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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
81/2008. (IV. 4.) Korm.

rendelete

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól 

és hatáskörérõl  szóló
 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tá si ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö -
vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la lét re ho zá sá ról, fel ada ta i ról és ha tás kö -
ré rõl  szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) a kö vet ke zõ al cím mel, va la mint
16/B–16/C. §-ok kal egé szül ki:

„A közigazgatási informatikával összefüggõ egyéb
feladatok

16/B.  § (1) A KEKKH gon dos ko dik a ke ze lé sé ben lévõ
nyil ván tar tá sok biz ton sá gos és vé dett elekt ro ni kus tá ro lá -
sá ról.

(2) A KEKKH részt vesz  a ha tás kö ré be utalt ha tó sá gi
el já rá sok sza bá lyo zá sá nak elõ ké szí té sé ben.

16/C.  § (1) A KEKKH köz re mû kö dik
a) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai rend sze rek együtt mû -

kö dé sét biz to sí tó sza bá lyok és in téz ke dé sek ki dol go zá sá -
ban,

b) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai biz ton sá gi po li ti ka ki -
ala kí tá sá ban, az an nak meg va ló sí tá sá hoz és el len õr zé sé -
hez szük sé ges alap fel té te lek biz to sí tá sá ban,

c) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fej lesz té sek, al kal ma -
zá sok, üze mel te té si és mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek egy -
sé ges szem pon tok sze rin ti meg va ló sí tá sát szol gá ló tech ni -
kai szab vá nyok és aján lá sok ki dol go zá sá ban,

d) a ka taszt ró fa vé de lem és a ka tasz ró fa-tû rõ ké pes ség
ki ala kí tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sá ban, az
eh hez szük sé ges köz igaz ga tá si in for ma ti kai és hír köz lé si
fel té te lek biz to sí tá sá ban,

e) a köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok kor sze rû sí té sé ben, a
köz szol gál ta tá si fo lya ma tok egy sze rû sí té sé ben,

f) a vé de lem szer ve zés köz igaz ga tá si szer ve ket érin tõ
in for ma ti kai fel ada ta i nak el lá tá sá ban,

g) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai és hír köz lé si rend szer
vál ság- és mi nõ sí tett idõ sza ki fel ada ta i nak meg ha tá ro zá -
sá ban, és azok vég re haj tá sá nak fel ügye le té ben, va la mint a
vé de lem szer ve zés köz igaz ga tá si szer ve ket érin tõ in for ma -
ti kai fel ada ta i nak el lá tá sá ban,

h) a kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mé vel kap cso la tos ha -
zai, il let ve nem zet kö zi, kép vi se le ti fel ada tok el lá tá sá ban,

i) a köz igaz ga tá si in for ma ti ka ko or di ná ci ó ját tá mo ga tó
in for ma ti kai rend sze rek mû köd te té sé ben,

j) a he lyi és te rü le ti in for ma ti kai szol gál ta tá sok össze -
han go lá sá ban, a he lyi és a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek
köz szol gál ta tá si fo lya ma tok egy sze rû sí té sé vel kap cso la -
tos te vé keny sé gek ko or di ná lá sá ban,

k) kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint a Köz igaz ga -
tá si Gyö kér hi te le sí tõ Szol gál ta tást (KGYHSZ) és a Biz -
ton sá gi Hi te le sí tés szol gál ta tás (BHSZ) mû köd te té sé ben.

(2) A KEKKH részt vesz
a) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -

tos fel adat kö ré be tar to zó elõ ter jesz tések és je len té sek
szak mai ter ve ze té nek ki dol go zá sá ban,

b) a köz igaz ga tá si adat bá zi sok szab vá nyo sí tá sá ban,
együtt mû kö dé si ké pes sé gé nek ki ala kí tá sá ban, a pár hu za -
mos sá gok fel szá mo lá sá ban és a mû kö dé si biz ton ság nö ve -
lé sé ben,

c) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai tár gyú kormány-elõ ter -
jesz tés ter ve ze tek vé le mé nye zé sé ben,

d) az egy sé ges di gi tá lis rá dió táv köz lõ rend szer rel
(EDR) kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ban.

(3) A KEKKH ja vas la tot tesz az egy ab la kos ügy fél köz -
pon tú köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok kon cep ci ó já ra és ki ala -
kí tá sá nak vég re haj tá sá ra.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tályba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 14.  § e) pont já nak má so dik mon da ta és
18–21.  §-a.

(3) A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la az R. 16/C.  §-ában fog lalt, a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal tól át vett fel ada tok, az el lá tá suk hoz kap cso -
ló dó jo gok és kö te le zett sé gek te kin te té ben – a fo lya mat -
ban lévõ ügyek re, az át vett fel ada to kat a mun ka kö rük sze -
rint el lá tó fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá ra, va la mint a
mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá ra is ki ter je dõ en – a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal jog utód ja.

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

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1022/2008. (IV. 4.) Korm.

határozata

a fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggõ
 egyes szervezeti kérdésekrõl  szóló

 1065/2006. (VI. 29.) Korm. határozat
 módosításáról

1. A fej lesz tés po li ti ka meg va ló sí tá sá val össze füg gõ
egyes szer ve ze ti kér dé sek rõl  szóló 1065/2006. (VI. 29.)
Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: H.) 2. pont já ban az „a
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos” szö veg rész
he lyé be az „a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor -
mány biz tos, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter” szö veg, 4. pont q) al pont já ban és 5. pont já ban az „a
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos” szö veg rész
he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter” szö veg, 9. és 10. pont já ban az „a kor mány biz tos” szö -
veg rész he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter” szö veg lép.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba, és az azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Miniszterelnök
1/2008. (MK 57.) ME

u t a s í t á s a
a Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti

és Mûködési Szabályzatáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 30.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt jog kö -
röm ben a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tát (a továb biak ban: Sza bály zat) a je len uta sí tás
mel lék le té ben fog lal tak sze rint adom ki.

2.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá -
ról  szóló 1/2006. (MK 94.) ME uta sí tás.

(2) A fõ osz tá lyok és a fõ osz tá lyi szin tû szer ve ze ti egy -
sé gek ve ze tõi az ál ta luk ve ze tett szer ve ze ti egy sé gek ügy -
rend je it 2008. áp ri lis 30-ig ter jesz tik fel jó vá ha gyás ra.

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

Melléklet
az 1/2008. (MK 57.) ME utasításhoz

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Miniszterelnöki Hivatal jogállása és alapfeladatai

1.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) 
ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szerv.

(2) A Hi va tal alap ada tai a kö vet ke zõk:
a) meg ne ve zé se: Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
b) rö vi dí té se: MeH
c) an gol el ne ve zé se: Pri me Mi nis ter’s Of fi ce
d) szék he lye: 1055 Bu da pest, Kos suth tér 2–4.
e) pos ta cí me: 1055 Bu da pest, Kos suth tér 2–4.
f) pos ta fi ók címe: 1357 Bp., Pf. 2.
g) ve ze tõ je (fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je):

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
h) ala pí tó ja: Kor mány
i) ala pí tás dá tu ma: 1990. VII. 5. [2/1990. (VII. 5.)

Korm. ren de let]
j) jog ál lá sa: költ ség ve té si tör vény ál tal meg ha tá ro zott,

a köz pon ti költ ség ve tés ben fe je ze tet al ko tó, köz pon ti költ -
ség ve té si szerv

k) gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód ja: ön ál ló an
gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv
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l) elõ irány zat fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá ga: tel jes
jog kör rel ren del ke zõ

m) szám la ve ze tõ je: Ma gyar Ál lam kincs tár
n) elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la szá ma:

10032000-01397136-00000000
o) adó igaz ga tá si azo no sí tó szá ma: 15300076-1-41
p) PIR törzs szá ma: 300070000
q) szak ága za ta: 841102 Kor mány, kor mány bi zott sá -

gok, Mi nisz ter el nö ki Hi va tal te vé keny sé ge
r) szak fel ada ta: 75112-0 Kor mány za ti szer vek igaz ga -

tá si te vé keny sé ge

A Hivatal szervezete

2.  §

(1) A Hi va tal ön ál ló szer ve ze ti egy sé gei a Mi nisz ter el -
nö ki Ka bi net iro da, a Mi nisz ter el nö ki Tit kár ság, a kor -
mány biz to sok tit kár sá gai, a Mi nisz te ri Ka bi net és a fõ osz -
tá lyok (a továb biak ban együtt: fõ osz tály).

(2) Nem ön ál ló szer ve ze ti egy ség az osz tály és – a Mi -
nisz ter el nö ki Tit kár ság, va la mint a kor mány biz to sok tit -
kár sá gai ki vé te lé vel – a tit kár ság.

(3) A Hi va tal szer ve ze ti fel épí té sét az 1. szá mú füg ge lék 
ha tá roz za meg.

(4) A fõ osz tá lyok fel ada ta it a 2. szá mú füg ge lék, az osz -
tá lyok fel ada ta it a fõ osz tá lyok ügy rend jei ha tá roz zák meg.

(5) A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend jét kü -
lön sza bály zat tar tal maz za.

II. RÉSZ

A HIVATAL VEZETÉSE ÉS ÁLLAMI VEZETÕI

A miniszterelnök

3.  §

A mi nisz ter el nök
a) irá nyít ja a Hi va talt,
b) köz vet le nül irá nyít ja a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro -

dát ve ze tõ ál lam tit kár te vé keny sé gét.

A miniszter

4.  §

(1) A mi nisz ter mint a Hi va tal ve ze tõ je
a) meg ha tá roz za a Hi va tal mû kö dé sé nek e sza bály zat -

ban nem ren de zett sza bá lya it, ki ad ja a je len uta sí tás záró
ren del ke zé sei kö zött meg ha tá ro zott uta sí tá so kat,

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

c) jó vá hagy ja a Hi va tal mun ka ter vét,

d) ki ala kít ja a fe je zet költ ség ve té si ja vas la tát és jó vá -
hagy ja zár szám adá sát.

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

(3) A mi nisz ter irá nyít ja

a) az ál ta lá nos ál lam tit kár te vé keny sé gét,

b) a jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár te vé keny sé gét,

c) a ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár te vé -
keny sé gét,

d) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tos mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra te vé keny -
sé gét,

e) a kor mány za ti fej lesz tés po li ti ka irá nyí tá sá ban köz -
re mû kö dõ ál lam tit ká rok te vé keny sé gét,

f) a Mi nisz te ri Ka bi ne tet ve ze tõ ka bi net fõ nök te vé -
keny sé gét,

g) az El len õr zé si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.

(4) Mi nisz tert he lyet te sí tõ jog kör ben az ál ta lá nos ál lam -
tit kár, a mi nisz ter ál tal par la men ti he lyet te sí té sé re ese ti leg
ki je lölt ál lam tit kár, il let ve a Sza bály zat ban meg ha tá ro zott
ese tek ben a jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár jár hat el. Az
ál lam tit ká rok a mi nisz tert he lyet te sí tõ jog kö rük ben a mi -
nisz ter uta sí tá sai sze rint jár nak el.

(5) A mi nisz ter – sem köz vet le nül, sem ál ta la irá nyí tott
ve ze tõ út ján – nem gya ko rol irá nyí tá si jog kö rö ket a pol gá -
ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li
mi nisz ter, a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze tõ ál lam -
tit kár, va la mint az e sze mé lyek ál tal irá nyí tott szer ve ze ti
egy sé gek fö lött.

(6) A Mi nisz te ri Ka bi net és az El len õr zé si Fõ osz tály
együt tes lét szá ma leg fel jebb 53 fõ le het.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító 
tárca nélküli miniszter

5.  §

(1) A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
tár ca nél kü li mi nisz ter (a továb biak ban: tár ca nél kü li mi -
nisz ter) köz vet le nül irá nyít ja

a) a fõ osz tály ként mû kö dõ Nem ze ti Biz ton sá gi Fel -
ügye let ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét,

b) a fõ osz tály ként mû kö dõ Nem zet biz ton sá gi Iro da ve -
ze tõ jé nek te vé keny sé gét.
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(2) A tár ca nél kü li mi nisz ter irá nyít ja
a) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat,
b) a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pon -

tot.

(3) A tár ca nél kü li mi nisz ter mun ká ját tit kár ság se gí ti,
ame lyet a tár ca nél kü li mi nisz ter ka bi net fõ nö ke ve zet.

(4) A Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let ve ze tõ je jo go sult
az el nök, az ál ta lá nos he lyet te se ként mû kö dõ fõ osz tály ve -
ze tõ-he lyet tes az el nök he lyet tes mun ka kö ri meg ne ve zés
hasz ná la tá ra.

