ten ként do ku -
men tál ja és nyil ván tart ja a te vé keny sé gi kö ré be esõ ren -
dez vé nyek re vo nat ko zó ira to kat.

j) El lát ja a ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sa so rán szük sé -
ges sé váló te rem ren de zé si és stú dió-ke ze lé si fel ada to kat,
be le ért ve a stú dió üze mel te té se tárgy kö ré ben kö ten dõ
szer zõ dé sek elõ ké szí té sét, meg kö té sét.

V. Fejezet

SZAKÁLLAMTITKÁR – POLITIKAI IGAZGATÓ –
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

XX.

A Politikai Igazgató Titkársága

A Po li ti kai Igaz ga tó Tit kár sá ga a po li ti kai igaz ga tó köz -
vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szer ve ze ti
egy ség.

(1) A Tit kár sá got osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek te vé -
keny sé gét a po li ti kai igaz ga tó irá nyít ja.

(2) A Tit kár ság fel ada tai:

– A po li ti kai igaz ga tó sze mé lyes hi va ta li és köz éle ti te -
vé keny sé gé nek szer ve zõ je és se gí tõ je.

– Szer ve zi a po li ti kai igaz ga tó bel- és kül föl di prog -
ram ja it.

– Rend sze re zi, ke ze li, és dön tés re elõ ké szí ti a po li ti kai
igaz ga tó nak cím zett ügy irat- és le vél for gal mat, el jut tat ja
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a po li ti kai igaz ga tó ál tal in téz ke dés re ki adott anya go kat
a ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség hez.

– El lát ja a po li ti kai igaz ga tó ál tal rá bí zott ese ti fel ada -
to kat.

XXI.

Európai Levelezõ

Az Eu ró pai Le ve le zõ (rö vi dí té se: EULEV) a po li ti kai
igaz ga tó irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szak mai
osz tály, élén fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes sel. Az Eu ró pai
 Levelezõ fel ada tai:

a) Ko or di nál ja a Po li ti kai Igaz ga tó két ol da lú és mul ti -
la te rá lis tár gya lá sa i nak elõ ké szí té sét, va la mint részt vesz a 
meg be szé lé se ken.

b) Kap cso la tot tart az EU tag ál la mok eu ró pai levele -
zõivel, tá jé koz ta tást ad a ma gyar ál lás pon tok ról, il let ve az
ille té kes szer ve ze ti egy sé gek nek to váb bít ja a part ne rek
po zí ci ó it.

c) Rend sze re zi és össze fog lal ja a COREU rend sze ren
be ér ke zõ kö zös kül-, biz ton ság- és vé de lem po li ti kai
 vonatkozású in for má ci ó kat, do ku men tu mo kat.

d) Gon dos ko dik ar ról, hogy a Mi nisz té ri um ve ze tõi, az
ille té kes szer ve ze ti egy sé gek, az arra jo go sult más kor -
mány za ti szer vek, il let ve kül kép vi se le tek a COREU rend -
sze ren be ér ke zõ üze ne te ket meg kap ják. In téz ke dést igény -
lõ üze ne tek ese té ben ér te sí tést küld az érin tett szer ve ze ti
egy sé gek nek, és fi gye lem mel kö ve ti a ha tár idõk be tar tá -
sát.

e) Vé le mé nye zi és to váb bít ja a COREU rend sze ren a
Mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei ál tal ké szí tett anya go -
kat. A ki me nõ üze ne tek a le ve le zõ el len jegy zé sé vel ke rül -
nek ki kül dés re.

f) A Mi nisz té ri um ille té kes szak mai szer ve ze ti egy sé -
ge i vel együtt mû köd ve részt vesz a COREU rend szert érin -
tõ in for ma ti kai fej lesz té sek, biz ton sá gi és irat ke ze lé si elõ -
írások elõ ké szí té sé ben, fe lül vizs gá la tá ban.

g) Az EU Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tállyal, il let -
ve a Biz ton ság po li ti kai és Non-pro li fe rá ci ós Fõ osz tállyal
szo ros együtt mû kö dés ben ko or di nál ja az EU Po li ti kai és
Biz ton sá gi Bi zott sá gá ban (PSC) kép vi se len dõ ma gyar
 pozíciók ki ala kí tá sát, el ké szí ti és a Po li ti kai Igaz ga tó
 jóváhagyásával to váb bít ja a Ma gyar Köz tár sa ság EU mel -
let ti Ál lan dó Kép vi se le te Kül- és Biz ton ság po li ti kai Hi va -
ta lá nak  szóló uta sí tá so kat.

h) Köz re mû kö dik az Eu ró pai Ta nács, il let ve az Ál ta lá -
nos Ügyek és Kül kap cso la tok Ta ná csa ülé se i nek elõ ké szí -
té sé ben.

i) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
ko or di nál ja és elõ ké szí ti a Mi nisz ter rész vé te lét az Eu ró pai 
Unió in for má lis kül ügy mi nisz te ri ta lál ko zá sa in
(Gymnich).

j) Részt vesz a Mi nisz té ri um Vál ság ke ze lõ Köz pont já -
nak mun ká já ban.

XXII.

EU Kül- és Biztonságpolitikai Fõosztály

Az EU Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tály (rö vi dí té se: 
EU KBF) a po li ti kai igaz ga tó irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt 
mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) Az EU Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tály
– EU Tár su lá si és Part ner sé gi Kap cso la tok Osz tá lyá ból,
– EU Kül sõ Kap cso la tok és Vál ság hely ze tek Osz tá lyá -

ból és
– Re gi o ná lis Együtt mû kö dé si Osz tály ból

áll.
(2) Az EU Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tály fi gye -

lem mel az EU kül kap cso la tai ál tal fel ölelt kér dés kör re,
köz re mû kö dik a kül- és biz ton ság po li ti kai kér dé sek ben
a ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sá ban. Részt vesz az eh hez
kap cso ló dó dön té sek elõ ké szí té sé ben, il let ve vég re haj tá -
sá ban. Az EU kül kap cso la tok kö ré be tar to zó ügyek ko or -
di ná ci ó já ért el sõ he lyi fe le lõs ként gon dos ko dik az ál lás -
pon tok és te vé keny sé gek Mi nisz té ri u mon be lü li, il let ve
tár ca kö zi össze han go lá sá ról. A po li ti kai igaz ga tó irányí -
tása mel lett ko or di nál ja az eu ró pai uni ós dön tés ho za ta li
fó ru mok, ta nács ko zá sok (töb bek kö zött ta ná csi mun ka cso -
por tok, PSC, COREPER, AKÜT, Gymnich, EiT) kül kap -
cso la ti na pi ren di pont ja i nak tar tal mi elõ ké szí té sét. Az EU
kül kap cso la ta it érin tõ uni ós fó ru mok és ügyek te kin te té -
ben részt vesz a ma gyar EU-el nök ség elõ ké szí té sé nek és
le bo nyo lí tá sá nak ko or di ná ci ós fel ada tai el lá tá sá ban.

(3) Az egyes té mák hoz kap cso ló dó an az érin tett szer ve -
ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve, fel adat- és ha tás kö ré ben
ki ala kít ja, il let ve ko or di nál ja az irá nyí tá sa alá tar to zó
mun ka cso por tok ban, az Eu ró pai Unió Po li ti kai és Biz ton -
sá gi Bi zott sá gá ban, az Ál lan dó Kép vi se lõk Bi zott sá gá ban, 
il let ve az EU más dön tés ho zó szer ve i ben kép vi se len dõ
ma gyar ál lás pon tot.

(4) Ki dol goz za a Po li ti kai Igaz ga tó és a Mi nisz té ri um
más ve ze tõi szá má ra az EU Kö zös Kül- és Biz ton ság po li ti -
ká já val, an nak le het sé ges fej lõ dé si irá nya i val, po li ti kai és
pénz ügyi ve tü le te i vel, tag ál la mi vég re haj tá sá val kap cso la -
tos ma gyar kon zul tá ci ós és tár gya lá si ál lás pon to kat.

(5) Köz re mû kö dik a fel adat kö ré be tar to zó kér dé sek ben
a ma gyar ál lás pont kép vi se le té ben az eu ró pai uni ós tes tü -
le tek ben. A Biz ton ság po li ti kai és Non-pro li fe rá ci ós
 Fõosztállyal, va la mint a Kül ügy mi nisz té ri um más érin tett
szak mai fõ osz tá lya i val, to váb bá az ille té kes kor mány za ti
szer vek kel szo ro san együtt mû kö dik az EU kül kap cso la tok 
kö ré be tar to zó kér dé sek ben a ma gyar ál lás pont egy sé ges
meg je le ní té se ér de ké ben az EU-ban és más nem zet kö zi
szer ve ze tek ben, va la mint két ol da lú kap cso lat rend sze -
rünk ben.

(6) Fel adat kör ében gon dos ko dik a ma gyar kül kép vi se -
le tek fo lya ma tos tá jé koz ta tá sá ról, és a te rü le ti fõ osz tá lyok -
kal egyez tet ve, köz re mû kö dik azok szak mai irá nyí tá sá -
ban.

(7) Ve ze ti az EKTB kül-, biz ton ság- és vé de lem po li ti -
kai szak ér tõi cso port ját.
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(8) Részt vesz a Mi nisz té ri um Vál ság ke ze lõ Köz pont já -
nak mun ká já ban.

(9) Az EU Tár su lá si és Part ner sé gi Kap cso la tok Osz tá -
lya fel ada tai:

a) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az EU ke le ti szom széd ság po -
li ti ká ját és az EU Kö zép-Ázsi á val, Orosz or szág gal, va la -
mint a Nyu gat-Bal kán nal, il let ve an nak or szá ga i val kap -
cso la tos po li ti ká ját.

b) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
ja vas la to kat dol go z ki

– az EU ke le ti szom széd ság po li ti ká já val, Orosz or szág -
gal, Kö zép-Ázsi á val, il let ve Nyu gat-Bal kán po li ti ká já val
kap cso la tos ma gyar ál lás pont ra,

– a ma gyar hoz zá já ru lás ra az uni ós po li ti ka meg va ló sí -
tá sá hoz.

c) Gon dos ko dik az EU ke le ti és dél ke le ti szom szé da i -
val lé te sí tett/lé te sí ten dõ szer zõ dé ses vi szony ra vo nat ko zó
meg ál la po dá sok lét re ho zá sá val, il let ve meg va ló sí tá sá val
kap cso la tos ma gyar ál lás pont Mi nisz té ri u mon be lü li, va la -
mint tár ca kö zi ko or di ná ci ó já ról.

d) Ko or di nál ja az érin tett or szá gok kal fog lal ko zó eu ró -
pai ta ná csi mun ka cso por tok ban kép vi se len dõ ál lás pon tot.

(10) Az EU Kül sõ Kap cso la tok és Vál ság hely ze tek
Osz tá lya fel ada tai:

a) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a tran szat lan ti kap cso la to kat,
ko or di nál ja az EU–USA pár be széd fó ru ma in képvise -
lendõ ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sát.

b) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az EU mul ti la te rá lis te vé -
keny sé gét, a nem zet kö zi szer ve ze tek kel kap cso la tos po li -
ti ká ját, ko or di nál ja a vo nat ko zó ma gyar ál lás pont ki ala kí -
tá sát.

c) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az EU Eu ró pán kí vü li tér sé -
gek kel kap cso la tos po li ti ká ját, a kap cso lat tar tás fó ru ma i -
nak (ASEM, EU-LAC, Eu ro med) mû kö dé sét. Ko or di nál ja 
a fen ti tér sé gek kel fenn tar tott kap cso la tok fó ru ma in kép -
viselendõ ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sát.

d) Más szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve fi gye -
lem mel kí sé ri és elem zi az EU kö zös kül- és biz ton ság po li -
ti ká já nak na pi rend jén sze rep lõ ak tu á lis vál ság hely ze te ket, 
ja vas la to kat dol go z ki az EU fó ru ma in kép vi se len dõ
 magyar ál lás pont ra, il let ve ko or di nál ja azok ki ala kí tá sát.

e) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az EU kö zös sé gi po li ti ká i nak 
kül po li ti kai ve tü le te it.

f) Ko or di nál ja az érin tett or szá gok kal fog la ko zó eu ró -
pai ta ná csi mun ka cso por tok ban kép vi se len dõ ál lás pon tot.

(11) A Re gi o ná lis Együtt mû kö dé si Osz tály feladat -
körében:

a) Fi gye lem mel kí sé ri az Unió és más nem zet kö zi szer -
ve ze tek kö zép-, ke let- és dél ke let-eu ró pai re gi o ná lis po li -
ti ká ját; kép vi se li a Kor mány re gi o ná lis po li ti ká ját EU
 fórumokon.

b) Össz hang ban eu ro at lan ti in teg rá ci ós po li ti kánk kal,
va la mint szom széd ság po li ti kai cél ki tû zé se ink kel köz re -
mû kö dik a kor mány zat re gi o ná lis együtt mû kö dé si po li ti -
ká já nak ki dol go zá sá ban és gya kor la ti meg va ló sí tá sá ban.

c) Ko or di nál ja a Vi seg rá di Együtt mû kö dés sel (V4), a
Re gi o ná lis Part ner ség gel, a Kö zép-Eu ró pai Kez de mé nye -
zés sel (KEK), a Dél ke let-Eu ró pai Együtt mû kö dé si Kez de -
mé nye zés sel (SECI), a Re gi o ná lis Együtt mû kö dé si
 Tanáccsal (RCC), az SE ECP-vel, a Qu ad ri la te ra le-val
(Q4, ma gyar–olasz–szlo vén–hor vát), az EU Észa ki
 Dimenziójával kap cso la tos te en dõ ket.

d) Ko or di nál ja az érin tett szer ve ze tek kel fog lal ko zó
 európai ta ná csi mun ka cso por tok ban kép vi se len dõ ál lás -
pon tot.