(5) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban, il let ve a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé gek együt tes
lét szá ma leg fel jebb 47 fõ le het.

Az államtitkárok

6.  §

(1) A Hi va tal ban
a) a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze tõ,
b) ál ta lá nos,
c) jogi és köz igaz ga tá si,
d) a ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs,
e) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs,
f) a kor mány za ti fej lesz tés po li ti ka irá nyí tá sá ban köz re -

mû kö dõ,
g) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ
ál lam tit kár mû kö dik.

(2) Az ál lam tit ká rok te vé keny sé gé nek el lá tá sát a köz -
vet len irá nyí tá suk alatt álló, leg fel jebb fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si meg bí zás sal ren del ke zõ sze mély ál tal ve ze tett
tit kár ság se gí ti.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ államtitkár
(a miniszterelnök kabinetfõnöke)

7.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze tõ ál lam tit kár
a) ve ze ti a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát,
b) el lát ja a mi nisz ter el nök ál tal meg ha tá ro zott fel ada to -

kat,
c) részt vesz a Kor mány po li ti kai dön té se i nek elõ ké szí -

té sé ben,
d) elõ se gí ti a mi nisz ter el nök or szág gyû lé si mun ká ját,

kap cso la tot tart a pár tok kép vi se lõ cso port ja i val és a pár -
tok hoz nem tar to zó kép vi se lõk kel,

e) gon dos ko dik a Kor mány kom mu ni ká ci ós stra té gi á -
já nak ki dol go zá sá ról,

f) gon dos ko dik a mi nisz ter el nök höz ér ke zõ köz ér de kû
be je len té sek, ja vas la tok és pa na szok ki vizs gá lá sá ról,

g) köz vet le nül irá nyít ja a kor mány szó vi võk tá jé koz ta -
tá si te vé keny sé gét.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze tõ ál lam tit kár
irá nyít ja

a) a mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ké nek szak ál lam tit kár -
ként mû kö dõ he lyet te se te vé keny sé gét,

b) a kor mány za ti kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár te vé keny sé gét,

c) a kül- és biz ton ság po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár
te vé keny sé gét,

d) a Mi nisz ter el nö ki Tit kár ság ve ze tõ jé nek te vé keny -
sé gét,

e) a Kor mány za ti Ku ta tá si és Elem zé si Fõ osz tály ve ze -
tõ jé nek te vé keny sé gét,

f) a Mi nisz ter el nö ki Prog ram szer ve zé si és Ügy fél kap -
cso la ti Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét,

g) a Po li ti kai és Tár sa dal mi Kap cso la tok Fõ osz tá lya
ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.

(3) A Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát
a) a mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ke he lyet te sé nek tit kár -

sá ga és az ál ta la irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek,
b) a kor mány za ti kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs szak ál lam -

tit kár tit kár sá ga és az ál ta la irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek,
c) a kül- és biz ton ság po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár

tit kár sá ga és az ál ta la irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek,
d) a Mi nisz ter el nö ki Tit kár ság,
e) a Kor mány za ti Ku ta tá si és Elem zé si Fõ osz tály,
f) a Mi nisz ter el nö ki Prog ram szer ve zé si és Ügy fél kap -

cso la ti Fõ osz tály,
g) a Po li ti kai és Tár sa dal mi Kap cso la tok Fõ osz tá lya

al kot ja.

(4) A Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze tõ ál lam tit kárt
aka dá lyoz ta tá sa ese tén a (2) be kez dés a) pont já ban meg -
ha tá ro zott szak ál lam tit kár he lyet te sí ti.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro da lét szá ma leg fel jebb
179 fõ le het.

Az általános államtitkár

8.  §

(1) Az ál ta lá nos ál lam tit kár jog sza bály, kor mány ha tá ro -
zat, a Sza bály zat vagy a mi nisz ter el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban he lyet te sí ti a mi nisz tert.

(2) Az ál ta lá nos ál lam tit kár
a) köz re mû kö dik a kor mány prog ram meg va ló sí tá sá -

nak stra té gi ai irá nyí tá sá ban,
b) ja vas la tot tesz a Kor mány tár sa dal mi part ne rek kel

való egyez te té sé nek prog ram já ra,
c) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben össze han -

gol ja a tár sa dal mi pár be széd in téz mény- és fó rum rend sze -
ré ben kép vi selt kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sát,
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d) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek a Kor mány ka bi net na -
pi ren di ja vas la tá ra,

e) a mi nisz ter ki je lö lé se sze rint el vég zi a Kor mány ál tal 
el ren delt utó egyez te té sek le foly ta tá sá val össze füg gõ fel -
ada to kat,

f) kép vi se li a mi nisz tert a Gaz da sá gi Ka bi net ülé se in,
g) gon dos ko dik a Kor mány par la men ti te vé keny sé gé -

nek szer ve zé sét és össze han go lá sát cél zó mi nisz ter el nö ki
és mi nisz te ri fel ada tok össze han go lá sá ról,

h) részt vesz a kor mány za ti szer vek és az or szág gyû lé si 
kép vi se lõ cso por tok kö zöt ti egyez te té sek meg szer ve zé sé -
ben és le foly ta tá sá ban,

i) el lát ja a na pi ren den kí vü li fel szó la lá sok, va la mint az
or szág gyû lé si kép vi se lõi in ter pel lá ci ók, kér dé sek és azon -
na li kér dé sek meg vá la szo lá sá val kap cso la tos szer ve zé si
fel ada to kat, en nek ke re té ben ja vas la tot tesz a vá lasz adó
sze mé lyé re, gon dos ko dik az or szág gyû lé si iro má nyok be -
nyúj tá sá ról,

j) a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint gon dos ko -
dik a mi nisz ter hez ér ke zett köz ér de kû be je len té sek és pa -
na szok ki vizs gá lá sá ról.

(3) Az ál ta lá nos ál lam tit kár irá nyít ja
a) a szak ma po li ti kai szak ál lam tit kár te vé keny sé gét,
b) a ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -

tit kár te vé keny sé gét,
c) az igaz ga tá si szak ál lam tit kár te vé keny sé gét,
d) a Kor mány za ti Tiszt ség vi se lõi és Ki tün te té si Fõ osz -

tály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét,
e) a fõ osz tály ként mû kö dõ Par la men ti Tit kár ság ve ze -

tõ jé nek te vé keny sé gét,
f) az ál lam tit ká ri tit kár ság osz tá lya ként mû kö dõ Gyer -

mek esély Iro da ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.

(4) Az ál ta lá nos ál lam tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há zott
jog kör ben gya ko rol ja a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá -
sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban:
Ksztv.) 2.  § (1) be kez dés c), g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott rész jo go sít vá nyo kat az ECOSTAT Kor mány za ti Gaz -
da ság- és Tár sa da lom stra té gi ai Ku ta tó In té zet te kin te té -
ben.

(5) Az ál ta lá nos ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese tén a
szak ma po li ti kai szak ál lam tit kár he lyet te sí ti.

(6) A (3) be kez dés d)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott szer -
ve ze ti egy sé gek és az ál ta lá nos ál lam tit kár tit kár sá gá nak
együt tes lét szá ma leg fel jebb 46 fõ le het.

A jogi és közigazgatási államtitkár

9.  §

(1) A jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár
a) köz re mû kö dik a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés, a

kor mány dön té se i nek vég re haj tá sa so rán az össz kor mány -
za ti szem pon tok ér vé nye sí té sé ben, a kor mány za ti dön -

tés-elõ ké szí tés és a vég re haj tás egy sé ges fo lya ma tá nak
mû köd te té sé ben,

b) elõ ké szí ti a Kor mány mun ka ter vé re és a prog ra mo -
zá si-mun ka szer ve zé si dön té sek re vo nat ko zó ja vas la to kat,
a Kor mány tör vényalkotási prog ram ját,

c) össze han gol ja a köz igaz ga tá si egyez te té se ket, en nek 
so rán gon dos ko dik a Kor mány dön té se i ben meg ha tá ro zott 
kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé rõl, va la mint el len õr zi, hogy
a ja va solt dön tés vég re haj tá sá nak fel té te lei tel jes kö rû en
biz to sít ha tó ak-e,

d) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si egyez te tés re meg kül -
dött kor mány za ti dön tés-elõ ké szí té si ter ve ze tek nek a Hi -
va tal mi nisz ter ál tal irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gei ál ta li
ész re vé te le zé sé rõl és vé le mé nye zé sé rõl, alá ír ja a Hi va tal
egyez te tett ál lás pont ját tar tal ma zó tár ca vé le ményt,

e) elõ ké szí ti a mi nisz ter nek az ál lam tit ká ri ér te kez let
na pi rend jé re vo nat ko zó dön té sét, va la mint a kor mány ülé -
sek na pi rend jé re vo nat ko zó ja vas la tát, elõ ké szí ti és alá -
írás ra fel ter jesz ti az ál lam tit ká ri ér te kez let és a kor mány -
ülés em lé kez te tõ jét,

f) gon dos ko dik a kor mány dön té sek írás ba fog la lá sá ról
és a vég le ge sí tett dön té sek alá írás ra fel ter jesz té sé rõl, a mi -
nisz ter ki je lö lé se sze rint el vég zi a Kor mány ál tal el ren delt
utó egyez te té sek le foly ta tá sá val össze füg gõ fel ada to kat,
be nyúj tás ra elõ ké szí ti a Kor mány tör vényjavaslatait és or -
szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la ta it, azo kat to váb bít ja a Par -
la men ti Tit kár ság ré szé re,

g) el lát ja a szak ma po li ti kai mun ka cso port, az ál lam tit -
ká ri ér te kez let, a Kor mány ka bi net, a Tár sa da lom po li ti kai
Ka bi net és a Kor mány ülé se meg szer ve zé sé vel, le bo nyo lí -
tá sá val és a ve ze tõk fel ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada to -
kat, a köz igaz ga tá si elõ ké szí tés és vég re haj tás so rán ér vé -
nye sí ti e tes tü le tek ál lás fog la lá sa it,

h) köz re mû kö dik az or szág gyû lé si ülés sza kok elõ ké -
szí té sé vel össze füg gõ kor mány za ti te en dõk el lá tá sá ban,
elõ ké szí ti a mi nisz ter nek a tör vényjavaslatokkal, az or -
szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tok kal, il let ve az ezek hez
be nyúj tott mó do sí tó ja vas la tok kal kap cso la tos dön té se it,

i) el lát ja a jog sza bá lyok és más jogi ak tu sok ki hir de té -
sé vel, il let ve köz zé té te lé vel össze füg gõ fel ada to kat, át ru -
há zott ha tás kör ben gya ko rol ja a mi nisz ter nek a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyvkiadóval kap cso la tos ha tás kö re it,

j) össze han gol ja a Hi va tal és – a tár ca nél kü li mi nisz ter
ál tal irá nyí tot ta kat ide nem ért ve – a Hi va tal szer ve ze ti
egy sé ge i nek a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá val össze -
füg gõ gya kor la tát,

k) át ru há zott ha tás kör ben fe lül vizs gál ja a Hi va tal tit kos 
irat tá rá ban õr zött, ál lam ti tok nak mi nõ sü lõ ira ta i nak mi nõ -
sí té sét,

l) el lát ja a Hi va tal nak az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár ca -
kö zi Bi zott ság ban való kép vi se le té vel kap cso la tos fel ada -
to kat,

m) el lát ja az au di o vi zu á lis mé di á val, va la mint a di gi tá -
lis mû sor ter jesz tés re való át ál lás sal kap cso la tos felada -
tokat.
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(2) A jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár irá nyít ja
a) a kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak ál -

lam tit kár te vé keny sé gét,
b) a fõ osz tály ként mû kö dõ Kor mány iro da ve ze tõ jé nek

te vé keny sé gét,
c) a Kor mány za ti Irat ke ze lé si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek

te vé keny sé gét.

(3) A jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa
ese tén

a) a kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak ál -
lam tit kár fel adat kör ével össze füg gõ ügyek ben a kor mány -
za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak ál lam tit kár,

b) egyéb ügyek ben a Kor mány iro da ve ze tõ je he lyet -
te sí ti.

(4) A (2) be kez dés b)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott szer -
ve ze ti egy sé gek nek és a jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár
tit kár sá gá nak együt tes lét szá ma leg fel jebb 75 fõ le het.

A koalíciós koordinációért felelõs államtitkár

10.  §

(1) A ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár köz re -
mû kö dik az össz kor mány za ti ér de kek ér vé nye sí té sé ben,
en nek so rán

a) a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés és dön tés ho za tal
va la mennyi ér de mi szint jén – ide ért ve a szak ma po li ti kai
és a köz igaz ga tá si egyez te tést, az ál lam tit ká ri ér te kez le tet,
a kor mány ülést, az ál la mi ki tün te té sek kel kap cso la tos el já -
rást is – kép vi se li az ál ta la kép vi selt ko a lí ci ós part ner ál -
lás pont ját,

b) kü lön jog sza bá lyok, kor mány ha tá ro za tok alap ján
részt vesz a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tõ, il let ve dön tés -
ho zó tes tü le tek mun ká já ban.

(2) A ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár ko or -
di nál ja a ko a lí ci ós egyez te té se ket, en nek so rán részt vesz

a) a Kor mány dön té se i nek elõ ké szí té sé ben,
b) az ál ta lá nos kor mány za ti stra té gia egyez te té sé ben,
c) az elõ ze tes és utó la gos ha tás elem zés ben,
d) a kor mány za ti kom mu ni ká ció ala kí tá sá ban, össze -

han go lá sá ban.

(3) A ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár
a) vé le mé nyé vel se gí ti a mi nisz ter el nök te vé keny sé gét,
b) sa ját ne vé ben, a Hi va tal más ál la mi ve ze tõ i vel való

elõ ze tes egyez te té si kö te le zett ség nél kül vé le mé nye zi a
kormány-elõ ter jesz téseket,

c) ja vas la tot tesz a Kor mány mun ka ter vé hez, vé le mé -
nye zi an nak vég re haj tá sát,

d) kap cso la tot tart a mi nisz té ri u mok kal, kor mány hi va -
ta lok kal és köz pon ti hi va ta lok kal, rend sze re sen tá jé ko zó -
dik a kor mány prog ram meg va ló sí tá sá val kap cso lat ban fel -
ada ta ik vég re haj tá sá ról,

e) ja vas la to kat tesz a mi nisz ter nek a Kor mány tár sa dal -
mi-gaz da sá gi stra té gi á já hoz,

f) vizs gál ja a kor mány za ti te vé keny ség tár sa dal mi-gaz -
da sá gi fo lya ma tok ra gya ko rolt ha tá sát,

g) vé le mé nye zi a költ ség ve tés kon cep ci ó ját, a nem zet -
gaz da ság egé szét érin tõ dön té si ja vas la to kat.

(4) A ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár köz re -
mû kö dik a kor mány zat kom mu ni ká ci ós stra té gi á já nak és
ar cu la tá nak ala kí tá sá ban, en nek ke re té ben

a) együtt mû kö dik a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve -
ze tõ ál lam tit kár ral a Kor mány kom mu ni ká ci ó já nak ala kí -
tá sá ban,

b) köz re mû kö dik a Hi va tal tá jé koz ta tá si te vé keny sé gé -
ben, va la mint se gí ti az in ter ne tes hon lap mun ká ját,

c) köz re mû kö dik a ci vil kap cso la tok ala kí tá sá ban, va -
la mint a kor mány szin tû ren dez vé nyek, prog ra mok, ren -
dez vé nyek, ün nep sé gek elõ ké szí té sé ben,

d) fel adat kör ében kap cso la tot tart az ön kor mány za tok -
kal, más nem ál la mi szer vek kel,

e) köz re mû kö dik az ál la mi ün nep sé gek tar tal mi kon -
cep ci ó já nak és prog ram já nak ki dol go zá sá ban, a meg va ló -
sí tás fel ügye le té ben.

(5) A ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár irá -
nyít ja a fõ osz tály ként mû kö dõ Ko a lí ci ós Ko or di ná ci ós
Iro da ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.

(6) A ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kárt aka -
dá lyoz ta tá sa ese tén a mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa so rán
a Ko a lí ci ós Ko or di ná ci ós Iro da ve ze tõ je he lyet te sí ti,
egyéb ese tek ben az ál ta la ki je lölt sze mély kép vi se li.

(7) A Ko a lí ci ós Ko or di ná ci ós Iro da és a ko a lí ci ós ko or -
di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár tit kár sá gá nak együt tes lét -
szá ma leg fel jebb 11 fõ le het.

A közigazgatási informatikáért felelõs kormánybiztos
mint a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára

11.  §

(1) A köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány -
biz tos mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra irá -
nyít ja

a) az E-köz igaz ga tá si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny -
sé gét,

b) a Há ló za ti és Rend szer fel ügye le ti Fõ osz tály ve ze tõ -
jé nek te vé keny sé gét.

(2) A köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tost mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rát aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén az E-köz igaz ga tá si Fõ osz tály ve ze tõ je
he lyet te sí ti, aki jo go sult hasz nál ni az Elekt ro ni kus Köz -
igaz ga tás Stra té gi ai Köz pont fõ igaz ga tó ja mun ka kö ri
meg ne ve zést.

(3) Az E-köz igaz ga tá si Fõ osz tály osz tá lya ként Ké szen -
lé ti Szer vek Iro da mû kö dik.
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(4) A köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tos mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra a mi nisz ter
ál tal át ru há zott jog kör ben irá nyít ja a Köz igaz ga tá si és
Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta lát.

(5) A köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tos mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra át ru há zott
ha tás kör ben gya ko rol ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter ha tás kö re it a KOPINT-DATORG In fo kom mu -
ni ká ci ós Zrt. és a Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány te kin te té -
ben.

(6) A köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tos mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra a mi nisz ter
ál tal át ru há zott jog kör ben az in for ma ti kai fel té te lek biz to -
sí tá sá val, il let ve az in for ma ti kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá -
val össze füg gés ben gya ko rol ja a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés
c), h)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész jo go sít vá nyo kat a
Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság te kin te té ben.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé -
gek és a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tos tit kár sá gá nak együt tes lét szá ma – a kor mány biz tos e
mi nõ sé gé re te kin tet tel – leg fel jebb 20 fõ le het.

A kormányzati fejlesztéspolitika irányításában
közremûködõ államtitkárok

12.  §

(1) A Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü let tag jai – a mi -
nisz ter el nök és az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter ki vé te lé vel – a Hi va tal ál lam tit ká ra i ként mû köd nek 
(a továb biak ban: a kor mány za ti fej lesz tés po li ti ka irá nyí tá -
sá ban köz re mû kö dõ ál lam tit ká rok).

(2) A kor mány za ti fej lesz tés po li ti ka irá nyí tá sá ban köz -
re mû kö dõ ál lam tit kár e fel adat kör ével össze füg gés ben sa -
ját ne vé ben, a Hi va tal más ál la mi ve ze tõ i vel való elõ ze tes
egyez te té si kö te le zett ség nél kül ala kít ja ki és kép vi se li ál -
lás pont ját.

(3) A kor mány za ti fej lesz tés po li ti ka irá nyí tá sá ban köz -
re mû kö dõ ál lam tit ká rok tit kár sá ga i nak együt tes lét szá ma
e meg bí za tá suk ra te kin tet tel leg fel jebb 18 fõ le het.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
 tárca nélküli miniszter tevékenységében közremûködõ

államtitkár

13.  §

A Hi va tal ban a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé gé ben köz re -
mû kö dõ ál lam tit kár mû kö dik, aki a tár ca nél kü li mi nisz tert 
he lyet te sí tõ jog kö ré ben a tár ca nél kü li mi nisz ter uta sí tá sai
sze rint jár el.

A szakállamtitkárok

14.  §

(1) A Hi va tal ban
a) a mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ké nek he lyet te se ként

te vé keny ke dõ,
b) a kor mány za ti kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs,
c) kül- és biz ton ság po li ti kai,
d) szak ma po li ti kai,
e) a ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs,
f) igaz ga tá si, va la mint
g) kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti

szak ál lam tit ká rok mû köd nek.

(2) A szak ál lam tit ká rok te vé keny sé gé nek el lá tá sát a
köz vet len irá nyí tá suk alatt álló tit kár ság se gí ti, ame lyet
leg fel jebb osz tály ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze mély 
vagy a szak ál lam tit kár köz vet le nül ve zet.

A miniszterelnök kabinetfõnökének helyettese

15.  §

(1) A mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ké nek he lyet te se stra -
té gi ai és ope ra tív tá mo ga tást nyújt a mi nisz ter el nök te vé -
keny sé gé hez, en nek ke re té ben

a) köz re mû kö dik a Kor mány mun ka ter vé nek elõ ké szí -
té sé ben és vég re haj tá sá nak el len õr zé sé ben, a kor mány -
prog ram stra té gi ai cél ja i nak meg ha tá ro zá sá ban a mi nisz té -
ri u mok kal és a Hi va tal e fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy -
sé ge i vel együtt mû köd ve,

b) elõ se gí ti az in no va tív, kor sze rû kor mány za ti mû kö -
dés meg ho no sí tá sát,

c) részt vesz a mi nisz ter el nök szak mai fel ké szí té sé ben,
d) gon dos ko dik szak po li ti kai hát tér anya gok, ta nul má -

nyok, elem zé sek ké szí té sé rõl,
e) részt vesz a kor mány za ti te vé keny sé get érin tõ szak -

mai ren dez vé nye ken,
f) kép vi se li a mi nisz ter el nök szak mai ál lás pont ját az

írott és elekt ro ni kus saj tó ban, va la mint a ren dez vé nye ken.

(2) A mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ké nek he lyet te se irá -
nyít ja a Szak po li ti kai Stra té gi ai Ter ve zé sért Fe le lõs Fõ -
osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét, aki aka dá lyoz ta tá sa
ese tén he lyet te sí ti a szak ál lam tit kárt.

A kormányzati kommunikációért felelõs  szakállamtitkár

16.  §

(1) A kor mány za ti kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár

a) meg ter ve zi a kor mány za ti kom mu ni ká ció hosszú és
kö zép tá vú stra té gi á ját,
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b) köz vet le nül irá nyít ja a mi nisz ter el nök, va la mint a Hi -
va tal mun ká já val össze füg gõ tá jé koz ta tá si te vé keny sé get,

c) az egy sé ges kor mány za ti kom mu ni ká ció ér de ké ben
össze han gol ja a mi nisz té ri u mok tá jé koz ta tá si te vé keny sé gét,

d) irá nyít ja a Hi va tal ren dez vény szer ve zé si te vé keny -
sé gét,

e) ki ala kít ja a mi nisz ter el nök sze mé lyé hez kap cso ló dó
kom mu ni ká ci ós stra té gi át,

f) meg ha tá roz za az ál ta lá nos és spe ci á lis nyilatkozat -
tételi ren det, a nyi lat ko zat té tel re jo go sul tak kö rét,

g) ve szély- vagy ka taszt ró fa hely zet ben fe le lõs az érin -
tett szer vek és mi nisz té ri u mok kom mu ni ká ci ó já nak össze -
han go lá sá ért, a vál ság kom mu ni ká ci ós ter vek kidolgozá -
sáért, a meg szó la lók kö ré nek meg ha tá ro zá sá ért,

h) dönt a kor mány za ti be je len té sek he lyé rõl, ide jé rõl és 
mód já ról, az azo kon részt ve võ kor mány ta gok, más ál la mi
ve ze tõk sze mé lyé rõl,

i) ada to kat és tá jé koz ta tást kér het bár mely kor mány za ti
ügy rõl, mely nek meg is me ré se fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük -
sé ges,

j) ki dol goz za az egy sé ges kor mány za ti ar cu la tot és el -
len õr zi an nak kö vet ke ze tes ér vé nye sí té sét a kom mu ni ká -
ció egé szé ben,

k) gon dos ko dik a Kor mány és a Hi va tal in ter ne tes hon -
lap ja i val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról.

(2) A kor mány za ti kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár irá nyít ja

a) a Kor mány za ti Kom mu ni ká ci ó ért Fe le lõs Fõ osz tály
ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét,

b) a Kor mány za ti Saj tó köz pont és Stra té gi ai Ter ve zõ
Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.

(3) A kor mány za ti kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs szak ál lam -
tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Kor mány za ti Kom mu ni ká -
ci ó ért Fe le lõs Fõ osz tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(4) A Kor mány za ti Saj tó köz pont és Stra té gi ai Ter ve zõ
Fõ osz tály osz tá lya ként mû kö dik a Kor mány za ti Saj tó köz -
pont és Szó vi või Iro da.