XXIII.

Biztonságpolitikai és Non-proliferációs Fõosztály

A Biz ton ság po li ti kai és Non-pro li fe rá ci ós Fõ osz tály
(rö vi dí té se: BpNF) a po li ti kai igaz ga tó irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) A Biz ton ság po li ti kai és Non-pro li fe rá ci ós Fõ osz tály
– az Ál ta lá nos Biz ton ság po li ti kai és Eu ró pai Vé del mi

Osz tály ból,
– a NATO és Bé ke part ner sé gi Osz tály ból és
– a Fegy ver zet el len õr zé si és Non-pro li fe rá ci ós Osz -

tály ból
áll.

(2) Fel ada ta i nak el lá tá sa so rán a Biz ton ság po li ti kai és
Non-pro li fe rá ci ós Fõ osz tály

a) a fel adat kö ré be tar to zó té mák ban biz to sít ja a fel sõ
szin tû és egyéb lá to ga tá sok tar tal mi elõ ké szí té sét, ja vas la -
to kat tesz, tá jé koz ta tó anya go kat ké szít, vé le mé nye zi a fel -
adat kör ével kap cso la tos anya go kat;

b) az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
ki dol goz za és kép vi se li a ma gyar ál lás pon tot a NATO és
az Eu ró pai Unió szak ér tõi mun ka cso port ja i nak ülé se in;

c) kap cso la tot tart az ál lam igaz ga tás biz ton ság- és
 védelempolitikai, va la mint le sze re lé si és non-pro li fe rá ci ós 
kér dé sek kel fog lal ko zó szer ve ze ti egy sé ge i vel, nem kor -
mány za ti szer ve ze tek kel, ha zai és kül föl di ku ta tó in té ze -
tek kel;

d) szak mai se gít sé get nyújt az Or szág gyû lés szá má ra
biz ton ság- és vé de lem po li ti kai, va la mint non-pro li fe rá ci ós 
kér dé sek ben.

(3) Az Ál ta lá nos Biz ton ság po li ti kai és Eu ró pai Vé del mi 
Osz tály fel ada tai:

a) Fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li a nem zet kö zi biz ton -
ság po li ti kai hely zet ala ku lá sát, a tran szat lan ti kap cso la tot
és az eu ro-at lan ti tér ség biz ton sá gát meg ha tá ro zó fo lya -
ma to kat, va la mint azok ha tá sát Ma gyar or szág hely ze té re.

b) Össze han gol ja az eu ro-at lan ti és más nem zet kö zi in -
téz mé nyek ben kép vi se len dõ egy sé ges ma gyar biz ton ság-
és vé de lem po li ti ka irány el ve it. Részt vesz az eh hez kap -
cso ló dó dön té sek elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban.
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c) Az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel együtt mû köd ve
fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li a nem zet kö zi ter ro riz mus és
a tö meg pusz tí tó fegy ve rek el ter je dé se ál tal oko zott biz ton -
sá gi ki hí vá so kat, és po li ti kát dol go z ki ezek ke ze lé sé re,
 illetve vé le mé nye zi az ezek kel kap cso la tos ja vas la to kat.

d) Az érin tett tár cák kal és fõ ha tó sá gok kal egyez tet ve
gon dos ko dik az eu ró pai vé de lem po li ti ká val kap cso la tos
ma gyar ál lás pon tok, man dá tu mok ki dol go zá sá ról és köz -
re mû kö dik az azok ból adó dó fel ada tok vég re haj tá sá ban.

e) Fi gye lem mel kí sé ri az EU kül föl di misszi ó i nak te vé -
keny sé gét, ja vas la tot tesz a ma gyar rész vé tel, hoz zá já ru lás 
for má já ra.

f) Köz re mû kö dik a NATO és az Eu ró pai Unió kö zöt ti
stra té gi ai part ner ség gel, s az azon ala pu ló együtt mû kö dés -
sel kap cso la tos egy sé ges ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sá ban.

g) Köz re mû kö dik az eu ró pai ka to nai és pol gá ri vál ság -
ke ze lõ ké pes sé gek fej lesz té sé vel kap cso la tos ma gyar
 álláspont ki dol go zá sá ban.

(4) A NATO és Bé ke part ner sé gi Osz tály fel ada tai:
a) A NATO ke re té ben fel me rü lõ biz ton ság- és vé de -

lem po li ti kai kér dé se kért el sõd le ge sen fe le lõs szer ve ze ti
egy ség ként el lát ja az ezek kel kap cso la tos mi nisz té ri u mon
be lü li, il let ve tár ca kö zi ko or di ná ci ót és ki ala kít ja a Szö vet -
ség ben kép vi se len dõ ma gyar ál lás pon tot.

b) El lát ja Ma gyar or szág Ál lan dó NATO Kép vi se le té -
nek köz vet len szak mai irá nyí tá sát.

c) Ko or di nál ja a NATO mû ve le te i vel, va la mint a
NATO pol gá ri ve szély hely ze ti ter ve zés sel kap cso lat ban a
Mi nisz té ri um ra há ru ló fel ada to kat.

d) Részt vesz a nem zet kö zi vál ság ke ze lés sel össze füg -
gõ, a Mi nisz té ri um ra há ru ló fel ada tok el lá tá sá ban, il let ve
az ezek kel kap cso la tos gya kor la to kon.

e) Biz to sít ja a NATO bõ ví té sé vel, a NATO Bé ke part -
ner sé gi Prog ram já val és a NATO Tag sá gi Ak ció terv vel
össze füg gõ fel ada tok és két ol da lú mun ka ter vek vég re haj -
tá sát.

f) A NATO part ner sé gi együtt mû kö dé sé hez kö tõ dõ te -
rü le te ken ki dol goz za a kér dé sek kel kap cso la tos ma gyar
ál lás pon tot, gon dos ko dik a Mi nisz té ri um ra há ru ló fel ada -
tok el lá tá sá ról, ko or di nál ja a ma gyar rész vé telt ezek ren -
dez vé nye in.

g) Ki dol goz za a NATO és Orosz or szág, to váb bá a
NATO és Uk raj na kö zöt ti együtt mû kö dés re vo nat ko zó
ma gyar ál lás pon tot.

h) Kap cso la tot tart a NATO tá jé koz ta tá si szer ve ze té -
vel, ko or di nál ja a NATO össze kö tõ nagy kö vet sé gi rend -
sze ré ben részt vevõ ma gyar nagy kö vet ség(ek) tevékeny -
ségét.

i) El lát ja a NATO Kom mu ni ká ci ós Bi zott ság és az At -
lan ti Mun ka bi zott ság tit kár sá gi te en dõ it; ke ze li a Kom mu -
ni ká ci ós, az At lan ti és a Bé ke part ner sé gi Ala pot; el lát ja a
tag díj jal kap cso la tos fel ada to kat.

j) Szak mai se gít sé get nyújt a NATO Par la men ti Köz -
gyû lés mun ká já ban részt vevõ ma gyar de le gá ci ó nak.

(5) A Fegy ver zet el len õr zé si és Non-pro li fe rá ci ós Osz -
tály fel ada tai:

a) Kö ve ti és elem zi a glo bá lis fegy ver zet el len õr zé si,
le sze re lé si, non-pro li fe rá ci ós és ex port el len õr zé si te vé -
keny ség gel, va la mint az eu ró pai ha gyo má nyos fegy ver -
zet el len õr zés sel és -kor lá to zás sal kap cso la tos fej le mé nye -
ket.

b) Köz re mû kö dik az aláb bi misszi ók szak mai irá nyí tá -
sá ban: NATO Ál lan dó Kép vi se let; EU Ál lan dó Kép vi se -
let; a bé csi, gen fi és New York-i Ál lan dó ENSZ-kép vi se le -
tek; Há gai Nagy kö vet ség.

c) Részt vesz a bé csi ma gyar EBESZ-kép vi se let man -
dá tum mal való el lá tá sá ban.

d) Köz re mû kö dik a fel adat kö ré be tar to zó szer zõ dé sek
és re zsi mek vég re haj tá sá ra ala kult nem ze ti ha tó sá gok
mun ká já ban.

e) Kép vi se li a Mi nisz té ri u mot a Non-pro li fe rá ci ós Tár -
ca kö zi Bi zott ság, a Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi En ge -
dé lye zé si Bi zott ság, va la mint en nek Szak ér tõi Mun ka cso -
port ja ülé sén. A Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi Tár ca kö -
zi Bi zott ság ülé se it meg elõ zõ en fel ké szí ti az ál lam tit kárt.
Min den ko ri ve ze tõ je el lát ja a társ el nö ki fel ada to kat a
Non-pro li fe rá ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság ban.

f) Fi gye lem mel kí sé ri az ENSZ, EBESZ és EU ha di -
tech ni kai esz kö zök re és szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó em -
bar gós ren del ke zé sit, va la mint nyo mon kö ve ti azok ha zai
vég re haj tá sát.

g) El lát ja a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó nem zet kö zi
szer zõ dé sek kel, il let ve más együtt mû kö dé si for mák kal
kap cso la tos fel ada to kat. Össze han gol ja a ma gyar rész vé -
telt a vo nat ko zó szer zõ dé sek vég re haj tá sá ra ala kult fó ru -
mok mun ká já ban.

h) Kép vi se li a Mi nisz té ri u mot a Fegy ver zet el len õr zé si
Tár ca kö zi Bi zott ság ban. A bi zott ság ülé se i re fel ké szí ti a
fe le lõs szak ál lam tit kárt, a bi zott ság társ el nö két.

i) Kép vi se li a Mi nisz té ri u mot a Nyi tott Ég bolt Ope ra tív 
Bi zott ság ülé se in.

j) Mû köd te ti az EBESZ nem zet kö zi hír adó há ló za tá nak 
hi va ta los ma gyar vég pont ját, biz to sít ja a CFE-szer zõ dés, a 
Nyi tott Ég bolt Szer zõ dés és az 1999. évi Bé csi Do ku men -
tum sze rin ti in for má ció áram lás ban való ma gyar rész vé telt.

XXIV.

I. Európai Fõosztály

Az I. Eu ró pai Fõ osz tály (rö vi dí té se: I. EUF) az eu ró pai
igaz ga tó irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ te rü le ti
 fõosztály.

(1) Az I. Eu ró pai Fõ osz tály
– Nyu gat-eu ró pai Osz tály ból,
– Észak-eu ró pai Osz tály ból,
– Kö zép-eu ró pai Osz tály ból és
– Dél-eu ró pai Osz tály ból

áll.
(2) Az I. Eu ró pai Fõ osz tály ha tás kö ré be tar to zó or szá -

gok és fon to sabb re gi o ná lis szer ve ze tek:
– Nyu gat-eu ró pai Osz tály: Bel gi um, Be ne lux Unió,

Hol lan dia, Lu xem burg, Né met or szág.
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– Észak-eu ró pai Osz tály: Nagy-Bri tan nia, Dá nia
( Feröer-szigetek, Grön land), Észt or szág, Finn or szág, Ír or -
szág, Iz land, Lett or szág, Lit vá nia, Nor vé gia, Svéd or szág;
Észa ki Ta nács, Észa ki tér ség re gi o ná lis együtt mû kö dé si
szer ve ze tei.

– Kö zép-eu ró pai Osz tály: Auszt ria, Cseh or szág, Li ech -
tens te in, Svájc, Len gyel or szág, Szlo vá kia, Szlo vé nia, Duna–
 Körös–Ma ros–Ti sza Eu ro ré gió.

– Dél-eu ró pai Osz tály: An dor ra, Fran cia or szág, Mál ta,
Mo na co, Olasz or szág, Por tu gá lia, San Ma ri no, Spanyol -
ország, Szent szék, Szu ve rén Mál tai Lo vag rend.

(3) A fõ osz tály irá nyít ja és fel ügye li a ha tás kö ré be tar to -
zó kül kép vi se le tek te vé keny sé gét.

(4) A fõ osz tály a két ol da lú prog ra mok meg szer ve zé se
so rán a ma gyar tár gya ló de le gá ció össze té te lé re, va la mint
az eu ró pai uni ós te ma ti ká ra az EU Ko or di ná ci ós és Jogi
Fõ osz tállyal egyet ér tés ben tesz ja vas la tot.

(5) A I. Eu ró pai Fõ osz tály fi gye lem mel kí sé ri a ha tás kö -
ré be tar to zó or szá gok ban a ha tá ron túli ma gyar kisebb -
ségekkel kap cso la tos fo lya ma to kat, és e te kin tet ben
együtt mû kö dik a II. Eu ró pai Fõ osz tállyal, va la mint az azt
fel ügye lõ szak ál lam tit kár ral.