A kül- és biztonságpolitikáért felelõs szakállamtitkár

17.  §

(1) A kül- és biz ton ság po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár
a) ko or di nál ja a mi nisz ter el nök nem zet kö zi vo nat ko zá -

sú ha zai és kül föl di tár gya lá sa i nak, te vé keny sé gé nek tar -
tal mi elõ ké szí té sét,

b) tá mo gat ja és vég re hajt ja a kül- és biz ton ság po li ti kai
tar tal mú ter ve zé si, elem zé si te vé keny sé get, se gít sé get nyújt
az ez zel össze füg gõ kom mu ni ká ci ós te vé keny ség ben,

c) az érin tett tár cák kal – szük ség és igény sze -
rint –  koordinálja az egyes kül- és biz ton ság po li ti kai, eu ró -
pai uni ós, két- és több ol da lú ügye ket, va la mint az ezek kel
kap cso la tos ho ri zon tá lis fel ve té se ket,

d) részt vesz a 2011-es ma gyar EU-el nök ség re való fel -
ké szü lés sel össze füg gõ stra té gi ai fel ada tok elõ ké szí té sé -

ben, il let ve tá jé ko zó dik az Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos
ak tu á lis kér dé sek rõl,

e) tá jé ko zó dik az együt tes kor mány ülé sek elõ ké szí té -
sé nek hely ze té rõl, szük ség sze rint részt vesz azok kon cep -
ci o ná lis elõ ké szí té sé ben, a tár gya lá si cé lok meg fo gal ma -
zá sá ban.

(2) A kül- és biz ton ság po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit -
kár irá nyít ja a Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tály ve ze -
tõ jé nek te vé keny sé gét, aki aka dá lyoz ta tá sa ese tén he lyet -
te sí ti a szak ál lam tit kárt.

A szakmapolitikai szakállamtitkár

18.  §

(1) A szak ma po li ti kai szak ál lam tit kár
a) részt vesz a gaz da ság fej lesz té sé re vagy a tár sa da -

lom ra je len tõs ha tást gya kor ló, tár ca kö zi együtt mû kö dést
igény lõ kor mány za ti prog ra mok és fej lesz té si cél ki tû zé sek 
elõ ké szí té sé nek, va la mint meg va ló sí tá sá nak össze han go -
lá sá ban,

b) a Hi va tal nak az adott kér dés ben fel adat- és ha tás kör -
rel ren del ke zõ ál la mi ve ze tõ i vel együtt mû köd ve szer ve zi a 
stra té gia al ko tás és a cse lek vés kon cep ci o ná lis össze han -
go lá sát,

c) köz re mû kö dik a kor mány prog ram ban, va la mint a
Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott szak ma po li ti kai
cé lok el len õr zé sé ben és utó el len õr zé sé ben,

d) részt vesz a Kor mány tár sa da lom po li ti kai ter ve zé si
fel ada ta i nak el lá tá sá ban, to váb bá együtt mû kö dik a tár sa -
da lom po li ti kai össz kor mány za ti szin tû fel ada tok vég re -
haj tá sá nak szer ve zé sé ben, en nek ke re té ben kap cso la tot
tart az egyes mi nisz té ri u mok és kor mány hi va ta lok tár sa da -
lom po li ti kai ter ve zé sért és sza bá lyo zá sért fe le lõs szer ve -
ze ti egy sé ge i vel,

e) az érin tett mi nisz té ri u mok és kor mány hi va ta lok stra -
té gi ai elem zõ-ter ve zõ szer ve i vel együtt mû köd ve fo lya ma -
to san vizs gál ja a tár sa dal mi-gaz da sá gi hely zet ala ku lá sát,
részt vesz a költ ség ve tés kon cep ci o ná lis elõ ké szí té sé ben,
nem zet gaz da sá gi je len tõ sé gû dön té si ja vas la tok ki dol go -
zá sá ban,

f) köz re mû kö dik a gaz da ság fej lesz té sé re vagy a tár sa -
da lom ra je len tõs ha tást gya kor ló jog sza bá lyok, va la mint
ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek tár sa dal mi és
szak mai egyez te té sé ben,

g) a fel adat- és ha tás kö ré be utalt ügyek ben részt vesz a
szak ma po li ti kai egyez te té sek fo lya ma tá ban,

h) el lát ja a Hi va tal tár sa da lom- és gaz da ság po li ti kai
ter ve zés sel kap cso la tos fel ada ta it.

(2) A szak ma po li ti kai szak ál lam tit kár irá nyít ja
a) a Szak ma po li ti kai Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny -

sé gét,
b) a fõ osz tály ként mû kö dõ Tár sa dal mi Pár be széd

 Koordinációs Iro da ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.
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(3) A szak ma po li ti kai szak ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa
ese tén a Szak ma po li ti kai Fõ osz tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé -
gek és a szak ma po li ti kai szak ál lam tit kár tit kár sá gá nak
együt tes lét szá ma leg fel jebb 32 fõ le het.

A kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár

19.  §

(1) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár össze han gol ja és szer ve zi a Kor mány nem zet po li ti -
kai, va la mint ki sebb ség po li ti kai te vé keny sé gét.

(2) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár gon dos ko dik a mi nisz ter el nök nek és a mi nisz ter nek
a ha tá ron túli ma gya rok kal kap cso la tos fel ada ta i nak el lá -
tá sá ban, en nek ke re té ben

a) össze han gol ja a ma gyar ál la mi szer vek és a ha tá ron túli 
ma gyar ság szer ve ze tei és kép vi se lõi kö zöt ti kap cso lat tar tást,

b) fi gye lem mel kí sé ri a más köz igaz ga tá si szer vek fel -
adat- és ha tás kö ré be tar to zó nem zet po li ti kai fel ada tok vég re -
haj tá sát, szük ség ese tén in téz ke dé se ket kez de mé nyez,

c) el lát ja a Dél ke let-eu ró pai Tár ca kö zi Mun ka cso port
el nö ki fel ada ta it,

d) össze han gol ja a kor mány prog ram nem zet po li ti ká val 
kap cso la tos fel ada ta i nak vég re haj tá sát, elõ ké szí ti az ez zel
kap cso la tos kor mány za ti dön té se ket,

e) részt vesz a ha tá ron túli ma gya ro kat érin tõ kor mány -
za ti dön té sek, il let ve jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben,

f) el lát ja a Ha tá ron Túli Ma gyar ság Tá mo ga tás po li ti kai 
Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott sá gá nak el nö ki te en dõ it,

g) fel ügye li a ha tá ron túli ma gya rok tá mo ga tá si rend -
sze rét és an nak in téz mé nye it, fi gye lem mel kí sé ri az e cél ra
szol gá ló költ ség ve té si for rá sok fel hasz ná lá sát, azok ha té -
kony sá gát és át lát ha tó sá gát, to váb bá fel ügye li a tá mo ga tá -
so kat nyil ván tar tó rend szert,

h) el lát ja a Szü lõ föld Alap vo nat ko zá sá ban a szá má ra
jog sza bály ban meg ál la pí tott, va la mint a mi nisz ter el nök,
il let ve a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat,

i) kü lön sza bá lyo zás sze rint dönt a ha tás kö ré be utalt tá -
mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ról,

j) rend sze res kap cso la tot tart a ha tá ron túli ma gyar kö -
zös sé gek po li ti kai, ér dek-kép vi se le ti, kul tu rá lis és más
szer ve ze te i vel és azok kép vi se lõ i vel,

k) ja vas la tot ké szít, il let ve vé le mé nye zi a ha tá ron túli
ma gya rok ál la mi ki tün te té sé re tett kez de mé nye zé se ket.

(3) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár gon dos ko dik a mi nisz ter ma gyar or szá gi nem ze ti és
et ni kai ki sebb sé gek kel kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sá -
ról, en nek ke re té ben

a) össze han gol ja az ál la mi szer vek, va la mint a ha zai
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kö zöt ti kap cso lat tar tást, el -
lát ja az ez zel kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat,

b) fi gye lem mel kí sé ri a más köz igaz ga tá si szer vek fel -
adat- és ha tás kö ré be tar to zó ki sebb sé gi fel ada tok vég re -
haj tá sát, szük ség ese tén in téz ke dé se ket kez de mé nyez,

c) rend sze res kap cso la tot tart a ki sebb sé gi ön kor mány -
za tok kal, a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi
kö zös sé gek po li ti kai, ér dek-kép vi se le ti, kul tu rá lis és más
szer ve ze te i vel és azok kép vi se lõ i vel, en nek so rán köz re -
mû kö dik a sa já tos ki sebb sé gi igé nyek fel mé ré sé ben,

d) össze han gol ja a kor mány prog ram ma gyar or szá gi ki -
sebb sé gek kel és a ki sebb sé gi köz ügyek kel kap cso la tos fel -
ada ta i nak vég re haj tá sát, elõ ké szí ti az ez zel kap cso la tos
kor mány za ti dön té se ket,

e) elõ ké szí ti a mi nisz ter ki sebb sé gi ön kor mány za tok -
kal kap cso la tos dön té se it, in téz ke dé se it,

f) elõ ké szí ti a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ra
vo nat ko zó sza bá lyo zá so kat,

g) fel ügye li a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb -
sé gek kor mány za ti tá mo ga tá si rend sze rét és an nak in téz -
mé nye it, fi gye lem mel kí sé ri az e cél ra szol gá ló költ ség ve -
té si for rá sok fel hasz ná lá sát, azok ha té kony sá gát és át lát -
ha tó sá gát, to váb bá fel ügye li a tá mo ga tá so kat nyil ván tar tó
rend szert,

h) kü lön sza bá lyo zás sze rint dönt a ha tás kö ré be utalt
tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ról,

i) ja vas la tot ké szít, il let ve vé le mé nye zi a ma gyar or szá -
gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi kö zös sé gek, il let ve azok -
hoz tar to zó sze mé lyek ál la mi ki tün te té sé re tett kez de mé -
nye zé se ket.

(4) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit -
kár a nem zet po li ti ka és a ki sebb ség po li ti ka te rü le tén fe le lõ se
a stra té gia al ko tás nak és a kor mány za ti cse lek vés kon cep ci o -
ná lis össze han go lá sá nak. A szak ál lam tit kár a fel adat kö ré be
tar to zó ügyek ben szer ve zi és össze han gol ja a Hi va tal együtt -
mû kö dé sét a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal lal, az Or szág gyû -
lés sel, a Kül ügy mi nisz té ri um mal és más mi nisz té ri u mok kal,
va la mint köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel, to váb bá az
Eu ró pai Par la ment ma gyar kép vi se lõ i vel.

(5) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár

a) fel adat kör ében együtt mû kö dik az Új Ma gyar or szág
Fej lesz té si Terv vég re haj tá sá ért fe le lõs in téz mé nyek kel,
kép vi se li a sa já tos nem zet po li ti kai és ki sebb ség po li ti kai
szem pon to kat,

b) kap cso la tot tart a fel adat kör ével össze füg gõ fej lesz -
tés po li ti kai kér dé sek ben érin tett tár sa dal mi sze rep lõk kel,
in téz mé nyek kel,

c) fel adat kör ével össze füg gõ fej lesz tés po li ti kai kér dé -
sek ben ki dol goz za a mi nisz ter és a Hi va tal ál lás pont já ra
vo nat ko zó ja vas la to kat,

d) al el nö ke az Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés Tár ca -
kö zi Bi zott ság nak.

(6) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár fel ügye le tet gya ko rol a ki sebb sé gi ve gyes bi zott sá -
gok ma gyar ta go za tá nak te vé keny sé ge fe lett, és el lát ja a
ve gyes bi zott sá gok társ el nö ki fel ada ta it.

(7) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár gon dos ko dik a Hi va tal kép vi se le té rõl a nem zet po li -
ti kai és a ki sebb ség po li ti kai kér dé sek kel fog lal ko zó kor -
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mány za ti (tár ca kö zi vagy más in téz mé nyi for má ban mû -
kö dõ) tes tü le tek ben, fó ru mo kon.

(8) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár vé le mé nye zi és dön tés re elõ ké szí ti a mi nisz ter el nök -
höz és a mi nisz ter hez cím zett nem zet po li ti kai és ki sebb -
ség po li ti kai tár gyú elõ ter jesz téseket, ja vas la to kat, to váb bá 
gon dos ko dik az ilyen tár gyú, a mi nisz ter el nök höz vagy a
mi nisz ter hez in té zett in ter pel lá ci ók ra, azon na li kér dé sek -
re, il let ve be ad vá nyok ra adan dó vá lasz szak mai tar tal má -
nak ki ala kí tá sá ról.

(9) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár irá nyít ja

a) a Nem zet po li ti kai Ügyek Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek te -
vé keny sé gét,

b) a Nem ze ti Et ni kai és Ki sebb sé gi Fõ osz tály ve ze tõ jé -
nek te vé keny sé gét,

c) a Prog ram Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te -
vé keny sé gét.

(10) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál -
lam tit kár se gí ti a mi nisz ter és – a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net -
iro da, va la mint a tár ca nél kü li mi nisz ter ál tal irá nyí tott
szer ve ze ti egy sé gek ki vé te lé vel – a Hi va tal szer ve ze ti egy -
sé ge i nek kül föl di part ne rek kel tör té nõ kap cso lat tar tá sát.

(11) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há zott jog kör ben gya ko rol ja a
Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c), g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott
rész jo go sít vá nyo kat a Szü lõ föld Alap Iro da te kin te té ben.

(12) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál -
lam tit kár át ru há zott ha tás kör ben gya ko rol ja a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ha tás kö re it az Avi cen na
Kö zel-ke let Ku ta tá sok Köz ala pít vány, az Eu ró pai Össze -
ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány és a Ma -
gyar or szá gi Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge kért Köz ala pít -
vány te kin te té ben.

(13) A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál -
lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Nem zet po li ti kai
Ügyek Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(14) A (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé -
gek és a ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár tit kár sá gá nak együt tes lét szá ma leg fel jebb 69 fõ le -
het.

Az igazgatási szakállamtitkár

20.  §

(1) Az igaz ga tá si szak ál lam tit kár
a) irá nyít ja a Hi va tal nak az ál la mi va gyon ról  szóló tör -

vénybõl adó dó fel ada ta i nak el lá tá sát,
b) irá nyít ja a kor mány ügye let meg szer ve zé sét, biz to sít ja a 

Hi va tal ügye le té nek mun ka idõn túl tör té nõ mû kö dé sét,
c) gon dos ko dik a Hi va tal, to váb bá – fog lal koz ta tá si jog -

vi szo nyuk kal vagy hi va ta li te vé keny sé gük kel össze füg gõ

ügyek ben, a kép vi selt ké rel mé re – az ál la mi ve ze tõk és más
hi va ta li mun ka tár sak jogi kép vi se le té nek el lá tá sá ról,

d) gon dos ko dik a Hi va tal pol gá ri jogi szer zõ dé se i nek
elõ ké szí té sé rõl, az egy sze rû köz be szer zé si el já rá sok le -
foly ta tá sá ról,

e) el lát ja a Hi va tal ve ze tõ i nek és mun ka tár sa i nak bel -
föl di és kül föl di ki kül de té sé vel kap cso la tos igaz ga tá si fel -
ada to kat,

f) irá nyít ja a Hi va tal mû kö dé sé vel össze füg gõ sze -
mély ügyi fel ada tok el lá tá sát,

g) gon dos ko dik a jog sza bá lyok ban a Hi va tal ré szé re
elõ írt sze mé lyi és in for ma ti kai biz ton sá gi, vé del mi igaz ga -
tá si és ka taszt ró fa vé del mi ter ve zé si, va la mint az ob jek -
tum vé del mi és az EU-NATO Nyil ván tar tó mû köd te té sé -
vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról,

h) jó vá hagy ja a Hi va tal és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok ele mi költ ség ve té sét és be szá mo ló ját,

i) jó vá hagy ja a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség -
ve té si szer vek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok elõ irány -
zat-ma rad vá nyát, egy ide jû leg meg ha tá roz va a kö te le zett -
ség vál la lás sal nem ter helt elõ irány zat-ma rad vány fel hasz -
ná lá sá nak cél ját, ren del te té sét,

j) jó vá hagy ja a Hi va tal in téz mé nyi költ ség ve té sét érin -
tõ, elõ irány zat és pénz esz köz át adás-át vé tel re vo nat ko zó
meg ál la po dá so kat,

k) jó vá hagy ja a Hi va tal és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok szám vi te li po li ti ká ját és szám la rend jét,

l) kap cso lat tar tó ként el lát ja a Hi va tal és a Köz pon ti
Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság kö zöt ti meg ál la po dás sze rint
a gaz da sá gi, in for ma ti kai, mû sza ki és el lá tá si szol gál ta tá -
sok kal össze füg gõ fel ada to kat,

m) irá nyít ja a Hi va tal könyv tá ri és do ku men tá ci ós te vé -
keny sé gét,

n) elõ ze tesen el len jegy zi – a ren des sza bad ság ki adá sá -
nak en ge dé lye zé se, a ki tün te té si ja vas lat elõ ter jesz tése ki -
vé te lé vel – a más sze mély ha tás kö ré be tar to zó mun kál ta tói 
in téz ke dé se ket,

o) gon dos ko dik a Kor mány és szer vei mû kö dé sé hez
szük sé ges gaz da sá gi és mû sza ki fel té te lek biz to sí tá sá ról.

(2) Az igaz ga tá si szak ál lam tit kár irá nyít ja
a) a Költ ség ve té si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét,
b) a Pénz ügyi és Szám vi te li Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te -

vé keny sé gét, va la mint
c) a Sze mély ügyi, Jogi Kép vi se le ti és Biz ton sá gi Fõ -

osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.

(3) Az igaz ga tá si szak ál lam tit kár – a köz igaz ga tá si in -
for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos mint a Mi nisz ter el nö ki 
Hi va tal ál lam tit ká ra ha tás kö ré be tar to zó ügyek ki vé te lé -
vel – a mi nisz ter ál tal át ru há zott jog kör ben gya ko rol ja a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Ksztv.
2.  § (1) be kez dés c), g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész -
jo go sít vá nyo kat a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság
te kin te té ben.

(4) Az igaz ga tá si szak ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén a Költ ség ve té si Fõ osz tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.
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(5) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé -
gek és az igaz ga tá si szak ál lam tit kár tit kár sá gá nak együt tes 
lét szá ma leg fel jebb 112 fõ le het.

A kormányzati személyügyi és közszolgálati
szakállamtitkár

21.  §

(1) A kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak ál -
lam tit kár

a) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si sze mély zet po li ti ka,
va la mint az egy sé ges köz szol gá lat sza bá lyo zá si el ve i nek
ki dol go zá sá ban, esz köz rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban,

b) elõ ké szí ti a köz tiszt vi se lõk jo ga i val és kö te le zett sé -
ge i vel, ki vá lasz tá si, ké pe sí té si, kép zé si, to vább kép zé si,
mi nõ sí té si, tel je sít mény ér té ke lé si, vagyonnyilatkozat-
 tételi, eti kai, elõ me ne te li, va la mint il let mény- és fe le lõs sé -
gi rend sze ré vel kap cso la tos jogi sza bá lyo zást,

c) köz re mû kö dik a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ in téz mé nyek köz al kal ma -
zot ta i nak jog vi szo nyát érin tõ jog sza bá lyok elõ ké szí té sé -
ben és ko or di ná ci ó já ban,

d) mû köd te ti a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tást és
a köz szol gá la ti el len õr zé si rend szert,

e) mû köd te ti a köz tiszt vi se lõi ér dek egyez te tés fó ru ma it,
f) el lát ja a Köz igaz ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um és

az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nö ki fel ada -
ta it, fel ügye li a köz igaz ga tá si vizs ga rend szert,

g) köz re mû kö dik az EU tag ál la mi mû kö dés szer ve zet -
fej lesz té si, köz szol gá la ti, hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si és 
to vább kép zé si, ve ze tõ kép zé si fel ada ta i nak ki ala kí tá sá ra
és vég re haj tá sá ra irá nyu ló mi nisz te ri ko or di ná ci ós fel ada -
tok el lá tá sá ban,

h) ki dol goz za a köz igaz ga tás ra vo nat ko zó, az egy sé ges 
in teg rált stra té gi ai em be ri erõ for rás gaz dál ko dá si rend -
szert tá mo ga tó mód szer ta no kat, kü lö nö sen a mun ka kör-
elem zés és ér té ke lés, a tel je sít mény ér té ke lés, ki vá lasz tás,
kar ri er ter ve zés, a jö ve de lem- és jut ta tá si rend sze rek fej -
lesz té se te rü le tén, ko or di nál ja és el len õr zi a meg va ló sí tás
fo lya ma tát,

i) ki dol goz za a Kor mány köz igaz ga tá si tár gyú sze -
mély ügyi dön té se it, és köz re mû kö dik ezek vég re haj tá sá -
nak össze han go lá sá ban,

j) ki ala kít ja és mû köd te ti a köz igaz ga tá si to vább kép zés 
és ve ze tõ kép zés rend sze rét, ki dol goz za a Kor mány kö zép -
tá vú stra té gi ai to vább kép zé si cél ja it, egyé ni, il let ve cso -
por tos fej lesz té si prog ra mok meg va ló sí tá sá nak kez de mé -
nye zé sé vel elõ se gí ti a vál to zá sok be épü lé sét a szer ve ze ti
és mun ka kul tú rá ba,

k) el lát ja a tel je sít mény ér té ke lé si rend szer mû kö dé sé -
nek szak mai irá nyí tá sát,

l) elõ ké szí ti az össz kor mány za ti pro jek tek kel kap cso -
la tos mi nisz te ri ha tás kö rök gya kor lá sát,

m) el lát ja a Ma gyar or szág Hol nap Nem ze ti Reform -
kerekasztalok mû kö dé sé vel kap cso la tos te en dõ ket.

(2) A kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak ál -
lam tit kár irá nyít ja

a) a Kor mány za ti Sze mély ügyi Fej lesz té si Prog ra mok
Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét, va la mint

b) a Köz szol gá la ti Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.

(3) A kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak ál -
lam tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há zott jog kör ben gya ko rol ja a
Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c), g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott
rész jo go sít vá nyo kat a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó 
és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont te kin te té ben.

(4) A kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak -
államtitkárt aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Köz szol gá la ti Fõ osz -
tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(5) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé -
gek és a kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak -
államtitkár tit kár sá gá nak együt tes lét szá ma leg fel jebb
38 fõ le het.

A Hivatal keretei között mûködõ kormánybiztosok

22.  §

(1) A Hi va tal ke re tei kö zött
a) az „Új rend és sza bad ság” prog ra mért fe le lõs kor -

mány biz tos,
b) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos,
c) a ke le ti pi a ci gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té sé ért fe -

le lõs kor mány biz tos mû kö dik.

(2) A kor mány biz to sok te vé keny sé gét a Hi va tal szer ve -
ze ti egy sé ge ként mû kö dõ tit kár sá gok se gí tik, ame lye ket
leg fel jebb osz tály ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze mé -
lyek ve zet nek.

(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott kor -
mány biz tos tit kár sá gá nak lét szá ma leg fel jebb 8 fõ, az
(1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott kor mány biz tos
tit kár sá gá nak lét szá ma leg fel jebb 2 fõ le het.

III. RÉSZ

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI,
A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETÕI, 
ÜGYINTÉZÕI ÉS MUNKAVÁLLALÓI

Az önálló szervezeti egység

23.  §

(1) A fõ osz tály el lát ja az e ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott,
va la mint a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét
irá nyí tó ve ze tõ ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat.
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(2) A fõ osz tály lét szá mát – a je len sza bály zat ban meg -
ha tá ro zott lét szám ke re ten be lül – a fõ osz tály ve ze tõ jé nek
te vé keny sé gét irá nyí tó ve ze tõ ha tá roz za meg.

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

(4) A kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tõ fel ada tot el lá tó szer -
ve ze ti egy ség e te vé keny sé ge kö ré ben a fel adat kö ré be tar to zó 
tárgy kö rök ben a mi nisz ter ál tal be nyúj tan dó tör vények, az ál -
ta la elõ ké szí tett más jog sza bá lyok és Kor mány, va la mint a
mi nisz ter el nök ha tás kö ré be tar to zó egyéb dön té sek ter ve ze -
te i nek elõ ké szí té sé vel kap cso lat ban

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

b) elõ ké szí ti, va la mint jó vá ha gyás ra elõ ter jesz ti a sza -
bá lyo zá si kon cep ci ót,

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

il le tõ leg a ter ve zet költ ség ki ha tá sá nak elem zé sét,
e) ki adás ra elõ ké szí ti és alá írás ra fel ter jesz ti a mi nisz te ri

ren de let és uta sí tás, va la mint a jogi irány mu ta tás ter ve ze tét,
f) a Par la men ti Tit kár ság ko or di ná lá sá val el lát ja a tör -

vényjavaslat par la men ti el fo ga dá sá val kap cso lat ban az
elõ ter jesz tõ re há ru ló, nem ál la mi ve ze tõi fel ada to kat, és
elõ se gí ti az ez zel kap cso la tos ál la mi ve ze tõi fel ada tok el -
vég zé sét,

g) a tör vényjavaslathoz be nyúj tott mó do sí tó és kap cso -
ló dó mó do sí tó ja vas la tok te kin te té ben a Hi va tal egy sé ges
ál lás pont já nak és a Kor mány ál lás pont já nak ki ala kí tá sát
kez de mé nye zi,

h) köz re mû kö dik a tör vényjavaslat par la men ti tár gya -
lá sa so rán az elõ ter jesz tõ ál tal be nyúj tan dó iro má nyok elõ -
ké szí té sé ben,

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

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

k) részt vesz az Eu ró pai Unió in téz mé nyei dön tés-elõ -
ké szí tõ szak ér tõi mun ka cso port ja i nak, szak bi zott sá ga i nak
mun ká já ban és a kor mány za ti ál lás pont kép vi se le té ben.