VI. Fejezet

SZAKÁLLAMTITKÁR – EURÓPAI IGAZGATÓ –
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

XXV.

Az Eu ró pai Igaz ga tó Tit kár sá ga

Az Eu ró pai Igaz ga tó Tit kár sá ga az eu ró pai igaz ga tó
köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szerve -
zeti egy ség.

(1) A Tit kár sá got osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek te vé -
keny sé gét az eu ró pai igaz ga tó irá nyít ja.

(2) A Tit kár ság fel ada tai:
– Az eu ró pai igaz ga tó sze mé lyes hi va ta li és köz éle ti

 tevékenységének szer ve zõ je és se gí tõ je.
– Szer ve zi az eu ró pai igaz ga tó bel- és kül föl di prog -

ram ja it.
– Rend sze re zi, ke ze li, és dön tés re elõ ké szí ti az eu ró pai

igaz ga tó nak cím zett ügy irat- és le vél for gal mat, el jut tat ja
az eu ró pai igaz ga tó ál tal in téz ke dés re ki adott anya go kat
a ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség hez.

– In dít ja és fo gad ja az Eu ró pai Unió mel lett mû kö dõ
Ál lan dó Kép vi se let fu tár pos tá ját.

– El lát ja az eu ró pai igaz ga tó ál tal rá bí zott ese ti fel ada -
to kat.

XXVI.

Bõvítési Önálló Osztály

A Bõ ví té si Ön ál ló Osz tály az eu ró pai igaz ga tó köz vet -
len irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szer ve ze ti egy -
ség.

(1) A Bõ ví té si Ön ál ló Osz tályt fõ osz tály ve ze tõ-he lyet -
tes ve ze ti.

(2) A Bõ ví té si Ön ál ló Osz tály fel ada tai:
a) fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az Eu ró pai Unió bõ ví -

té si fo lya ma tá val össze füg gõ kér dé se ket, to váb bá az uni ós 
tag ál la mok bõ ví té si po li ti ká ját, va la mint a bõ ví tés fo lya -
mat kü lön bö zõ szint jén álló or szá gok in teg rá ci ós fel ké szü -
lé sét,

b) ko or di nál ja kor mány za ti szint en és a Mi nisz té ri u -
mon be lül a bõ ví té si fo lya mat tal össze füg gõ fel ada to kat,
biz to sít ja a ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sát és köz re mû kö dik 
an nak kép vi se le té ben,

c) el lát ja az EKTB bõ ví tés szak ér tõi cso port já nak el nö -
ki és tit kár sá gi fel ada ta it.

XXVII.

EU Koordinációs és Jogi Fõosztály

Az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály (a továb biak ban
EUKJF) az eu ró pai igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály. Az eu ró pai igaz -
ga tó fel adat- és ha tás kö ré ben köz re mû kö dik az Eu ró -
pa-po li ti ka ala kí tá sá val kap cso la tos kor mány za ti és a
 Minisztériumon be lü li fel ada tok el lá tá sá ban.

(1) Az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály
– EKTB Tit kár ság Osz tály ból,
– Ko or di ná ci ós Osz tály ból,
– Jogi, Kö te le zett ség sze gé si és Eu ró pai Bí ró sá gi Osz -

tály ból
– In téz mé nyi Osz tály ból és
– EU-el nök sé gi Osz tály ból

áll.
(2) Az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tály fel ada tai:
a) Köz re mû kö dik az eu ró pai igaz ga tó fel adat- és ha tás -

kö ré ben tar to zó uni ós po li ti kák ki dol go zá sá ban és vég re -
haj tá sá ban, va la mint a ma gyar tag ál la mi ál lás pont ki dol -
go zá sá ban és kép vi se le té ben.

b) El lát ja az eu ró pai uni ós tag ság ból fa ka dó fel ada tok
kor mány za ti ko or di ná ci ó ját, a kö zös kül- és biz ton ság po li -
ti ka ki vé te lé vel. Fel ada ta az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár ca -
kö zi Bi zott ság (EKTB) mû köd te té se, tit kár sá gi fel ada ta i -
nak el lá tá sa.

c) Elõ ké szí ti az Ál ta lá nos Ügyek és Kül kap cso la tok
Ta ná csa, va la mint az Eu ró pai Ta nács ülé se it.

d) Össze han gol ja az Or szág gyû lés és a Kor mány eu ró -
pai ügyek ben való együtt mû kö dé sé nek kor mány za ti fel -
ada ta it.

e) Össze han gol ja az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk kel
való együtt mû kö dést.

f) El lát ja az Eu ró pai Bi zott ság ál tal Ma gyar or szág el len 
in dí tott kö te le zett ség sze gé si el já rá sok kor mány za ti ko or -
di ná ci ó ját, va la mint az Eu ró pai Bí ró ság gal kap cso la tos
ügyek ko or di ná ci ó ját.

g) Fel ada ta az Unió alap szer zõ dé se i nek re form já val,
mó do sí tá sá val, a kö zös sé gi köz jog gal, az Unió in téz mény -
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rend sze ré vel össze füg gõ fel ada tok ko or di ná ci ó ja, a ma -
gyar ál lás pont ki ala kí tá sa és kép vi se le te.

h) Össze han gol ja Eu ró pa jö võ jé vel kap cso la tos ma -
gyar ál lás pont ki ala kí tá sát és kép vi se le tét.

i) El lát ja az EKTB In téz mé nyi kér dé sek szak ér tõi cso -
port já nak és az Egye bek szak ér tõi cso port já nak, va la mint
az Eu ró pai bí ró sá gi és kö te le zett ség sze gé si el já rá sok szak -
ér tõi cso port já nak el nö ki és tit kár sá gi funk ci ó it.

j) Fel ada ta a 2011-es ma gyar EU-el nök ség elõ ké szí té -
sé nek ko or di ná lá sa.

k) Össze ál lít ja az eu ró pai uni ós tag ság gal össze füg gõ
ak tu á lis kül- és Eu ró pa-po li ti kai kér dé sek rõl, va la mint az
azok ból ere dõ ha zai fel ada tok ról  szóló heti kor mány je len -
tést.

l) Részt vesz az Eu ró pa-po li ti kai stra té gia ki ala kí tá sá -
ban, vég re haj tá sá ban.

m) Elõ ké szí ti a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó elõ ter -
jesz téseket, je len té se ket, tá jé koz ta tó kat, hát tér anya go kat.

n) A köz igaz ga tá si egyez te tés ke re té ben vé le mé nyez
min den kormány-elõ ter jesz tést.

(3) Az EUKJF ve ze tõ je az EKTB tit ká ra.
(4) Az EKTB Tit kár ság Osz tály fel ada tai:
a) Az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság (a to -

váb bi ak ban: EKTB) mû köd te té se, tit kár sá gi fel ada ta i nak
el lá tá sa. Ezen be lül kü lö nö sen:

– az ülé sek elõ ké szí té se, le bo nyo lí tá sa, tár gya lá si man -
dá tu mok ko or di ná lá sa, a jó vá ha gyott tár gya lá si man dá tu -
mok meg kül dé se az Ál lan dó Kép vi se let nek (COREPER I., 
COREPER II.);

– az Ál lam tit ká ri Ér te kez let és a Kor mány tá jé koz ta tá -
sa az EKTB mun ká já ról, em lé kez te tõ és tá jé koz ta tó ké szí -
té se az EKTB ülé sé rõl;

– EKTB mû kö dé sé vel össze füg gõ egyéb fel ada tok
( tagok, szak ér tõi cso por tok, szak ér tõi cso por tok tag ja i nak
nyil ván tar tá sa, ta ná csi mun ka cso por tok ban részt ve võ tár -
cák, ta nács ülé se ket elõ ké szí tõ tár cák nyil ván tar tá sa, ad mi -
niszt rá lá sa);

– ál ta lá nos tá jé koz ta tás az EKTB mun ká já ról.
b) Az Eu ró pai Uni ó ból ér ke zõ ta ná csi do ku men tu mok

fo ga dá sa, szét osz tá sa a kor mány za ton be lül, az U32 rend -
szer mû köd te té se, eu ró pai uni ós do ku men tu mok ke ze lé se.

c) Az EKTB mû kö dé sé vel, mun ká já val össze füg gõ
sza bály rend szer (kor mány ha tá ro za tok, ügy rend, irány mu -
ta tá sok) ki ala kí tá sa, vég re haj tá sa.

d) Az Eu ró pai Unió so ros el nök sé gi prog ram já ról  készülõ 
kormány-elõ ter jesz tések elõ ké szí té se, ko or di ná lá sa.

(5) A Ko or di ná ci ós Osz tály fel ada tai:
a) Az Eu ró pai Ta nács ülé se i nek elõ ké szí té se, fel adat-

és ha tás kö ré ben man dá tu mok ko or di ná lá sa.
b) Az Ál ta lá nos Ügyek és Kül kap cso la tok Ta ná csá nak

elõ ké szí té se, fel adat- és ha tás kö ré ben a man dá tu mok
 koordinálása.

c) A társ tár cák és a kül kép vi se le tek tá jé koz ta tá sa az
Eu ró pai Ta nács és az Ál ta lá nos Ügyek és Kül kap cso la tok
Ta ná csán kép vi se len dõ man dá tum ról.

d) A társ tár cák és a kül kép vi se le tek tá jé koz ta tá sa az
uni ós kér dé sek kel kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada tok ról,
ál lás pont ról.

e) Rész vé tel az Eu ró pai Unió so ros el nök sé gei prog -
ram já ból adó dó ha zai fel ada tok kor mány za ti ko or di ná ci ó -
já ban.

f) Az Or szág gyû lés és a kor mány eu ró pai uni ós ügyek -
ben tör té nõ együtt mû kö dé sé rõl  szóló 2004. évi LIII. tör -
vény ben meg ha tá ro zott kor mány za ti fel ada tok ko or di ná -
lá sa. Az EKTB ré szé re rend sze res tá jé koz ta tó anya gok
 készítése az Or szág gyû lés eu ró pai uni ós tag ság hoz kap -
cso ló dó mun ká já ról.

g) Az EKTB ré szé re rend sze res tá jé koz ta tó anya gok
ké szí té se az Eu ró pai Bi zott ság mun ká já ról.

h) Az Eu ró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i vel
való kap cso lat tar tás ko or di ná ci ó ja. Az EKTB ré szé re
rend sze res tá jé koz ta tók ké szí té se az Eu ró pai Par la ment
mun ká já ról.

i) Az EUKJF-nek a kül sõ és bel sõ hon lap pal kap cso la -
tos tá jé koz ta tá si fel ada ta i nak ko or di ná ci ó ja.

j) Az eu ró pai igaz ga tó ál tal fel ügyelt fõ osz tá lyok kal
együtt mû köd ve a fel sõ szin tû lá to ga tá sok hoz szük sé ges
tár gya lá si te ma ti kák és hát tér anya gok el ké szí té se.

k) A ta ná csi uta zá sok fe de zé sé re szol gá ló nem ze ti bo rí -
ték ke ze lé se.

l) Az EKTB egye bek szak ér tõi cso port já nak el nö ki és
tit kár sá gi fel ada tai.

(6) A Jogi, Kö te le zett ség sze gé si és Eu ró pai Bí ró sá gi
Osz tály a tag ság gal össze füg gõ jogi kér dé sek, tag ál la mi
kö te le zett sé gek és az Eu ró pai Bí ró ság el já rá sá hoz kap cso -
ló dó fel ada tok tel je sí té se ér de ké ben:

a) Az Eu ró pai Bi zott ság ál tal Ma gyar or szág el len in dí -
tott kö te le zett ség sze gé si el já rá sok ban ko or di nál ja és irá -
nyít ja a ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sát, el lát ja a ma gyar
Kor mány kép vi se le tét a bi zott sá gi el já rá sok ban;

b) Össze han gol ja és gon dos ko dik a hi va ta los fel szó lí -
tás és in do kolt vé le mé nyek meg vá la szo lá sá ról, biz to sít ja
azok össz hang ját;

c) Kö ve ti a más tag or szá gok el len in dí tott kö te le zett -
ség sze gé si el já rá so kat, és tá jé koz tat ja a tár cá kat, a mi nisz -
té ri um ve ze té sét és en nek dön té se ér tel mé ben a Kor mány
az ezek bõl fa ka dó ha zai lé pé sek rõl;

d) Ve ze ti a kö te le zett ség sze gé si el já rá sok nyil ván tar tá -
sát, részt vesz az ez zel kap cso la tos bi zott sá gi mun ká ban;

e) Fo gad ja, szét oszt ja és nyil ván tart ja az Eu ró pai Bí ró -
ság tól ér ke zõ pe res ira to kat, il let ve to váb bít ja a Bí ró ság
 részére a ma gyar pe res ira to kat;

f) Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um mal
együtt mû köd ve részt vesz az eu ró pai bí ró sá gi el já rá sok -
ban és a ma gyar pe res ira tok ki ala kí tá sá ban, kép vi se li a
Ma gyar Köz tár sa sá got az eu ró pai bí ró sá gi el já rá sok ban,
to váb bá biz to sít ja az EKTB, va la mint szük ség sze rint az
Ál lam tit ká ri Ér te kez let és a Kor mány tá jé koz ta tá sát;

g) El lát ja az EKTB eu ró pai bí ró sá gi szak ér tõi cso port -
já nak társ ve ze té sét és tit kár sá gi fel ada ta it;

2008/49. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2403



h) El lát ja a kor mány mun ka ter vé hez és az Or szág gyû -
lés tör vényalkotási prog ram já hoz kap cso ló dó eu ró pai
 uniós tag ság ból fa ka dó jog al ko tá si fel ada tok koordiná -
cióját;

i) El lát ja az uni ós au di o vi zu á lis po li ti ká val kap cso la tos 
ko or di ná ci ós fel ada to kat;

j) A jog har mo ni zá ci ós fel ada tok el lá tá sa ke re té ben:

– nyo mon kö ve ti az eu ró pai uni ós tag ság ból fa ka dó
jog har mo ni zá ci ós kö te le zett sé gek tel je sí té sét, er rõl az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um mal együtt mû kö -
dés ben tá jé koz tat ja a Kor mányt;

– gon dos ko dik az irány el ve ket át ül te tõ ha zai jog sza bá -
lyok Eu ró pai Bi zott ság hoz tör té nõ be je len té sé rõl, va la -
mint el lát ja az egyéb no ti fi ká ci ós kö te le zett sé ge ket az
 Európai Bi zott ság és a Ta nács felé;

– részt vesz a kormány-elõ ter jesz tések kö zös sé gi jogi
szem pon tú vé le mé nye zé sé ben.

k) Részt vesz az uni ós tag ság hoz kap cso ló dó kö zös sé gi 
köz jo gi fel ada tok ban és az Unió nem zet kö zi szer zõ dé se i -
vel kap cso la tos ha zai mun ká ban, együtt mû köd ve a
 Minisztérium ille té kes más fõ osz tá lya i val.