A szervezeti egységek vezetõi

24.  §

(1) A fõ osz tály ve ze tõ köz vet len fe let te se uta sí tá sai sze -
rint ve ze ti a fõ osz tályt.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ fel ada ta
a) a fõ osz tály töb bi ve ze tõ je te vé keny sé gé nek irá nyí tá -

sa, rend sze res be szá mol ta tá suk,
b) a fõ osz tály fel ada ta it meg ha tá ro zó ren del ke zé sek

vég re haj tá sá nak meg szer ve zé se, el len õr zé se,
c) a mun ka kö ri le írá sok el ké szí té se,
d) a fõ osz tály erõ for rá sa i val való gaz dál ko dás,
e) a fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben rend sze -

res kap cso lat tar tás az érin tett mi nisz té ri u mok kal, kor -
mány hi va ta lok kal, va la mint a nem kor mány za ti szer vek -
kel.

(3) A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
a) a fõ osz tály ügy rend jé ben meg ha tá ro zot tak, va la mint 

a fõ osz tály ve ze tõ uta sí tá sa sze rint he lyet te sí ti a fõ osz tály -
ve ze tõt,

b) az ál ta la ve ze tett osz tály te kin te té ben el lát ja az osz -
tály ve ze tõi fel ada to kat.

25.  §

(1) Az osz tály ve ze tõ a fõ osz tá lyi ügy rend, va la mint a
fõ osz tály ve ze tõ uta sí tá sa sze rint irá nyít ja és el len õr zi a ve -
ze té se alatt álló osz tály mun ká ját. Az osz tály ve ze tõ fe le lõs 
az osz tály fel ada ta i nak tel je sí té sé ért.

(2) Az osz tály ve ze tõ fel ada ta
a) az ügy in té zõk fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa,
b) az in té zen dõ ügyek ki adá sa,
c) az ügy in té zõk ál tal ké szí tett ter ve ze tek fe lül vizs gá -

la ta, alá írás ra való fel ter jesz té se vagy alá írá sa,
d) a fel ada tok tel je sí té sé nek, a ha tár idõk be tar tá sá nak

el len õr zé se.

(3) Az osz tály ve ze tõt aka dá lyoz ta tá sa ese tén a fõ osz tály 
ügy rend jé ben meg ha tá ro zot tak sze rint a fõ osz tály má sik
osz tá lyá nak ve ze tõ je vagy az osz tály mun ka tár sai kö zül az 
ál ta la ki je lölt köz tiszt vi se lõ he lyet te sí ti.

Ügyintézõk, ügykezelõk és fizikai alkalmazottak

26.  §

(1) Az ér de mi fel ada tot el lá tó ügy in té zõ köz tiszt vi se lõ,
va la mint a be ren delt vagy ve zé nyelt hi va tá sos ál lo má nyú
sze mély (a továb biak ban együtt: ügy in té zõ) fel ada ta a Hi -
va tal fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügyek ér de mi dön tés -
re való elõ ké szí té se. Az ügy in té zõ a mun ka kö ri le írás ban
ré szé re meg ál la pí tott, il le tõ leg a ve ze tõ je ál tal meg ha tá ro -
zott fel ada to kat – a fe let te sé tõl ka pott uta sí tás és ha tár idõ
figye lembe véte lével – ön ál ló an lát ja el.

(2) A mi nisz ter – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 30/A.  §-ában fog lal tak ra fi gye -
lem mel – a ki vá ló an al kal mas mi nõ sí té sû, szak mai gya -
kor lat tal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk ré szé re szak mai ta -
nács adói, il let ve fõ ta nács adói cí met ado má nyoz hat.
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(3) Az ügy ke ze lõ vég zi a mun ka kö ri le írás ban, il le tõ leg a
ve ze tõ je ál tal ré szé re meg ál la pí tott ügy vi te li és ad mi niszt rá -
ci ós fel ada to kat, ide ért ve kü lö nö sen a be ér ke zõ ügy ira tok át -
vé te lét, nyil ván tar tás ba vé te lét, a má so lat ké szí té sét vagy a
sok szo ro sí tás ról való gon dos ko dást és a kéz be sí tést. Az ügy -
ke ze lõ osz tály ve ze tõi meg bí zást kap hat.

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

IV. RÉSZ

A HIVATAL MÛKÖDÉSE

Miniszteri értekezlet

27.  §

(1) A mi nisz te ri ér te kez let a mi nisz ter el té rõ uta sí tá sa
hi á nyá ban heti rend sze res ség gel át te kin ti a Hi va tal rend -
szer sze rû mû kö dé sét és te vé keny sé gét érin tõ ki emel ke dõ
fon tos sá gú köz po li ti kai kér dé se ket.

(2) A mi nisz te ri ér te kez le tet a mi nisz ter ve ze ti. A mi -
nisz te ri ér te kez le ten részt vesz nek a Mi nisz ter el nö ki Ka bi -
net iro dát ve ze tõ ál lam tit kár, az ál ta lá nos ál lam tit kár, a jogi 
és köz igaz ga tá si ál lam tit kár és a Mi nisz te ri Ka bi net ve ze -
tõ je. Az ér te kez let re más sze mély a mi nisz ter dön té se alap -
ján hív ha tó meg.

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

(4) A mi nisz te ri ér te kez le tet a Mi nisz te ri Ka bi net ve ze -
tõ je ké szí ti elõ.

Vezetõi értekezlet

28.  §

(1) A ve ze tõi ér te kez let a mi nisz ter el té rõ uta sí tá sa hi á -
nyá ban heti rend sze res ség gel át te kin ti a Hi va tal idõ sze rû
fel ada tai vég re haj tá sá nak ál lá sát.

(2) A ve ze tõi ér te kez le tet az ál ta lá nos ál lam tit kár és a
jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár ve ze ti. A ve ze tõi ér te kez -
le ten részt vesz nek – a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dá hoz
tar to zó szak ál lam tit ká rok ki vé te lé vel – a szak ál lam tit ká -
rok, a Mi nisz te ri Ka bi net ve ze tõ je, a Mi nisz ter el nö ki
 Kabinetiroda kép vi se lõ je, a tár ca nél kü li mi nisz ter kép vi -
se lõ je, a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tos kép vi se lõ je és az El len õr zé si Fõ osz tály ve ze tõ je. Az
ér te kez let re más sze mély az ál ta lá nos ál lam tit kár dön té se
alap ján hív ha tó meg.

(3) A ve ze tõi ér te kez le tet az ál ta lá nos ál lam tit kár tit kár -
sá gá nak ve ze tõ je ké szí ti elõ.

A munkavégzés alapelvei

29.  §

(1) A szer ve ze ti egy sé gek te vé keny sé gük so rán együtt -
mû köd nek.

(2) Vi tás kér dé sek, vé le mény el té rés ese tén a kö zös fe -
let tes ve ze tõ jo go sult dön te ni az ügy in té zé sé nek mód já -
ról.

(3) A ve ze tõ a fel ada tok el vég zé sét a szük sé ges in for -
má ci ók meg adá sá val, a leg fon to sabb elvi kér dé sek ben
való elõ ze tes ál lás fog la lás sal, a mód sze rek, esz kö zök és az 
idõ be li üte me zés meg ha tá ro zá sá val se gí ti elõ.

(4) Ve ze tõi uta sí tás a Hi va tal elekt ro ni kus le ve le zé si
rend sze rén ke resz tül is ki ad ha tó.

(5) A bel sõ uta sí tá sok, sza bály za tok elõ ké szí té sé ért fe -
le lõs szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je az uta sí tás ki adá sát köve -
tõen kö te les gon dos kod ni an nak a Hi va tal int ra ne tes fe lü -
le tén tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé rõl. Az uta sí tást, sza -
bály za tot írás ban és elekt ro ni kus for má ban meg kell kül -
de ni az igaz ga tá si szak ál lam tit kár nak.

30.  §

(1) A Hi va tal ban az ügyek in té zé se so rán az irá nyí tá si
lán co la ton ala pu ló szol gá la ti utat min den ki nek meg kell
tar ta nia. Ha laszt ha tat la nul sür gõs ügyek ben az in téz ke dés -
ben tá vol lé te  miatt aka dá lyo zott fe let tes ve ze tõ egyet ér té -
sét te le fo non vagy elekt ro ni kus úton kell be sze rez ni. En -
nek meg tör tén tét, vagy amennyi ben erre sincs le he tõ ség,
ezt a kö rül ményt az ügy ira ton fel kell tün tet ni, és az ügy -
ira tot ha la dék ta la nul a kö vet ke zõ fe let tes ve ze tõ höz kell
el jut tat ni.

(2) A fe let tes ve ze tõ a szol gá la ti út mel lõ zé sé vel uta sít -
hat bár mely be osz tot tat, aki az uta sí tást kö te les vég re haj ta -
ni. Er rõl a be osz tott a köz vet len fe let te sét ha la dék ta la nul
tá jé koz tat ja.

(3) Az ál lam tit kár és a Mi nisz te ri Ka bi net ve ze tõ je fel -
adat kör ével össze füg gõ ügy ben ha laszt ha tat lan eset ben
köz vet le nül uta sí tást ad hat az irá nyí tá sa alá nem tar to zó
szer ve ze ti egy ség köz tiszt vi se lõ jé nek. Er rõl a köz tiszt vi -
se lõ a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét és a szer ve ze ti egy sé get
irá nyí tó ve ze tõt ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(4) A (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint köz -
vet le nül ka pott uta sí tás vég re haj tá sát – ha az uta sí tást adó
ki fe je zet ten el len té te sen nem ren del ke zik – a szol gá la ti út
meg tar tá sá val kell tel je sí te ni.
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A kiadmányozási jog

31.  §

(1) A ki ad má nyo zá si jog az ügy ben tör té nõ ér de mi dön -
tés re ad fel ha tal ma zást, amely ma gá ban fog lal ja

a) az ér de mi dön tés meg ho za ta lá nak és a dön tés alap -
ján, il let ve az zal kap cso lat ban szü le tett do ku men tum alá -
írá sá nak, va la mint

b) az in téz ke dés jó vá ha gyá sá nak
jo gát.

(2) A ki ad má nyo zás ra jo go sult a dön té sét az elõ ké szí tés 
el len õr zé se után, a ka pott in for má ci ók alap ján, fel adat- és
ha tás kö ré ben el jár va, ha tár idõ ben hoz za meg.

(3) A ki ad má nyo zá si jog jo go sult ja a dön tés meg ho za ta -
la so rán a ha tás kör cím zett jé nek ne vé ben, az ál ta la át ru há -
zott ha tás kör ben jár el.

(4) A ki ad má nyo zás rend jé rõl
a) az ál ta la irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek te kin te té ben

a tár ca nél kü li mi nisz ter,
b) a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro da te kin te té ben a Mi -

nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze tõ ál lam tit kár,
c) az ál ta la irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek te kin te té ben

a ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár,
d) az ál ta la irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek te kin te té ben

a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
ren del ke zik, e szer ve ze ti egy sé gek te kin te té ben a
32–33.  §-ban fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.

(5) A kor mány za ti fej lesz tés po li ti ká ban köz re mû kö dõ
ál lam tit ká rok, va la mint – a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért
fe le lõs kor mány biz tos ki vé te lé vel – a kor mány biz to sok
jog sza bály vagy kor mány ha tá ro zat el té rõ ren del ke zé se hi -
á nyá ban a ki ad má nyo zá si jog nak tit kár sá guk ve ze tõ jé re
való át ru há zá sá ról ese ti leg dönt het nek.

32.  §

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

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

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

c) a mi nisz te ri ren de le tet,
d) a mi nisz te ri uta sí tást és a jogi irány mu ta tást,
e) a köz tár sa sá gi el nök nek, az Or szág gyû lés tiszt ség vi -

se lõ i nek, a Kor mány tag ja i nak, az Al kot mány bí ró ság el -
nö ké nek és tag ja i nak, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek, a
leg fõbb ügyész nek, az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ké nek,
az or szág gyû lé si biz to sok nak, a kül kép vi se le tek és a nem -
zet kö zi szer ve ze tek ve ze tõ i nek cím zett ügy ira tot,

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

g) a jog sza bály vagy kor mány ha tá ro zat ál tal a mi nisz -
ter ha tás kö ré be utalt és át nem ru há zott ügy ben ho zott dön -
tést (ide ért ve a fel ter jesz té si jog kör gya kor lá sát is).

(2) Az (1) be kez dés c) pont ján kí vül az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott egyéb ügy ben az ira tot – a köz tár sa sá gi el -
nök nek  szóló elõ ter jesz tés, va la mint a jog sza bály ál tal a
mi nisz ter ha tás kö ré be utalt, át nem ru há zott ügyek ki vé te -
lé vel – a mi nisz ter aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta lá nos ál -
lam tit kár, a mi nisz ter és az ál ta lá nos ál lam tit kár egy ide jû
aka dá lyoz ta tá sa ese tén a jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár
írja alá.

(3) A fõ osz tály ve ze tõ – a fe let te irá nyí tá si jo got gya kor -
ló ál la mi ve ze tõ el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – ki ad má -
nyoz min den, a Hi va tal ál la mi ve ze tõ i nek ki zá ró la gos ki -
ad má nyo zá si jog kö ré be nem tar to zó ira tot.

(4) A fõ osz tály ügy rend je az (3) be kez dés tõl el té rõ en az
ott meg je lölt ügyek ese té ben az osz tály fel ada ta it érin tõ en
az osz tály ve ze tõ szá má ra is ki ad má nyo zá si jo got biz to sít -
hat. A ki ad má nyo zás ra jo go sult eb ben az eset ben a fõ osz -
tály ve ze tõ uta sí tá sa alap ján jár el.

33.  §

(1) A ki ad má nyo zás ra elõ ké szí tett ügy ira to kat szol gá la -
ti úton kell a ki ad má nyo zás ra jo go sult elé ter jesz te ni.

(2) A 32.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt ügy ira to kat – a
szol gá la ti út egye bek ben tör té nõ meg tar tá sá val, a mi nisz -
ter ki fe je zett el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az ál ta lá nos
ál lam tit kár út ján kell a mi nisz ter nek fel ter jesz te ni.

(3) A jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár a 32.  § (1) be kez -
dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott ügy ira to kat, az ál la mi
ve ze tõi szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ ügy ira to kat,
va la mint a köz tár sa sá gi el nök nek cím zett egyéb elõ ter -
jesz téseket az ál ta lá nos ál lam tit kár nak való fel ter jesz tést
meg elõ zõ en lát ta moz za.

(4) Az ügy ira tot oly mó don kell a ki ad má nyo zás ra jo go -
sult nak elõ ter jesz te ni, hogy – az ügy in té zé si ha tár idõ re fi -
gye lem mel – kel lõ idõ áll jon ren del ke zé sé re a meg ala po -
zott dön tés ho za tal hoz. Ki vé te le sen sür gõs eset ben az irat
cím zett jé hez a ki ad má nyo zást meg elõ zõ en el le het jut tat ni
az ügy irat mun ka pél dá nyát oly mó don, hogy an nak mun -
ka pél dány jel le ge az irat ból ki tûn jön. Er rõl az ügy in té zõ a
ki ad má nyo zás ra jo go sul tat tá jé koz tat ja.

A hivatali egyeztetés rendje

34.  §

(1) A kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter kép vi se le té ben a Hi va tal
egy sé ges ál lás pon tot ala kít ki.
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(2) A tár ca nél kü li mi nisz ter, a ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért
fe le lõs ál lam tit kár, va la mint a fel adat kö rü ket érin tõ elõ ter -
jesz tések és je len té sek ese té ben a kor mány biz to sok a kor -
mány za ti dön tés-elõ ké szí tés ben ön ál ló an vesz nek részt.

(3) A kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán adott tár ca -
vé le ményt, va la mint a mi nisz te ri ren de let és az ál la mi irá -
nyí tás egyéb jogi esz kö ze ter ve ze té re adott tár ca vé le ményt 
a jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár ki ad má nyoz za.

(4) A mi nisz té ri u mok (kor mány hi va ta lok) elõ ter jesz -
tés-, il let ve jog sza bály ter ve ze te i nek vé le mé nye zé se so rán
az egy sé ges hi va ta li ál lás pont ér vé nye sü lé se ér de ké ben a
be ér ke zõ ter ve ze te ket a Kor mány iro da elekt ro ni ku san
meg kül di az ál ta lá nos ál lam tit kár nak, a szak ma po li ti kai
szak ál lam tit kár nak, va la mint a fel adat kör ében érin tett
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét irá nyí tó más
ál la mi ve ze tõ nek.

(5) A vé le mé nye zõ ál la mi ve ze tõ az ész re vé te le it a szá -
má ra meg adott ha tár idõn be lül elekt ro ni ku san és dön té se
sze rint pa pír ala pon is meg kül di a Kor mány iro dá nak.

(6) A Kor mány iro da a vé le mé nye zõ szer ve ze ti egy sé -
gek ész re vé te le i nek figye lembe véte lével el ké szí ti a Hi va -
tal egy sé ges vé le mé nyét össze fog la ló tár ca vé le mény ter -
ve ze tét, és azt – az eset le ge sen fenn ma radt vé le mény el té -
ré sek fel tün te té sé vel – fel ter jesz ti a jogi és köz igaz ga tá si
ál lam tit kár nak.

(7) A tár ca vé le ménnyel kap cso la tos vé le mény el té rés
ese tén az ész re vé te le zõ ál la mi ve ze tõ vel a jogi és köz igaz -
ga tá si ál lam tit kár egyez te tést kez de mé nyez. Az egyez te tés 
si ker te len sé ge ese tén a kér dés ben a mi nisz ter dönt.

(8) A tár ca vé le mény ki ad má nyo zá sát köve tõen azt a
Kor mány iro da elekt ro ni ku san meg kül di az ál ta lá nos ál -
lam tit kár nak, va la mint a vé le mé nye zõ ál la mi ve ze tõk nek.

(9) Amennyi ben az elõ ter jesz tést, jog sza bály ter ve ze tet
ész re vé te le zés re vagy vé le mé nye zés re kül dõ mi nisz té ri um 
(kor mány hi va tal) a be ér ke zett ész re vé te lek tár gyá ban szó -
be li egyez te tést tart, a Hi va talt – a mi nisz ter el té rõ ren del -
ke zé se hi á nyá ban – a jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár, il -
let ve az ál ta la ki je lölt szer ve ze ti egy ség kép vi se li. Az
egyez te tés ered mé nyé rõl az egyez te té sen részt ve võ a
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét szó ban, va la mint a jogi és köz -
igaz ga tá si ál lam tit kárt elekt ro ni ku san tá jé koz tat ja.

35.  §

(1) Az elõ ter jesz tés, a je len tés, il let ve a mi nisz te ri ren -
de let ter ve ze tét (a továb biak ban együtt: ter ve zet) a Hi va tal 
mun ka ter vé ben a fel adat el vég zé sé ért az el sõ he lyi fe le lõs -
ként meg je lölt, en nek hi á nyá ban az egyéb ként a tárgy kö -
rért fe le lõs fõ osz tály (a továb biak ban: elõ ké szí té sért fe le -
lõs fõ osz tály) kö te les – a fel adat kör rel ren del ke zõ fõ osz tá -
lyok be vo ná sá val – elõ ké szí te ni. Az elõ ké szí tés be be vont
szer ve ze ti egy ség fel adat kör ének meg fe le lõ rész anya gok,

rész mun kák ki dol go zá sá val kö te les részt ven ni a ter ve zet
elõ ké szí té sé ben.

(2) A ter ve zet pénz ügyi tar tal mi meg ala po zott sá gá ért,
va la mint a más jog sza bá lyok kal való rend szer ta ni össz -
han gért és a jog al ko tás szak mai kö ve tel mé nye i nek való
meg fe le lé sért az elõ ké szí té sért fe le lõs szer ve ze ti egy ség
vi se li a fe le lõs sé get.

(3) A ter ve zet bel sõ egyez te té sét az elõ ké szí té sért fe le -
lõs fõ osz tály vég zi. A be ér ke zett vé le mé nye ket az elõ ké -
szí té sért fe le lõs szer ve ze ti egy ség ér vé nye sí ti, vé le mény -
el té rés ese tén a vi tás kér dé se ket a fõ osz tály ve ze tõk vagy
meg bí zott ja ik sze mé lyes tár gya lás, mun ka ér te kez let, en -
nek si ker te len sé ge ese tén a szak ál lam tit ká rok út ján ren de -
zik, en nek ered mé nyét az ügy ira ton fel kell tün tet ni.

(4) A ter ve zet – a mi nisz ter el té rõ dön té se hi á nyá ban – a
ve ze tõi ér te kez let jó vá ha gyá sa alap ján bo csát ha tó szak -
ma po li ti kai egyez te tés re.

(5) A ter ve zet köz igaz ga tá si egyez te té sét és a
kormány-elõ ter jesz tések be nyúj tá sá nak elõ ké szí té sét a
jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár az elõ ké szí té sért fe le -
lõs fõ osz tállyal egyez tet ve vég zi. A be ér ke zõ vé le mé -
nye ket a jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár – a fel adat kör -
rel ren del ke zõ ál la mi ve ze tõ egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel -
lett – ha la dék ta la nul to váb bít ja az elõ ké szí té sért fe le lõs
fõ osz tály nak.

(6) A Hi va tal mû kö dé sét sza bá lyo zó bel sõ nor mák
elõ ké szí té se és Hi va ta lon be lü li egyez te té se a sza bá lyo -
zás tár gya sze rint fel adat kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti
egy ség fel ada ta. Az egyez te tés so rán az elõ ké szí té sért
fe le lõs szer ve ze ti egy ség a ter ve zet rõl a jogi és köz igaz -
ga tá si ál lam tit kár, va la mint az igaz ga tá si szak ál lam tit -
kár vé le mé nyét ki ké ri.

A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje

36.  §

(1) A Hi va tal ban a ve ze tõi meg bí zás adá sa és vissza vo -
ná sa, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott cím ado má nyo zá sa és vissza vo ná sa, a po li ti kai
ta nács adók és fõ ta nács adók ki ne ve zé se, va la mint a ve ze -
tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze mé lyek, to váb bá a po li ti kai
ta nács adók és fõ ta nács adók ese té ben a ki ne ve zés mó do sí -
tá sa, a fel men tés, az át he lye zés hez hoz zá já ru lás, az il let -
mény meg ál la pí tá sa (el té rí tés), az össze fér he tet len ség
meg ál la pí tá sa, a he lyet te sí té si díj meg ál la pí tá sa, a cél fel -
adat meg ha tá ro zá sa, a fe gyel mi jog kör gya kor lá sa, il let ve
rend kí vü li sza bad ság en ge dé lye zé se – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel – a mi nisz ter ha tás kö ré -
be tar to zik.

(2) A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
tár ca nél kü li mi nisz ter, a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát
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ve ze tõ ál lam tit kár, il let ve a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért
fe le lõs kor mány biz tos mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál -
lam tit ká ra irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek ál lo -
má nyá ba tar to zó sze mé lyek ese té ben az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket a tár ca nél kü li mi nisz ter, il let -
ve – át ru há zott ha tás kör ként – az irá nyí tó ál lam tit kár gya -
ko rol ja.

(3) Az ál lam tit ká rok, a szak ál lam tit ká rok és a (2) be kez -
dés ben fel nem so rolt kor mány biz to sok gya ko rol ják a köz -
vet len irá nyí tá suk alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek, a mi -
nisz ter ka bi net fõ nö ke gya ko rol ja a Mi nisz te ri Ka bi net és
az El len õr zé si Fõ osz tály ál lo má nyá ba tar to zó sze mé lyek
ese té ben az (1) és a (4)–(6) be kez dés ben fel nem so rolt
mun kál ta tói jo go kat.

(4) A ren des sza bad sá got – a fõ osz tály ve ze tõ sza bad sá -
gá nak ki adá sa ki vé te lé vel – a mi nisz te ri ka bi net, a fõ osz -
tály, il let ve az ál la mi ve ze tõ tit kár sá gá nak ve ze tõ je adja ki.

(5) Az igaz ga tá si szak ál lam tit kár – át ru há zott ha tás kör -
ben – meg kö ti a ta nul má nyi szer zõ dé se ket, en ge dé lye zi a
ta nul mány uta kat, a mun kál ta tói köl csö nö ket, va la mint a
fi ze té si elõ leg fel vé te lét.

(6) A Sze mély ügyi, Jogi Kép vi se le ti és Biz ton sá gi Fõ osz -
tály ve ze tõ je – át ru há zott ha tás kör ben – ki ad ja a mun kál ta tói
iga zo lá so kat, va la mint a tör vényi ren del ke zé sen ala pu ló,
mér le ge lést nem en ge dõ mun kál ta tói in téz ke dé se ket.