(7) Az In téz mé nyi Osz tály fel ada tai:

a) Az Eu ró pai Unió alap szer zõ dé se i nek re form já val,
mó do sí tá sá val kap cso la tos kor mány za ti ál lás pont elõ ké -
szí té se, ko or di ná ci ó ja, kép vi se le te.

b) A tag ál la mok nak az Unió jö võ jé vel, az alap szer zõ -
dé sek hez kap cso ló dó ál lás pont já nak elem zé se, ér té ke lé se,
az uni ós in téz mé nyek nek és a tag ál la mok nak az eu ró pai
épít ke zés sel kap cso la tos ál lás pont já nak vizs gá la ta.

c) Az Eu ró pai Unió in téz mé nyei mun ká já nak nyo mon
kö ve té se, ja vas lat té tel az eb bõl adó dó kor mány za ti fel ada -
tok meg ha tá ro zá sá ra.

d) Az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek fej lõ dé sé vel, sza -
bá lyo zá sá val kap cso la tos ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sa,
ko or di ná ci ó ja, kép vi se le te.

e) Az EKTB in téz mé nyi szak ér tõi cso port já nak ve ze té -
sé vel kap cso la tos fel ada tok és a tit kár sá gi fel ada tok ellá -
tása.

f) Az Eu ró pai Unió in téz mé nye i ben való ma gyar rész -
vé tel nyo mon kö ve té se, a ma gyar je lö lé sek be je len té se,
nyil ván tar tá sa, az Eu ró pai Unió sze mély ze ti sza bály za ta
ala ku lá sá nak kö ve té se, a ma gyar ál lás pont meg ha tá ro zá sa, 
kép vi se le te.

g) Az ál ta lá nos ügyek ta ná csi mun ka cso port hoz kap -
cso ló dó fel ada tok el lá tá sa, ko or di ná lá sa, a ma gyar ál lás -
pont meg ha tá ro zá sa, kép vi se le te.

h) Az uni ós in téz mé nyek ben dol go zó ma gyar tiszt vi se -
lõk kel való kap cso lat tar tás rend sze ré nek ki ala kí tá sa,
 mûködtetése.

(8) Az EU-el nök sé gi Osz tály fel ada ta a 2011-es ma gyar
EU-el nök ség elõ ké szí té sé nek ko or di ná lá sa, a fel ada tok
meg ha tá ro zá sa, vég re haj tá sa, a vég re haj tás nyo mon kö ve -
té se. Ezen be lül:

a) A 2011-es ma gyar EU-el nök ség gel össze füg gõ kor -
mány za ti ko or di ná ci ós fel ada tok meg ha tá ro zá sa.

b) A 2011-es ma gyar EU-el nök ség gel össze füg gõ kor -
mány dön té sek, kormány-elõ ter jesz tések elõ ké szí té se.

c) A 2011-es ma gyar EU-el nök ség gel össze füg gés ben
a hu mán po li ti kai, kép zé si, tar tal mi, szer ve zé si, költ ség ve -
té si szem pon tok ki dol go zá sa, ko or di ná ci ó ja.

d) A 2011-es ma gyar EU-el nök ség re való fel ké szü lés
ke re té ben az Or szág gyû lés sel, a ci vil és gaz da sá gi szer ve -
ze tek kel való együtt mû kö dés ko or di ná ci ó ja.

e) A 2011-es ma gyar EU-el nök ség ar cu la ti szem pont -
ja i nak meg ha tá ro zá sa és az ar cu lat ki dol go zá sá nak ko or di -
ná lá sa.

f) Az el nök sé gi fel ké szü lés hez kap cso ló dó tár ca ko or -
di ná ci ós fel ada tok.

g) Az el nök sé gi fel ké szü lés sel össze füg gés ben együtt -
mû kö dés a cso por tos el nök ség má sik két or szá gá val, az
uni ós in téz mé nyek kel.

h) El lát ja az EU-el nök ség bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta it.
i) Részt vesz a Mi nisz té ri u mot, mint szak tár cát érin tõ

el nök sé gi fel ké szü lé si fel ada tok és ja vas la tok ki dol go zá -
sá ban, vég re haj tá sá ban. En nek so rán a Mi nisz té ri um más
szer ve ze ti egy sé gei az EUKJF-fel együtt mû köd nek, te vé -
keny sé gük so rán iga zod nak az EU-el nök sé gi fel ké szü lés
kor mány za ti ko or di ná ci ós fel ada ta i hoz.

j) Az eu ró pai uni ós kép zés ke re té ben, kü lö nös te kin tet -
tel az el nök sé gi fel ké szü lés re:

– szer ve zi a köz pon ti köz igaz ga tás ban dol go zó köz -
tiszt vi se lõk eu ró pai uni ós fel ké szí té sét szol gá ló szak mai
tan fo lya mo kat, sze mi ná ri u mo kat, tár gya lá si (és ko mi to ló -
gi ai) gya kor la to kat, elõ adá so kat, an gol, né met, fran cia
szak nyel vi fel ké szí tõ ket a sza ko sí tott eu ró pai in téz mé -
nyek kel és az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val együtt mû köd ve;

– kap cso la tot tart az Eu ró pai Unió Sze mély ügyi Hi va -
ta lá val (EPSO).

XXVIII.

EU Gazdaságpolitikai Fõosztály

Az EU Gaz da ság po li ti kai Fõ osz tály (rö vi dí té se:
EUGPF) az eu ró pai igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa és fel -
ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) Az EU Gaz da ság po li ti kai Fõ osz tály
– Bel sõ Pi a ci Osz tály ból,
– Gaz da ság po li ti kai Osz tály ból és
– Sol vit Köz pont Osz tály ból

áll.
(2) Az EU Gaz da ság po li ti kai Fõ osz tály fel ada tai:
a) Köz re mû kö dik az eu ró pai uni ós stra té gia és a fel -

adat kö ré be tar to zó uni ós po li ti kák ki dol go zá sá ban és vég -
re haj tá sá ban, a tag ál lam ként tör té nõ mû kö dés hez szük sé -
ges kor mány za ti ko or di ná ci ós rend szer mû köd te té sé ben,
va la mint a ma gyar tag ál la mi ál lás pont ki dol go zá sá ban és
kép vi se le té ben.

b) Az EUGPF ve ze tõ je el lát ja az EKTB „Nem pénz -
ügyi szol gál ta tá sok” szak ér tõi cso port já nak ve ze tõi fel -
ada ta it, gon dos ko dik a ma gyar ál lás pont ki dol go zá sá ról,
össze han go lá sá ról és kép vi se le té rõl a ta ná csi mun ka cso -
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port ban, el lát ja a bel sõ pi a ci szol gál ta tá sok ról  szóló
2006/123/EK irány elv ha zai vég re haj tá sá nak koordiná -
cióját.

c) Az EUGPF el lát ja az Unió pénz ügyi pers pek tí vá ja
mun ka cso port tit kár sá gi fel ada ta it.

d) Az EUGPF el lát ja az EKTB „Ver seny ké pes sé gi és
Nö ve ke dé si” szak ér tõi cso port já nak társ ve ze tõi és tit kár -
sá gi fel ada ta it.

e) Az EUGPF kép vi se li a ma gyar ál lás pon tot az Eu ró -
pai Bi zott ság Bel sõ Pi a ci Ta nács adó Bi zott sá gá ban.

f) A ho ri zon tá lis kor mány za ti ko or di ná ció biz to sí tá sa
cél já ból részt vesz a Gaz da sá gi és Pénz ügy mi nisz te rek; a
Fog lal koz ta tás, Szo ci ál po li ti ka, Egész ség ügy és Fo gyasz -
tó vé de lem; a Ver seny ké pes sé gi; Ok ta tás, Kul tú ra, If jú ság
Ta nács ülé se in.

g) Részt vesz az Eu ró pa-po li ti kai stra té gia ki ala kí tá sá -
ban, vég re haj tá sá ban.

h) Elõ ké szí ti a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó elõ ter -
jesz téseket, je len té se ket, tá jé koz ta tó kat, hát tér anya go kat.

i) A köz igaz ga tá si egyez te tés ke re té ben vé le mé nye zi a
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó kormány-elõ ter jesz téseket.

j) Fel adat- és ha tás kö ré ben részt vesz a 2011-es ma gyar 
EU-el nök ség elõ ké szí té sé ben.

(3) A Bel sõ Pi a ci Osz tály fel ada tai:
a) El lát ja a bel sõ pi a ci kér dé sek kor mány za ti ko or di ná -

ci ó ját, biz to sít ja a bel sõ pi a ci stra té gi át és kom mu ni ká ci ót,
össze ál lít ja a bel sõ pi a ci ered mény táb lát, együtt mû köd ve
az EU Ko or di ná ci ós és Jogi Fõ osz tállyal.

b) El lát ja az EKTB „Nem pénz ügyi szol gál ta tá sok”
szak ér tõi mun ka cso port já nak tit kár sá gi fel ada ta it.

c) Fel adat és ha tás kö ré ben fe le l a Ver seny ké pes sé gi
Ta nács elõ ké szí té sé ért.

d) A Bel sõ Pi a ci Osz tály fel adat kö ré be tar to zó kö zös -
sé gi po li ti kák és szak te rü le tek:

– áruk sza bad moz gá sa,
– tõke sza bad áram lá sa,
– szol gál ta tá sok sza bad nyúj tá sa,
– sze mé lyek sza bad moz gá sa,
– dip lo mák és szak ké pe sí té sek köl csö nös el is me ré se,
– a tár sa da lom biz to sí tá si rend sze rek ko or di ná ci ó ja,
– fo gyasz tó vé de lem,
– pi ac fel ügye let,
– tár sa sá gi jog,
– szám vi tel,
– köz be szer zés,
– jobb jog al ko tás,
– vál la la ti ver seny jog,
– adat vé de lem.
(4) A Gaz da ság po li ti kai Osz tály fel ada tai:
a) Ja vas la tot tesz a kö zös költ ség ve tés vi tá já ban kép vi -

se len dõ kor mány za ti ál lás pont ra. Mû köd te ti az Unió pénz -
ügyi pers pek tí vá ja tár ca kö zi mun ka cso por tot, gondos -
kodik az Eu ró pai Unió 2007–2013 kö zöt ti pénz ügyi ke re -
té rõl és an nak fe lül vizs gá la tá ról ki ala kí tan dó ál lás pont lét -
re ho zá sá ról és kép vi se le té rõl a társ mi nisz té ri u mok kal
együtt mû köd ve.

b) Elem zi a lissza bo ni stra té gi át, együtt mû köd ve a
nem ze ti lissza bo ni ko or di ná tor hi va ta lá val.

c) A Gaz da ság po li ti kai Osz tály fel adat kö ré be tar to zó
kö zös sé gi po li ti kák és szak te rü le tek:

– az Unió kö zös költ ség ve té se,
– Gaz da sá gi és Mo ne tá ris Unió,
– mak ro gaz da sá gi kér dé sek, gaz da ság stra té gi ai elem -

zé sek,
– lissza bo ni stra té gia,
– fog lal koz ta tás- és szo ci á lis po li ti ka,
– nép egész ség ügy,
– esély egyen lõ ség,
– adó zás,
– sta tisz ti ka,
– pénz ügyi el len õr zés,
– pénz ügyi szol gál ta tá sok
– pénz mo sás el le ni küz de lem,
– OLAF,
– ok ta tás, kép zés, kul tú ra.
(5) A Sol vit Köz pont Osz tály el lát ja a bel sõ pi a ci in for -

má lis prob lé ma meg ol dó uni ós Sol vit-há ló zat ma gyar or -
szá gi köz pont já nak fel ada ta it. Kap cso la tot tart fenn eu ró -
pai pol gá rok kal és vál lal ko zá sok kal; a ha zai sza bá lyo zó
ha tó sá gok kal, a tag ál la mi sza bá lyo zó ha tó sá gok kal, va la -
mint az Eu ró pai Bi zott ság Sol vit Köz pont já val.

XXIX.

EU Ágazati és Kereskedelempolitikai Fõosztály

Az EU Ága za ti és Ke res ke de lem po li ti kai Fõ osz tály
( rövidítése: EUÁKF) az eu ró pai igaz ga tó köz vet len irá -
nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) Az EU Ága za ti és Ke res ke de lem po li ti kai Fõ osz tály
– Inf ra struk tú ra, Ver seny ké pes ség és Kör nye zet vé de -

lem Osz tály ból,
– Me zõ gaz da sá gi Osz tály ból és
– Ke res ke de lem po li ti kai Osz tály ból

áll.
(2) Az EU Ága za ti és Ke res ke de lem po li ti kai Fõ osz tály

fel ada tai:
a) Köz re mû kö dik az eu ró pai uni ós stra té gia és a fel -

adat kö ré be tar to zó kö zös sé gi po li ti kák ki dol go zá sá ban és
vég re haj tá sá ban, a tag ál lam ként tör té nõ mû kö dés hez
szük sé ges kor mány za ti ko or di ná ci ós rend szer mû köd te té -
sé ben, va la mint a ma gyar tag ál la mi ál lás pont ki dol go zá sá -
ban és kép vi se le té ben.

b) A ho ri zon tá lis kor mány za ti ko or di ná ció biz to sí tá sa
cél já ból részt vesz a Köz le ke dé si, Táv köz lé si és Ener gia;
Kör nye zet vé del mi; Me zõ gaz da sá gi és Ha lá sza ti; Ál ta lá -
nos Ügyek és Kül kap cso la tok Ta ná csa (ke res ke de lem po li -
ti kai na pi rend) ülé se in.

c) Részt vesz az Eu ró pa-po li ti kai stra té gia ki ala kí tá sá -
ban, vég re haj tá sá ban.

d) Elõ ké szí ti a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó elõ ter -
jesz téseket, je len té se ket, tá jé koz ta tó kat, hát tér anya go kat.
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e) A köz igaz ga tá si egyez te tés ke re té ben vé le mé nye zi a
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó kormány-elõ ter jesz téseket.

f) Fel adat- és ha tás kö ré ben részt vesz a 2011-es ma gyar 
EU-el nök ség elõ ké szí té sé ben.

(3) Az Inf ra struk tú ra, Ver seny ké pes ség és Kör nye zet -
vé de lem Osz tály fel adat kö ré be tar to zó kö zös sé gi po li ti kák 
és szak te rü le tek:

– kör nye zet vé de lem,
– köz le ke dés po li ti ka,
– re gi o ná lis és ko hé zi ós po li ti ka,
– táv köz lés,
– in for má ci ós tech no ló gi ák,
– pos tai szol gál ta tá sok,
– kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té se,
– ipar po li ti ka,
– tu riz mus,
– ener gia po li ti ka, nuk le á ris biz ton ság.
(4) Az Inf ra struk tú ra, Ver seny ké pes ség és Kör nye zet -

vé de lem Osz tály részt vesz a fel adat kö ré be tar to zó kö zös -
sé gi po li ti kák és szak te rü le tek elem zé sé ben, köz re mû kö -
dik a ma gyar tag ál la mi ál lás pont ki dol go zá sá ban és kép vi -
se le té ben, az uni ós tag ság gal össze füg gõ ága za ti stra té gi ai
fel ada tok meg ol dá sá ban, a lissza bo ni stra té gia elem zé sé -
ben. Fi gye lem mel kí sé ri a fel adat kö ré be tar to zó ha zai ága -
za ti irá nyí tó ha tó sá gi in téz mény rend szer mû kö dé sét, és
 javaslatot tesz en nek fej lesz té sé re.

(5) A Me zõ gaz da sá gi Osz tály fel adat kö ré be tar to zó
 közösségi po li ti kák és szak te rü le tek:

– kö zös ag rár po li ti ka,
– ha lá szat,
– me zõ gaz da sá gi ke res ke de lem,
– ál lat- és nö vény egész ség ügy,
– vi dék fej lesz tés,
– ku ta tás és fej lesz tés.
(6) A Me zõ gaz da sá gi Osz tály részt vesz a fel adat kö ré be 

tar to zó kö zös és kö zös sé gi po li ti kák, va la mint egyéb szak -
te rü le tek elem zé sé ben, köz re mû kö dik a ma gyar tag ál la mi
ál lás pont ki dol go zá sá ban és kép vi se le té ben, az uni ós tag -
ság gal össze füg gõ ága za ti stra té gi ai fel ada tok meg ol dá sá -
ban. Fi gye lem mel kí sé ri a fel adat kö ré be tar to zó ha zai ága -
za ti irá nyí tó ha tó sá gi in téz mény rend szer mû kö dé sét, és
 javaslatot tesz an nak fej lesz té sé re.

(7) A Me zõ gaz da sá gi Osz tály el lát ja a Mi nisz té ri um
kép vi se le tét az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi
XVI. tör vény alap ján mû kö dõ – dön tés-elõ ké szí tõ és
 tanácsadó funk ci ó val fel ru há zott – ter mék pá lya bizott -
ságokban.

(8) A Ke res ke de lem po li ti kai Osz tály fel adat kö ré be tar -
to zó kö zös sé gi po li ti kák és szak te rü le tek:

– kö zös ke res ke de lem po li ti ka,
– vám po li ti ka,
– ál la mi tá mo ga tá sok,
– pi ac vé del mi in téz ke dé sek,
– szel lem i tu laj don jog vé de lem,
– ipar jog vé de lem.

(9) A Ke res ke de lem po li ti kai Osz tály köz re mû kö dik a
kö zös ke res ke de lem po li ti ka jö võ jé rõl fo lyó vi ták ban kép -
vi se len dõ ál lás pont ki dol go zá sá ban; a ma gyar ál lás pont
ki ala kí tá sá ban, kü lö nös te kin tet tel a WTO-tár gya lá sok ra.

(10) A Ke res ke de lem po li ti kai Osz tály részt vesz a be je -
len té si kö te le zett ség alá tar to zó ál la mi tá mo ga tá sok vé le -
mé nye zé sé ben, az ál la mi tá mo ga tás po li ti kai stra té gi ai kér -
dé se i nek meg ha tá ro zá sá ban.

VII. Fejezet

SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

XXX.

A Szakállamtitkár Titkársága

A Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga a szak ál lam tit kár köz vet -
len irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szer ve ze ti egy -
ség.

(1) A Tit kár sá got osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek te vé -
keny sé gét a szak ál lam tit kár irá nyít ja.

(2) A Tit kár ság fel ada tai:
– A szak ál lam tit kár sze mé lyes hi va ta li és köz éle ti te vé -

keny sé gé nek szer ve zõ je és se gí tõ je.
– Szer ve zi a szak ál lam tit kár bel- és kül föl di prog ram ja it.
– Rend sze re zi, ke ze li, és dön tés re elõ ké szí ti a szak ál -

lam tit kár nak cím zett ügy irat- és le vél for gal mat, el jut tat ja a 
szak ál lam tit kár ál tal in téz ke dés re ki adott anya go kat a
 hatáskörrel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség hez.

– El lát ja a szak ál lam tit kár ál tal rá bí zott ese ti fel ada to -
kat.

XXXI.

Afrikai és Közel-keleti Fõosztály

Az Af ri kai és Kö zel-ke le ti Fõ osz tály (rö vi dí té se:
AKKF) szak ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te mû kö dõ
te rü le ti fõ osz tály.

(1) A fõ osz tály a tér ség meg ha tá ro zott or szá ga i ért, va la -
mint in teg rá ci ós és egyéb együtt mû kö dé si szer ve ze te i ért
fe le lõs re fe ren sek se gít sé gé vel lát ja el fel ada ta it.

(2) A fõ osz tály irá nyít ja és fel ügye li a ha tás kö ré be tar to -
zó kül kép vi se le tek te vé keny sé gét.

(3) Az Af ri kai és Kö zel-ke le ti Fõ osz tály ha tás kö ré be
tar to zó or szá gok, il let ve fon to sabb re gi o ná lis és egyéb
szer ve ze tek:

a) Al gé ria, An go la, Bah re in, Be nin, Bis sau-Gu i nea,
Bots wa na, Bur ki na Faso, Bu run di, Co mo re-Szi ge tek,
Csád, Dél-af ri kai Köz tár sa ság, Dzsi bu ti, Egyen lí tõi Gu i -
nea, Egye sült Arab Emír sé gek, Egyip tom, Ele fánt csont -
part, Erit rea, Eti ó pia, Ga bon, Gam bia, Ghá na, Gu i nea,
Irak, Irán, Iz ra el, Je men, Jor dá nia, Ka me run, Ka tar, Ke -
nya, Kon gó, Kö zép-af ri kai Köz tár sa ság, Ku va it, Le sot ho,
Li ba non, Li bé ria, Lí bia, Ma da gasz kár, Ma la wi, Mali,
 Marokkó, Ma u ri tá nia, Ma u ri tá nia, Ma u ri ti us, Mo zam bik,
Na mí bia, Ni ger, Ni gé ria, Nyu gat-Sza ha ra, Omán, Pa lesz -
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tin Nem ze ti Ha tó ság, Ru an da, Sao Tomé és Prín ci pe,
 Seychelle-szigetek, Si er ra Le o ne, Sza úd-Ará bia, Sze ne -
gál, Szí ria, Szu dán, Szo má lia, Szvá zi föld, Tan zá nia, Togo, 
Tu né zia, Ugan da, Za i re, Zam bia, Zim bab we, Zöld-fo ki
Köz tár sa ság;

b) Arab Liga, Af ri kai Unió, Öböl Együtt mû kö dé si
 Tanács, Arab Magh reb Unió, Isz lám Kon fe ren cia Szer ve -
ze te, Eu ro-me di ter rán Együtt mû kö dés, nem zet kö zi zsi dó -
szer ve ze tek, Isz lám Kon fe ren cia Szer ve ze te;

c) Az ille té kes te rü le ti fõ osz tá lyok nak a csúcs- és ma -
gas szin tû ta lál ko zók kal kap cso la tos fel ada tok ra vonat -
kozó el sõ he lyi fe le lõs sé ge mel lett ko or di nál ja a fen ti tér sé -
gek kel fenn tar tott kap cso la tok fó ru ma in kép vi se len dõ
 magyar ál lás pont ki ala kí tá sát.

XXXII.

Amerikai Fõosztály

Az Ame ri kai Fõ osz tály (rö vi dí té se: AMEF) szak ál lam -
tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ te rü le ti fõ osz -
tály.

(1) A fõ osz tály a tér ség meg ha tá ro zott or szá ga i ért, va la -
mint in teg rá ci ós és egyéb együtt mû kö dé si szer ve ze te i ért
fe le lõs re fe ren sek se gít sé gé vel lát ja el fel ada ta it.

(2) Az Ame ri kai Fõ osz tály
– Észak-ame ri kai Osz tály ból és
– La tin-ame ri kai és Ka ri bi Osz tály ból

áll.
(3) A fõ osz tá lyon kü lön re fe rens mû kö dik az

EU-együtt mû kö dé si fel ada tok, to váb bá a fõ osz tály ha tás -
kö ré be tar to zó ho ri zon tá lis te en dõk el lá tá sa ér de ké ben.

(4) A fõ osz tály ke re té ben vég zi te vé keny sé gét a bu da -
pes ti szék hellyel mû kö dõ uta zó nagy kö vet, aki az
 Andok-térség or szá ga i ban – Bo lí vi á ban, Ecu a dor ban,
 Kolumbiában, Pe ru ban, va la mint Ve ne zu e lá ban – el lát ja
ha zánk dip lo má ci ai kép vi se le tét.

(5) A fõ osz tály irá nyít ja és fel ügye li a ha tás kö ré be tar to -
zó kül kép vi se le tek te vé keny sé gét.

(6) Az Ame ri kai Fõ osz tály ha tás kö ré be tar to zó or szá -
gok, il let ve fon to sabb re gi o ná lis szer ve ze tek és ezek kel
össze füg gés ben ke zelt kér dé sek:

a) Ame ri kai Egye sült Ál la mok, An ti gua és Bar bu da,
Ar gen tí na, Ba ha mai Kö zös ség, Bar ba dos, Be li ze, Bo lí via,
Bra zí lia, Chi le, Cos ta Rica, Do mi ni kai Kö zös ség, Do mi ni -
kai Köz tár sa ság, Ecu a dor, El Sal va dor, Gre na da, Gu a te -
ma la, Gu y a na, Ha i ti, Hon du ras, Ja ma i ca, Ka na da, Ko lum -
bia, Kuba, Me xi kó, Ni ca ra gua, Pa na ma, Pa ra gu ay, Peru,
Sa int Kitts és Ne vis, Sa int Lu cia, Sa int Vin cent és Gren da -
di ne, Su ri na me, Tri ni dad és To ba go, Uru gu ay, Ve ne zu e la;

b) Ame ri kai Ál la mok Szer ve ze te, Dél-Ame ri kai Nem -
ze tek Uni ó ja, Riói Cso port, va la mint az Ibe ro-ame ri kai
 fórummal, a La tin-Ame ri kai Gaz da sá gi Rend szer rel, a
 Latin-Amerikai Fej lesz té si és In teg rá ci ós Tár su lás sal, a
NAF TA-val, a Mer co sur-ral, az An dok Kö zös ség gel, a
Ka ri bi Kö zös ség gel és a Kö zép-Ame ri kai Kö zös Pi ac cal
össze füg gõ po li ti kai kér dé sek, to váb bá az EU, va la mint

a la tin-ame ri kai és ka ri bi in teg rá ci ós szer ve ze tek kö zöt ti
együtt mû kö dést érin tõ té mák;

c) Az ille té kes te rü le ti fõ osz tá lyok nak a csúcs- és
 magas szin tû ta lál ko zók kal kap cso la tos fel ada tok ra vo nat -
ko zó el sõ he lyi fe le lõs sé ge mel lett ko or di nál ja a fen ti tér sé -
gek kel fenn tar tott kap cso la tok fó ru ma in kép vi se len dõ ma -
gyar ál lás pont ki ala kí tá sát.

XXXIII.

Ázsiai és Csendes-óceáni Fõosztály

Az Ázsi ai és Csen des-óce á ni Fõ osz tály (rö vi dí té se:
ÁZSIAF) szak ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te mû kö -
dõ te rü le ti fõ osz tály.

(1) A fõ osz tály a tér ség meg ha tá ro zott or szá ga i ért, va la -
mint in teg rá ci ós és egyéb együtt mû kö dé si szer ve ze te i ért
fe le lõs re fe ren sek se gít sé gé vel lát ja el fel ada ta it.

(2) Az Ázsi ai és Csen des-óce á ni Fõ osz tály:
– Ke let-ázsi ai Osz tály ból és
– Dél-, Dél ke let-ázsi ai és Csen des-óce á ni Osz tály ból

áll.
(3) A fõ osz tá lyon kü lön re fe rens mû kö dik az

EU-együtt mû kö dé si fel ada tok, to váb bá a fõ osz tály ha tás -
kö ré be tar to zó ho ri zon tá lis te en dõk el lá tá sa ér de ké ben.

(4) A fõ osz tály irá nyít ja és fel ügye li a ha tás kö ré be tar to -
zó kül kép vi se le tek te vé keny sé gét.

(5) Az Ázsi ai és Csen des-óce á ni Fõ osz tály ha tás kö ré be
tar to zó or szá gok, il let ve fon to sabb re gi o ná lis szer ve ze tek,
és ezek kel össze füg gés ben ke zelt kér dé sek:

a) Ke let-Ázsi ai Osz tály: Ja pán, Kí nai Nép köz tár sa ság,
Hong kong Kü lön le ges Köz igaz ga tá si Te rü let, Ma kaó
 Különleges Köz igaz ga tá si Te rü let, Taj van, Ko re ai Köz tár -
sa ság, Ko re ai Népi De mok ra ti kus Köz tár sa ság, Mon gó lia; 
APEC, SESZ.

b) Dél-, Dél ke let-ázsi ai és Csen des-óce á ni Osz tály:
 Afganisztán, Auszt rá lia, Bang la des, Bhu tán, Bru nei,
 Fidzsi-szigetek, Fü löp-szi ge tek, In dia, In do né zia, Kam bo -
dzsa, Ke let-Ti mor, Ki ri ba ti, La osz, Ma láj zia, Maldív-
 szigetek, My an ma ri Unió, Na u ru, Ne pál, Pa kisz tán, Pá pua
Új-Gu i nea, Sa la mon-szi ge tek, Sri Lan ka, Szin ga púr,
 Thaiföld, Ton ga, Tu va lu, Új-Zé land, Va nu a tu, Vi et nam;
ASEAN, ASEAN+3, ASEM, ARF, SAARC, ASEF,
BIMSTEC, ECO, EAC (Ke let Ázsi ai Kö zös ség).

c) Az ille té kes te rü le ti fõ osz tá lyok nak a csúcs- és
 magas szin tû ta lál ko zók kal kap cso la tos fel ada tok ra vo nat -
ko zó el sõ he lyi fe le lõs sé ge mel lett ko or di nál ja a fen ti tér sé -
gek kel fenn tar tott kap cso la tok fó ru ma in kép vi se len dõ ma -
gyar ál lás pont ki ala kí tá sát.

XXXIV.

Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködési Fõosztály

A Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si Fõ osz tály
(rö vi dí té se: NEFEF) szak ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye -
le te alatt mû kö dõ szak mai fõ osz tály.
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(1) A Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si Fõ osz tály

– Bi la te rá lis Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si
Osz tály ból és

– az EU és Mul ti la te rá lis Fej lesz tés po li ti kai Ügyek
Osz tá lyá ból

áll.

(2) A Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si Fõ osz -
tály fel ada tai:

a) Elõ ké szí ti és ko or di nál ja a szak te rü let tel kap cso la -
tos kül ügy mi nisz té ri u mi fel ada tok vég re haj tá sát.

b) A szak te rü le tet érin tõ ügyek ben el lát ja a kül kép vi se -
le tek szak mai irá nyí tá sát, fel adat- és ha tás kö ré ben uta sí -
tást ad hat szá muk ra.

c) A szak tár cák, a Mi nisz té ri um te rü le ti és szak mai
 fõosztályainak, va la mint a vég re haj tó szak in téz mény be -
vo ná sá val elõ se gí ti a ma gyar ér de kek és a kom pa ra tív elõ -
nyök ér vé nye sü lé sét a NEFE part ner or szá gok ban meg va -
ló su ló prog ra mok ban, gon dos ko dik a part ner or szá gok kal
kö ten dõ fej lesz té si együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok lét re -
ho zá sá ról és vég re haj tá sá ról.

d) A ko he ren cia je gyé ben össze han gol ja a nem zet kö zi
fej lesz té si együtt mû kö dést és más szak po li ti ká kat, ezen
be lül a part ner or szá gok nem ze ti fej lesz té si prog ram ja ál tal 
kí nált ko ope rá ci ós le he tõ sé ge ket is.

e) Gon dos ko dik ar ról, hogy a ma gyar NEFE össz hang -
ban le gyen az Eu ró pai Unió és az OECD szak po li ti ká já val.

f) A Mi nisz té ri um kép vi se le té ben részt vesz a Kö tött
Se gély hi tel Ko or di ná ci ós Szak ér tõi Mun ka cso port ban a
kö tött se gély hi te le zés sel kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té -
sé ben, a vo nat ko zó NEFE KB ha tá ro za tok ér vé nye sí té sé -
ben.

g) A fõ osz tály ve ze tõ jé nek el nök le té vel mû kö dõ Nem -
zet kö zi Fej lesz té si Mik ro pro jekt bi zott ság ke re té ben dön -
tést hoz a ki je lölt ma gyar kül kép vi se le tek mik ro pro jekt
 javaslatairól.

h) Ko or di nál ja a KüM de mok rá cia-tá mo ga tó te vé keny -
sé gét, el lát ja a De mok rá cia Mun ka bi zott ság tit kár sá gi fel -
ada ta it, kap cso la tot tart a de mok ra ti kus át ala ku lás elõ moz -
dí tá sa ér de ké ben mû kö dõ ci vil szer ve ze tek kel, va la mint
ke ze li a „De mok ra ti kus át ala ku lás elõ se gí té se” elõ irány -
zat ból nyúj tott tá mo ga tá so kat.

i) Nyil ván tar tást ve zet a pro jek tek ada ta i ról, va la mint
a meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek rõl.

j) Kez de mé nye zõ en lép fel a NEFE te vé keny sé get öve -
zõ tár sa dal mi tu da tos ság erõ sí té sé ben, és köz re mû kö dik a
Mi nisz té ri um hon lap já nak a NEFEF fel adat kör ével kap -
cso la tos fe je ze te i nek szer kesz té sé ben.

(3) A Bi la te rá lis Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö -
dé si Osz tály fel ada tai:

a) Elõ ter jesz tést ké szít a kül ügy mi nisz ter el nök le té vel
mû kö dõ NEFE Kor mány bi zott ság (NEFE KB) ré szé re a
ma gyar NEFE stra té gia irá nya i ról, a tá mo ga tan dó part ner -
or szá gok ról, az ága za ti pri o ri tá sok ról, va la mint éves
össze fog la ló be szá mo lót ké szít a NEFE te vé keny ség hely -
ze té nek át te kin té sé hez.

b) Köz re mû kö dik a NEFE Tár sa dal mi Ta nács adó Tes -
tü let (NEFE TTT) szer ve ze ti és mû kö dé si rend je sze rin ti
fel ada ta i nak elõ ké szí té sé ben, se gí ti a NEFE TTT tit ká rát
te en dõ i nek el lá tá sá ban.

c) Mû köd te ti a NEFE Tár ca kö zi Szak ér tõi Mun ka cso -
por tot (NEFE TSZMCS) és ez ál tal gon dos ko dik a tár cák
NEFE célú te vé keny sé gé nek össze han go lá sá ról, köz re mû -
kö dik a kor mány za ti in téz mé nyek NEFE ka pa ci tás fej lesz -
té sé ben.

d) Mû köd te ti a Nem zet kö zi Fej lesz té si Mun ka bi zott sá -
got (NEFEMB), és ez ál tal gon dos ko dik a NEFE költ ség -
ve té si elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról, a pá lyá za ti el já rá sok
le bo nyo lí tá sá ról, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ dé sek meg -
kö té sé rõl.

e) Ke ze li a ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni tar to má nyi
új já épí té si cso port pro jekt je i nek költ ség ve té si elõ irány za -
tát.

f) Gon dos ko dik a stra té gi ai part ner or szá gok ra ki ter je -
dõ, több évre  szóló ún. or szág stra té gi ák el ké szí té sé rõl, az
éves ak ció ter vek össze ál lí tá sá ról.

g) A Vég re haj tó Szak in téz mény be vo ná sá val szer ve zi
a NEFE te vé keny ség gel kap cso la tos pá lyá za tok és köz be -
szer zé si el já rá sok le bo nyo lí tá sát, ki emelt fi gyel met for dít -
va a NEFE te vé keny ség át lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sá ra,
a prog ra mok ban részt ve võ kül föl di és ha zai part ne rek
 elszámoltatására.

h) Fo lya ma to san ko or di nál ja és el len õr zi a pro jek tek
szak mai és pénz ügyi elõ ké szí té sét és a ki vi te le zõk mun ká -
já nak el len õr zé sét vég zõ Vég re haj tó Szak in téz mény mun -
ká ját.

i) A NE FÉ-ért fe le lõs szak ál lam tit kár fel ügye le té vel
irá nyít ja a part ner or szá gok ban mû kö dõ ma gyar kül kép vi -
se le te ken dol go zó NEFE szak at ta sék és a té má ban ille té -
kes dip lo ma ta mun ka tár sak te vé keny sé gét.

j) Ke ze li a Bi la te rá lis Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt -
mû kö dé si Osz tály do ku men tá ci ós és sta tisz ti kai rend sze -
rét, éves je len tést ké szít a NEFE te vé keny ség rõl az OECD
DAC ré szé re.

(4) Az EU és Mul ti la te rá lis Fej lesz tés po li ti kai Ügyek
Osz tály fel ada tai:

a) Elõ ké szí ti az Eu ró pai Unió és az OECD DAC fó ru -
ma in, a kü lön bö zõ dön tés ho za ta li sza ka szok ban kép vi se -
len dõ, NE FE-vel kap cso la tos ma gyar ál lás pon tot.

b) A NE FÉ-ért fe le lõs szak ál lam tit kár fel ügye le té vel
irá nyít ja a part ner or szá gok ban mû kö dõ ma gyar kül kép vi -
se le tek és a brüssze li EU Ál lan dó Kép vi se let Kül- és Biz -
ton ság po li ti kai Hi va ta lá ban dol go zó NEFE szak at ta sé,
 valamint a pá ri zsi OECD kép vi se le ten DAC ügyek ben
ille té kes mun ka társ te vé keny sé gét.

c) El lát ja a NEFE te vé keny ség hez tar to zó EU Ta ná csi
Mun ka cso por tok ban fel me rült kér dé sek kel kap cso la tos
te en dõ ket, elem zi a je len té se ket, do ku men tu mo kat, va la -
mint az EKTB-val, il let ve in té zi az EKTB NEFE Szak ér tõ
Cso port te vé keny sé gé vel kap cso la tos ügye ket.

d) Részt vesz az ENSZ és sza ko sí tott in téz mé nyei fej -
lesz té si té má jú ügye i nek el lá tá sá ban.
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e) Kap cso la tot tart a nem zet kö zi szer ve ze tek és pénz -
ügyi in téz mé nyek fej lesz té si kér dé sek ben ille té kes bi zott -
sá ga i val és rész le ge i vel, va la mint szak mai szint en kép -
viseli a ma gyar ér de ke ket az EU nem zet kö zi fej lesz té si
pro fi lú szer ve ze te i ben.

(5) A Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ köz vet len irá nyí tá sá val 
mû kö dõ hu ma ni tá ri us ko or di ná ci ós és se gé lye zé si rész le -
gé nek fel ada tai:

a) Ke ze li a Kor mány ál tal a Kül ügy mi nisz té ri um ren -
del ke zé sé re bo csá tott Hu ma ni tá ri us Se gé lye zé si Ke re tet.

b) El lát ja a hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás sal kap cso la -
tos fel ada to kat (se gély ak ci ók szer ve zé se, bel sõ és kül sõ
egyez te tés, ko or di ná ció az ál la mi szer vek kel, nem kor -
mány za ti szer ve ze tek kel, kap cso lat tar tás nem zet kö zi szer -
ve ze tek kel).

c) Gon dos ko dik a hu ma ni tá ri us te vé keny sé gé rõl  szóló
je len té sek, il let ve elõ ter jesz tések el ké szí té sé rõl.

d) El lát ja az ENSZ, OECD DAC és más nem zet kö zi
szer ve ze tek és do nor or szá gok kal foly ta tott együtt mû kö -
dés te rén a hu ma ni tá ri us se gély te vé keny ség gel össze füg -
gõ fel ada to kat.

e) Fe le l az ECHO HAC Bi zott sá gok mun ká já ban való
ma gyar rész vé te lért.

f) Köz re mû kö dik az eu ró pai uni ós gya kor lat hoz iga zo -
dó hu ma ni tá ri us se gély po li ti ka ki dol go zá sá ban, gon dos -
ko dik an nak ér vé nye sí tés rõl a ha zai gya kor lat ban. En nek
so rán részt vesz – a mun ka cso port ügy rend jé ben fog lal tak
sze rint – a Hu ma ni tá ri us Se gély ko or di ná ci ós Szak ér tõi
Mun ka cso port mun ká já ban, el lát ja a tit kár sá gi te en dõ ket.

g) Részt vesz a Mi nisz té ri um Vál ság ke ze lõ Központ -
jának mun ká já ban.

VIII. Fejezet

SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

XXXV.

A Szakállamtitkár Titkársága

A Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga a szak ál lam tit kár köz vet -
len irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ szer ve ze ti egy -
ség.

(1) A Tit kár sá got osz tály ve ze tõ ve ze ti, aki nek te vé -
keny sé gét a szak ál lam tit kár irá nyít ja.

(2) A Tit kár ság fel ada tai:

– A szak ál lam tit kár sze mé lyes hi va ta li és köz éle ti te vé -
keny sé gé nek szer ve zõ je és se gí tõ je.

– Szer ve zi a szak ál lam tit kár bel- és kül föl di prog ram ja it.

– Rend sze re zi, ke ze li és dön tés re elõ ké szí ti a szak ál -
lam tit kár nak cím zett ügy irat- és le vél for gal mat, el jut tat ja a 
szak ál lam tit kár ál tal in téz ke dés re ki adott anya go kat a
 hatáskörrel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség hez.

– El lát ja a szak ál lam tit kár ál tal rá bí zott ese ti felada -
tokat.

XXXVI.

II. Európai Fõosztály

A II. Eu ró pai Fõ osz tály (rö vi dí té se: II. EUF) szak ál lam -
tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt mû kö dõ te rü le ti fõ osz -
tály.

(1) Az II. Eu ró pai Fõ osz tály
– Dél ke let-eu ró pai Osz tály ból,
– Nyu gat-bal ká ni Osz tály ból és
– Ke let-eu ró pai Osz tály ból

áll.
(2) Az II. Eu ró pai Fõ osz tály ha tás kö ré be tar to zó or szá -

gok és fon to sabb re gi o ná lis szer ve ze tek:
– Dél ke let-eu ró pai Osz tály: Bul gá ria, Cip rus, Gö rög -

or szág, Ro má nia, Tö rök or szág; Du na–Kõ rös–Ma ros–
 Tisza Eu ro ré gió.

– Nyu gat-bal ká ni Osz tály: Al bá nia, Bosznia-Herce -
govina, Hor vát or szág, Ko szo vó, Ma ce dó nia, Mon te neg ró, 
Szer bia; Du na–Drá va–Szá va Eu ro ré gió.

– Ke let-eu ró pai Osz tály: Azer baj dzsán, Be la rusz, Grú -
zia, Ka zahsz tán, Kir gi zisz tán, Mol do va, Orosz Fö de rá ció,
Ör mény or szág, Tá dzsi kisz tán, Türk me nisz tán, Uk raj na,
Üz be gisz tán, Füg get len Ál la mok Kö zös sé ge, GUAM,
 Közép-Ázsiai Együtt mû kö dé si Szer ve zet, Sang ha ji
Együtt mû kö dé si Szer ve zet, Egy sé ges Gaz da sá gi Tér ség,
Kol lek tív Biz ton sá gi Szer zõ dés Szer ve ze te, Fe ke te Ten -
geri Gaz da sá gi Együtt mû kö dés.

(3) A fõ osz tály irá nyít ja és fel ügye li a ha tás kö ré be tar -
tozó kül kép vi se le tek te vé keny sé gét.

(4) A II. Eu ró pai Fõ osz tály fel ügye li, ko or di nál ja és
 ellenõrzi a fel so rolt re lá ci ók hoz kap cso ló dó kor mány kö zi
ve gyes bi zott sá gok mû kö dé sét, az együt tes kor mány ülé -
sek elõ ké szí té sét és le bo nyo lí tá sát, va la mint el lát ja a dél -
ke let-eu ró pai kor mány za ti stra té gi á ról  szóló kormány -
határozat alap ján lét re ho zott Dél ke let-eu ró pai Tár ca kö zi
Mun ka cso port tit kár sá gi fel ada ta it.

(5) A II. Eu ró pai Fõ osz tály fel ügye li, ko or di nál ja és el -
len õr zi a Sze ge di Fo lya mat tal, va la mint a Nyír egy há zi
Kez de mé nye zés sel kap cso la tos fel ada to kat és azok vég re -
haj tá sát.

(6) A II. Eu ró pai Fõ osz tály fi gye lem mel kí sé ri a ha tás -
kö ré be tar to zó or szá gok ban a ha tá ron túli ma gyar ki sebb -
sé gek kel kap cso la tos fo lya ma to kat, ko or di nál ja a ma gyar
ki sebb sé ge ket érin tõ dip lo má ci ai lé pé se ket.

XXXVII.

Gazdaság- és Tudománydiplomáciai Fõosztály

A Gaz da ság- és Tu do mány dip lo má ci ai Fõ osz tály (rö vi -
dí té se: GTF) szak ál lam tit kár irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt
mû kö dõ szak mai fõ osz tály.

(1) A Gaz da ság- és Tu do mány dip lo má ci ai Fõ osz tály
– Gaz da ság dip lo má ci ai Osz tály ból és
– Tu do mány dip lo má ci ai Osz tá lyá ból

áll.
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(2) A Gaz da ság dip lo má ci ai Ön ál ló Osz tály fel ada tai:
a) Ja vas la to kat dol go z ki – a szak mai és te rü le ti fõ osz -

tá lyok kal egyez tet ve – a kor mány kül gaz da sá gi stra té gi á -
já ban meg je lölt cé lok és fel ada tok elõ moz dí tá sá ra, a kül -
po li ti kai fel té te lek biz to sí tá sá ra.

b) A Kor mány kül gaz da sá gi stra té gi á já ban meg je lölt
cé lok és fel ada tok is me re té ben – az ille té kes te rü le ti és
szak mai fõ osz tá lyok kal ko or di nál va – ja vas la to kat dol go z
ki olyan kül po li ti kai kez de mé nye zé sek re és lé pé sek re,
ame lyek azok tel je sí té sét se gí tik elõ.

c) A gaz da ság dip lo má cia fel ada to kat il le tõ en részt
vesz a kor mány kül po li ti kai stra té gi á já nak ki dol go zá sá -
ban.

d) A ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben részt vesz az
 európai uni ós tag ság gal össze füg gõ fel ada tok ki dol go zá -
sá ban és vég re haj tá sá ban, va la mint az EKTB mun ká já ban.

e) Ápol ja és fej lesz ti a kap cso la to kat a ma gyar gaz da -
sá gi és üz le ti élet sze rep lõ i vel és szak mai szer ve ze te i vel,
nap ra ké szen tart ja ezek lis tá ját. Fo lya ma to san fi gye lem -
mel kí sé ri és elõ moz dít ja a ma gyar vál la la tok szak mai
szer ve ze tei és egyes vál la la tok, va la mint a Mi nisz té ri um
kö zött lét re jött együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok vég re haj -
tá sát, az azok ban meg ha tá ro zott fel ada tok tel je sí té sét.

f) Elõ ké szí ti és szer ve zi a kül ügy mi nisz ter ta lál ko zó it
a gaz da sá gi élet ve ze tõ kép vi se lõ i vel.

g) Szo ro san együtt mû kö dik a GKM és kül gaz da sá gi
szem pont ból fon tos más társ tár cák ille té kes szer ve ze ti
egy sé ge i vel, rész le ge i vel.

h) Vé le mé nye zi a Mi nisz té ri um ba ér ke zõ gaz da sá gi
tár gyú elõ ter jesz téseket el sõd le ge sen ab ból a szem pont -
ból, hogy az azok ban fog lalt kül gaz da sá gi vo nat ko zá sú
 célokat és fel ada to kat a kül po li ti ka esz kö ze i vel mi ként
 lehet elõ moz dí ta ni.

i) Fo lya ma to san tá jé koz tat ja a kül kép vi se le te ket a kül -
po li ti kai esz kö zök kel ér vé nye sí ten dõ át fo gó gaz da sá gi
 célokról és ér de kek rõl.

j) A Mi nisz té ri um ve ze tõi és szer ve ze ti egy sé gei szá -
má ra tá jé koz ta tást és szak mai tá mo ga tást nyújt a fel adat-
és ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben.

k) Részt vesz a kép vi se let ve ze tõk és a kül gaz da sá gi
szak at ta sék fel ké szí té sé ben.

l) El lát ja az El len té te le zé si Bi zott ság tag sá gá ból ere dõ
fel ada to kat az El len té te le zé si Bi zott ság fel adat- és ha tás -
kö ré rõl, va la mint el já rá si és mû kö dé si rend jé rõl  szóló
21/2006. (IX. 24.) GKM uta sí tás ban fog lal tak sze rint.

m) Ko or di nál ja a mi nisz té ri um nem zet kö zi vonatko -
zású ener gia po li ti kai és ener gia biz ton sá gi ügyek kel kap -
cso la tos dip lo má ci ai te vé keny sé gét.

n) Ko or di nál ja a mi nisz té ri um nak a klí ma vál to zás sal
kap cso la tos dip lo má ci ai te vé keny sé gét.

o) El lát ja a vi lág ki ál lí tá so kon tör té nõ ma gyar rész vé -
tel lel kap cso la tos ko or di na tív és dip lo má ci ai fel ada to kat.

(3) A Tu do mány dip lo má ci ai Osz tály fel ada tai:
a) Ki dol goz za és meg va ló sít ja a tu do má nyos ku ta tás, a

fej lesz tés és az in no vá ció te rü le tén a Mi nisz té ri um kül kap -
cso la ti te vé keny sé gé nek irány el ve it.

b) A ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben részt vesz az
 európai uni ós tag ság gal össze füg gõ fel ada tok ki dol go zá -
sá ban és vég re haj tá sá ban, va la mint az EKTB mun ká já ban.

c) A több ol da lú és eu ró pai uni ós kap cso la to kért fe le lõs
szak ál lam tit ká rok kal, és az irá nyí tá suk alatt mû kö dõ szak -
mai fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve elõ se gí ti Magyar -
ország nem zet kö zi tu do má nyos szer ve ze tek ben való rész -
vé te lét.

d) Vé le mé nye zi az ál lam-, kor mány- és tár ca kö zi tu do -
má nyos és tech no ló gi ai té má jú szer zõ dés-ter ve ze te ket,
kormány-elõ ter jesz téseket, köz re mû kö dik a ma gyar tu do -
mány po li ti ka irány el ve i nek és pri o ri tá sa i nak ér vé nye sí té -
sé ben.

e) Fe le lõs – az érin tett társ szer vek kel foly ta tott kon zul -
tá ci ót köve tõen – a két és több ol da lú kor mány kö zi tu do -
má nyos és tech no ló gi ai együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok
elõ ké szí té sé ért, a nem zet kö zi egyez te tõ tár gya lá sok le bo -
nyo lí tá sá ért, a tár gya lá sok hoz, az alá írás hoz és a ki hir de -
tés hez szük sé ges kor mány jó vá ha gyás be szer zé sé ért, a ha -
tá lyos meg ál la po dá sok igény sze rin ti fel mon dá sá ért, meg -
hosszab bí tá sá ért és mó do sí tá sá ért.

f) Fi gye lem mel kí sé ri a Mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar -
to zó tu do má nyos és tech no ló gi ai meg ál la po dá sok vég re -
haj tá sát, kép vi se li a Mi nisz té ri u mot az érin tett tár ca kö zi
bi zott sá gok ban és a kül föl di part ne rek kel foly ta tott szak -
mai tár gya lá sok ma gyar de le gá ci ó já ban.

g) Gon dos ko dik a nem zet kö zi tu do má nyos és tech no -
ló gi ai együtt mû kö dés sel össze füg gõ kor mány ren de le tek -
bõl és a tár ca kö zi meg ál la po dá sok ból a Mi nisz té ri um ra
há ru ló fel ada tok vég re haj tá sá ról.

h) Irá nyít ja a ma gyar kül kép vi se le tek tu do má nyos és
tech no ló gi ai együtt mû kö dé si mun ká ját, részt vesz az e te -
rü le te ket érin tõ ha zai együtt mû kö dé si és ko or di ná ci ós fel -
ada tok ban.

i) Részt vesz a TéT at ta sék ki vá lasz tá sá ban, szak mai
fel ké szí té sé ben és a ki he lye zé sük alatt vég zi kül ügyi irá -
nyí tá su kat; a há ló zat mû kö dé sé ért fe le lõs kor mány za ti in -
téz ménnyel együtt elõ ké szí ti és le bo nyo lít ja a TéT at ta sék
éven kén ti nyil vá nos és bel sõ szak mai be szá mol ta tá sát.

j) A TéT at ta séi há ló zat te vé keny sé gé nek jobb ha zai
meg is mer te té se, és a há ló zat ál tal össze gyûj tött informá -
ciók és is me ret anyag hasz no su lá sa ér de ké ben két éven te
nyil vá nos szak mai kon fe ren ci át szer vez a TéT at ta sék
szak mai irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány szerv vel együtt mû -
köd ve.

k) Kap cso la tot tart az egész ség ügyért, ener ge ti ká ért,
in for ma ti ká ért, kör nye zet vé de le mért és köz le ke dé sért
 felelõs kor mány szer vek kel, tá mo gat ja azok tu do má nyos
és egyéb nem zet kö zi együtt mû kö dé se it a kül kép vi se le tek
be vo ná sá val.

l) Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um mal, a Rek to ri 
Kon fe ren ci á val és a ha zai egye te mek kel együtt mû köd ve
se gí ti a fel sõ ok ta tás nem zet kö zi ku ta tá si és ok ta tá si kap -
cso la ta i nak erõ sí té sét (dok to ri kép zés, ide gen nyel vû kép -
zés, ku ta tá si együtt mû kö dé sek).
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m) Együtt mû kö dik a kor mány kö zi tu do má nyos és tech -
no ló gi ai kap cso la to kért fe le lõs kor mány szer vek kel, kap -
cso la tot tart a ha zai ku ta tás és fej lesz tés irá nyí tó szer ve i -
vel, in téz mé nye i vel és szak mai szer ve ze te i vel, és más
non-pro fit szer ve ze tek kel.”

16.

(1) Az Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 4. mel lék le -
té nek (a továb biak ban: 4. mel lék let) 3. (14) be kez dé se az
aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„Az éves sza bad sá go lá si terv tõl el té rõ, tíz mun ka na pot
meg nem ha la dó sza bad sá got a kül kép vi se let-ve ze tõ en ge -
dé lye zi.”

(2) A 4. mel lék let 3. (15) be kez dé se he lyé be az aláb bi
szö veg lép:

„(15) A kül kép vi se let-ve ze tõ fe le lõs a kül kép vi se let
gaz dál ko dá sá nak jog sza bály ban, il let ve bel sõ sza bály za -
tok ban fog lal tak nak meg fe le lõ meg szer ve zé sé ért, irá nyí -
tá sá ért, fel ügye le té ért, fo lya mat ba épí tett, il let ve idõ sza -
kon kén ti el len õr zé sé ért, va la mint a költ ség ve té si elõ irány -
za tok kal, a kül kép vi se let esz kö ze i vel való sza bály sze rû
gaz dál ko dá sért. Kö te les sé ge, fel ada ta az ál ta la ke zelt elõ -
irány za tok vo nat ko zá sá ban ki ter jed nek a ta ka ré kos sá gi
 intézkedések meg té te lé re, azok kö vet ke ze tes vég re haj tá -
sá ra, az irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó kül kép vi se let
köz tiszt vi se lõi és mun ka vál la lói te vé keny sé gé nek fo lya -
ma tos el len õr zé sé re. Az el len õr zés so rán ta pasz talt sza -
bály ta lan sá gok ese tén in téz ke dik azok ha la dék ta lan meg -
szün te té se iránt, s er rõl a Gaz dál ko dá si Fõ osz tály ve ze tõ -
jét írás ban ér te sí ti. Egyéb sza bály ta lan sá gok ese tén a köz -
pont egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett azok jel le gé nek és
 súlyának meg fele lõen el já rást kez de mé nyez. A kül kép vi -
se le tek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat, bel sõ
uta sí tá so kat és egyéb bel sõ sza bály za tok meg is me ré sét
a kül kép vi se let ve ze tõ je ki uta zá sa elõtt a Gaz dál ko dá si
Fõ osz tá lyon tett szó be li vizs gá val iga zol ja.”

17.

(1) A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 5. mel lék le té -
nek (a továb biak ban: 5. mel lék let) 3. (4) be kez dé se he lyé re 
az aláb bi szö veg lép:

„(4) Gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a ka bi net fõ nök,
va la mint a fel ügye le te és irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy ség köz tiszt vi se lõi fe lett.”

(2) Az 5. mel lék let 3. (7) be kez dé se he lyé re az aláb bi
szö veg lép:

„(7) Az ál lam tit kár, il let ve a szak ál lam tit kár ja vas la tá -
nak figye lembe véte lével fõ osz tály ve ze tõi, fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet te si, il let ve osz tály ve ze tõi meg bí zást ad, il let ve
ezt vissza von ja.”

(3) Az 5. mel lék let 3. (8) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(4) Az 5. mel lék let 4. (2) be kez dé se az e) pont után az
aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„A fog lal koz ta tott be le egye zé sét nem igény lõ, il let ve a
fog lal koz ta tott szá má ra ki zá ró lag elõnyt biz to sí tó mun kál -
ta tói jog gya kor lás ese tén a ki ad má nyo zá si jog a Hu mán
Erõ for rá sok Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jét il le ti meg.”

(5) Az 5. mel lék let 4. (4) be kez dé sé nek „köz szol gá la ti”
sza va ha tá lyát vesz ti, egy út tal a „köz tiszt vi se lõ je” szó he -
lyé re a „fog lal koz ta tott ja” szó lép.

(6) Az 5. mel lék let 4. (6) be kez dé se he lyé re az aláb bi
szö veg lép:

„(6) Ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek fõ osz tály ve ze tõi,
 fõosztályvezetõ-helyettesi és osz tály ve ze tõi meg bí zás
adá sá ra, il let ve vissza vo ná sá ra.”

(7) Az 5. mel lék let 4. (7) be kez dé se he lyé re az aláb bi
szö veg lép:

„(7) Gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat – a ve ze tõi meg -
bí zás adá sa és vissza vo ná sa ki vé te lé vel – a fel ügye le te és
irá nyí tá sa alatt álló szer ve ze ti egy sé gek fõ osz tály ve ze tõi,
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si, va la mint osz tály ve ze tõi fe lett.
A köz tiszt vi se lõ be le egye zé sét nem igény lõ, il let ve a köz -
tiszt vi se lõ szá má ra ki zá ró lag elõnyt biz to sí tó mun kál ta tói
jog gya kor lás ese tén a ki ad má nyo zá si jog a Hu mán Erõ for -
rá sok Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jét il le ti meg.”

(8) Az 5. mel lék let 6–11. pont ja i nak szá mo zá sa
5–10. pon tok ra mó do sul.

(9) Az 5. mel lék let új szá mo zás sze rin ti 5. (1) be kez dé -
se, va la mint elsõ (2) be kez dé se he lyé re az aláb bi szö veg
lép:

„(1) A szak ál lam tit ká rok gya ko rol ják a mun kál ta tói
 jogokat – a jog vi szony lé te sí té sé nek és meg szûn te té sé nek
ki vé te lé vel – a szak ál lam tit kár tit kár sá ga ál lo má nyá ba tar -
to zó fog lal koz ta tot tak fe lett, va la mint az irá nyí tá suk és
fel ügye le tük alá tar to zó bel föl di szer ve ze ti egy sé gek,
 továbbá az azok ál tal irá nyí tott kül kép vi se le tek fog lal koz -
ta tot tai te kin te té ben. A fog lal koz ta tott be le egye zé sét nem
igény lõ, il let ve a fog lal koz ta tott szá má ra ki zá ró lag elõnyt
biz to sí tó mun kál ta tói jog gya kor lás ese tén a kiadmányo -
zási jog a Hu mán Erõ for rá sok Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ -
jét il le ti meg.”

(10) Az 5. mel lék let új szá mo zás sze rin ti 5. (2) be kez dé -
sé nek „az ál lam tit kár nak” szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti.

(11) Az 5. mel lék let új szá mo zás sze rin ti 5. (4) be kez dé -
se he lyé be az aláb bi szö veg lép:

„(4) Gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat – a ve ze tõi meg -
bí zás adá sa és vissza vo ná sa ki vé te lé vel – a fel ügye le te és
irá nyí tá sa alatt álló szer ve ze ti egy sé gek fõ osz tály ve ze tõi,
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si, va la mint osz tály ve ze tõi fe lett.
A köz tiszt vi se lõ be le egye zé sét nem igény lõ, il let ve a köz -
tiszt vi se lõ szá má ra ki zá ró lag elõnyt biz to sí tó mun kál ta tói
jog gya kor lás ese tén a ki ad má nyo zá si jog a Hu mán Erõ for -
rá sok Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jét il le ti meg.”
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(12) Az 5. mel lék let új szá mo zás sze rin ti 6. sza ka sza
 helyébe az aláb bi szö veg lép:

„A Mi nisz te ri Ka bi net, va la mint a fel ügye le te alá tar -
tozó fõ osz tá lyok ál lo má nyá ba tar to zó fog lal koz ta tot tak
 felett – a jog vi szony lé te sí té sé nek és meg szûn te té sé nek
 kivételével – gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat. A fog lal -
koz ta tott be le egye zé sét nem igény lõ, il let ve a fog lal koz ta -
tott szá má ra ki zá ró lag elõnyt biz to sí tó mun kál ta tói jog -
gya kor lás ese tén a ki ad má nyo zá si jog a Hu mán Erõ for rá -
sok Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jét il le ti meg.”

(13) Az 5. mel lék let új szá mo zás sze rin ti 7. f) pont ja
 hatályát vesz ti.

(14) Az 5. mel lék let új szá mo zás sze rin ti 9. sza ka sza az
aláb bi e) pont tal egé szül ki:

„e) A kül kép vi se let ve ze té sé vel meg bí zott osz tály ve ze -
tõ át ru há zott jog kö ré ben en ge dé lye zi az éves sza bad sá go -
lá si terv tõl el té rõ, tíz mun ka na pot meg nem ha la dó sza bad -
sá got.”

(15) Az 5. mel lék let új szá mo zás sze rin ti 10. (1) és
(2) be kez dé se i ben a „Kül szol gá la ti és Kül kép vi se le ti
 Fõosztály” szö veg rész he lyé be a „Hu mán Erõ for rá sok
 Fõosztálya” szö veg rész lép.

18.

A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 6. mel lék le té nek
(2) be kez dé se he lyé re az aláb bi szö veg lép:

„(2) Az ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese tén – a köz igaz -
ga tá si egyez te tés so rán az Ál lam tit ká ri Ér te kez le ten, va la -
mint kor mány za ti ko or di ná ci ós ügyek ben – a ke let-eu ró -

pai ál la mok kal fenn tar tott két ol da lú kap cso la to kért, va la -
mint gaz da ság- és tu do mány dip lo má ci á ért fe le lõs szak ál -
lam tit kár he lyet te sí ti.”

19.

A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 8. mel lék le te má -
so dik VI. sza ka szá nak szá mo zá sa VII. sza kasz ra vál to zik,
va la mint be ve ze tõ mon da ta he lyé be az aláb bi szö veg lép:

„A Kül ügy mi nisz té ri um költ ség ve té sé nek vég re haj tá -
sá ra szol gá ló bank szám lák 2008. ja nu ár 4-én:”

20.

(1) A je len uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) A je len uta sí tás ren del ke zé se i tõl el té rõ en 2008. már -
ci us 31-ig, át me ne ti leg a je len uta sí tás ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val, a csat la ko zó
ál la mok kal, va la mint a ke let-eu ró pai ál la mok kal fenn tar -
tott két ol da lú kap cso la to kért, a nem zet kö zi szer ve ze tek -
ben való tag ság hoz kap cso ló dó, to váb bá az em ber i jogi
kér dé sek kel kap cso la tos ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár
fel ügye li és irá nyít ja az I. Eu ró pai Fõ osz tályt, il let ve a
Nem zet kö zi Szer ve ze tek és Em ber i Jo gok Fõ osz tá lyát,
 valamint az ál lam tit kár köz vet le nül fel ügye li és irá nyít ja
a Pro to koll Fõ osz tályt.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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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.
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08.0907 – 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.



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

08.0907 – 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.