Az érdek-képviseleti szervezetekkel való
 együttmûködés

37.  §

A ve ze tõk együtt mû köd nek az ér dek-kép vi se le ti szer -
ve ze tek kel a fog lal koz ta tot tak mun ka vi szo nyát és köz -
szol gá la ti vi szo nyát, mun ka- és élet kö rül mé nye it érin tõ
kér dé sek ben.

A sajtóval való együttmûködés

38.  §

(1) A Hi va tal írott, va la mint elekt ro ni kus saj tó val való
kap cso lat tar tá sát – a tár ca nél kü li mi nisz ter, a ko a lí ci ós
ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár, a kor mány biz to sok, va -
la mint az irá nyí tá suk alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek ki vé -
te lé vel – a kor mány za ti kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs szak ál -
lam tit kár han gol ja össze.

(2) A Hi va tal ne vé ben, il let ve po li ti kai jel le gû kér dé -
sek ben nyi lat ko za tot a mi nisz ter, az ál lam tit kár vagy a mi -
nisz ter ál tal ki je lölt ve ze tõ ad hat.

(3) A szak ál lam tit kár a Kor mány za ti Saj tó köz pont és
Stra té gi ai Ter ve zõ Fõ osz tállyal való elõ ze tes egyez te tést

köve tõen, fel adat kör ével össze füg gés ben te het nyi lat ko -
za tot.

(4) A Hi va tal mun ka tár sai a Kor mány za ti Saj tó köz pont
és Stra té gi ai Ter ve zõ Fõ osz tállyal való elõ ze tes egyez te -
tést köve tõen, a mi nisz ter el nök, a mi nisz ter, a tár ca nél kü li 
mi nisz ter, az ál lam tit ká rok, a kor mány biz to sok, il let ve az
ügy kö rük be tar to zó kér dé sek ben a szak ál lam tit ká rok írás -
be li en ge dé lyé vel nyi lat koz hat nak.

(5) A tá jé koz ta tá si te vé keny ség so rán az ál lam- és szol -
gá la ti ti tok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat meg kell tar ta ni, a
nyi lat ko zat nem jár hat a sze mé lyes ada tok vé del mé nek,
má sok sze mély hez fû zõ dõ jo ga i nak vagy a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá nak sé rel mé vel.

A Hivatal belsõ pénzügyi ellenõrzési rendszere

39.  §

(1) A Hi va tal bel sõ pénz ügyi el len õr zé se a bel sõ el len -
õr zé si te vé keny ség, va la mint a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes 
és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si te vé keny ség út ján va ló sul
meg.

(2) A Hi va tal mû kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak ered -
mé nyes sé ge ér de ké ben a mi nisz ter mû köd te ti a fo lya mat -
ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zést, sza bá -
lyoz za a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend jét, és
mû köd te ti a koc ká zat ke ze lé si rend szert.

(3) A mi nisz ter olyan sza bály za to kat ad ki, fo lya ma to -
kat ala kít ki, ame lyek biz to sít ják a ren del ke zés re álló for -
rá sok sza bály sze rû, sza bá lyo zott, gaz da sá gos, ha té kony és 
ered mé nyes fel hasz ná lá sát.

(4) A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je irá nyí tá si, sza bá lyo zá -
si te vé keny sé ge so rán ér vé nye sí ti a fo lya mat ba épí tett, elõ -
ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zést, és el ké szí ti az el len -
õr zé si nyom vo na lat, me lyet a szer ve ze ti egy sé get irá nyí tó
ál la mi ve ze tõ, kor mány biz tos, il let ve a mi nisz ter ka bi net -
fõ nö ke hagy jóvá.

(5) A Hi va tal gaz dál ko dá si sza bály za tá ban, a szer ve ze ti
egy sé gek ügy rend jé ben, va la mint a mun ka kö ri le írá sok -
ban kell ren del kez ni az egyes gaz dál ko dá si te rü le tek, il le -
tõ leg a szer ve ze ti egy sé gek fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és
utó la gos ve ze tõi el len õr zé sé rõl.

(6) A Hi va tal fõ osz tá lyai éves bon tás ban nyil ván tar tást
ve zet nek – a pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni
út mu ta tó figye lembe véte lével – a szer ve ze ti egy sé get érin -
tõ bel sõ és kül sõ el len õr zé si je len té sek ben tett meg ál la pí -
tá sok ról, a ja vas la tok hasz no su lá sá ról, il let ve nyo mon kö -
ve tik az in téz ke dé si ter vek vég re haj tá sát. A vég re haj tott
in téz ke dé sek rõl, a vég re nem haj tott in téz ke dé sek rõl és
azok in do ká ról be szá mo lót ké szí te nek, me lyet min den év
már ci us 15-ig meg kül de nek a Költ ség ve té si Fõ osz tály ré -
szé re.
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A szerzõdések jogi ellenjegyzésének rendje

40.  §

A Hi va tal pol gá ri jogi szer zõ dést – a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott, a ha tá ron túli ma gya rok és a nem ze ti és 
et ni kai ki sebb sé gek tá mo ga tá sá ra szol gá ló szer zõ dé sek,
va la mint a nem ze ti ér ték ha tárt meg ha la dó köz be szer zé si
el já rá sok ered mé nye ként kö ten dõ szer zõ dé sek ki vé te lé -
vel – csak a Sze mély ügyi, Jogi Kép vi se le ti és Biz ton sá gi
Fõ osz tály ve ze tõ jé nek a jogi el len jegy zé sét köve tõen köt -
het.

V. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41.  §

(1) A köz tiszt vi se lõk re, va la mint a Hi va tal mû kö dé sé re
és gaz dál ko dá sá ra a mi nisz ter nor ma tív uta sí tás ban ki ad ja
a kö vet ke zõ sza bály za to kat:

a) egy sé ges köz szol gá la ti sza bály zat, a szo ci á lis sza -
bály zat,

b) a mi nisz ter ve ze té se, irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá
tar to zó szer vek te kin te té ben a sze mély ze ti ha tás kö rök
gya kor lá sá ról  szóló sza bály zat,

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

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

e) biz ton sá gi sza bály zat a nem zet kö zi szer zõ dés alap -
ján át vett vagy nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján
ké szült mi nõ sí tett adat vé del mé re,

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

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

h) tá jé koz ta tá si sza bály zat,
i) a Hi va tal be szer zé si sza bály za ta,
j) gaz dál ko dá si sza bály za tok:
ja) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá si, elõ -

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

jb) a fe les le ges va gyon tár gyak hasz no sí tá sá nak és se -
lej te zé sé nek sza bály za ta,

jc) a rep re zen tá ci ós ki adá sok ról  szóló sza bály zat,
jd) a rá dió te le fon- és in ter net hasz ná lat rend jé rõl  szóló

sza bály zat,
je) a bel föl di és az ide ig le nes kül föl di ki kül de tést tel je -

sí tõk költ ség té rí té sé rõl  szóló sza bály zat;

k) a bel sõ el len õr zé si ké zi könyv,

l) a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend je,

m) a mi nisz ter nek gaz da sá gi tár sa sá gok ra vo nat ko zó
egyes ala pí tói jo gai gya kor lá sá ról  szóló sza bály zat,

n) a nem zet kö zi kap cso la tok rend jét meg ha tá ro zó sza -
bály zat.

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

(3) A fõ osz tály ügy rend jét a fõ osz tály ve ze tõ je írja alá,
és jó vá ha gyás ra a te vé keny sé gét irá nyí tó ve ze tõ elé ter -
jesz ti, majd a jó vá ha gyott ügy ren det má so lat ban meg kül di
a jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár nak és az igaz ga tá si
szak ál lam tit kár nak. A fõ osz tály ügy rend jét a Hi va tal int ra -
ne tes fe lü le tén köz zé kell ten ni.

1. számú függelék

A Miniszterelnöki Hivatal szervezeti
egységei

1. A mi nisz ter irá nyí tá sá val

1.1. Mi nisz te ri Ka bi net

1.1.1. Mi nisz te ri Tit kár ság

1.2. El len õr zé si Fõ osz tály

2. A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
tár ca nél kü li mi nisz ter irá nyí tá sá val

2.1. Mi nisz te ri Tit kár ság

2.2. Nem zet biz ton sá gi Iro da

2.2.1. Ta nács adó és In for má ci ós Osz tály

2.2.2. Jogi és Köz igaz ga tá si Osz tály

2.2.3. Költ ség ve té si, Igaz ga tá si és In for ma ti kai Osz -
tály

2.2.4. El len õr zé si Osz tály

2.3. Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let

2.3.1. Ál ta lá nos Biz ton sá gi Osz tály

2.3.2. Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Osz tály

2.3.3. Nem ze ti Ti tok vé del mi és Ipar biz ton sá gi Osz tály

2.3.4. Elekt ro ni kus Biz ton sá gi Osz tály

3. A Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát ve ze tõ ál lam tit kár
irá nyí tá sá val

3.1. Mi nisz ter el nö ki Tit kár ság

3.1.1. Volt mi nisz ter el nö kök tit kár sá gai

3.2. Ka bi net fõ nök Tit kár sá ga

3.2.1. Ope ra tív Mû kö dé sért Fe le lõs Osz tály

3.2.2. Po li ti kai Fõ ta nács adók Osz tá lya
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3.3. Kor mány za ti Ku ta tá si és Elem zé si Fõ osz tály
3.3.1. Kor mány za ti Ku ta tá si Osz tály
3.3.2. Mé dia-Kom mu ni ká ci ós Ku ta tá si Osz tály
3.3.3. Po li ti kai Elem zõk Osz tá lya

3.4. Mi nisz ter el nö ki Prog ram szer ve zé si és Ügy fél kap -
cso la ti Fõ osz tály

3.4.1. Mi nisz ter el nö ki Fel ké szí tõ Osz tály
3.4.2. Mi nisz ter el nö ki Prog ram szer ve zõ Osz tály
3.4.3. Ügy fél kap cso la tok Osz tá lya

3.5. Po li ti kai és Tár sa dal mi Kap cso la tok Fõ osz tá lya
3.5.1. Re gi o ná lis Kap cso la tok Osz tá lya
3.5.2. Ko or di ná ci ós Osz tály
3.5.3. Tár sa dal mi Kap cso la tok Osz tá lya

4. A mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ke he lyet te sé nek irá -
nyí tá sá val

4.1. Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga

4.2. Szak po li ti kai Stra té gi ai Ter ve zé sért Fe le lõs Fõ -
osz tály

5. A kor mány za ti kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár irá nyí tá sá val

5.1. Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga

5.2. Kor mány za ti Kom mu ni ká ci ó ért Fe le lõs Fõ osz tály
5.2.1. Mar ke ting Kom mu ni ká ci ós Osz tály
5.2.2. PR Osz tály
5.2.3. Ren dez vény szer ve zé si Osz tály

5.3. Kor mány za ti Saj tó köz pont és Stra té gi ai Ter ve zõ
Fõ osz tály

5.3.1. Kor mány za ti Saj tó köz pont és Szó vi või Iro da
5.3.2. Web szer kesz tõ Osz tály
5.3.3. Tár ca ko or di ná ci ós Osz tály
5.3.4. Kor mány za ti Ter ve zõ Osz tály
5.3.5. Kor mány za ti Kom mu ni ká ci ót Fi gye lõ és Ar chi -

vá ló Osz tály
5.3.6. Saj tó Osz tály
5.3.7. Mé dia elem zõ Osz tály
5.3.8. Do ku men tá ci ós Osz tály
5.3.9. Szö veg-elõ ké szí tõ Osz tály

6. A kül- és biz ton ság po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár 
irá nyí tá sá val

6.1. Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga

6.2. Kül- és Biz ton ság po li ti kai Fõ osz tály
6.2.1. Po li ti kai Osz tály

7. Az ál ta lá nos ál lam tit kár irá nyí tá sá val

7.1. Ál lam tit kár Tit kár sá ga
7.1.1. Gyer mek esély Iro da

7.2. Kor mány za ti Tiszt ség vi se lõi és Ki tün te té si Fõ -
osztály

7.3. Par la men ti Tit kár ság

8. A szak ma po li ti kai szak ál lam tit kár irá nyí tá sá val

8.1. Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga

8.2. Szak ma po li ti kai Fõ osz tály
8.2.1. Gaz da ság po li ti kai és Kör nye zet vé del mi Osz tály
8.2.2. Tár sa da lom po li ti kai és Ön kor mány za ti Osz tály

8.3. Tár sa dal mi Pár be széd Ko or di ná ci ós Iro da
8.3.1. Ügy fél kap cso la ti Osz tály

9. A ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam -
tit kár irá nyí tá sá val

9.1. Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga

9.2. Nem zet po li ti kai Ügyek Fõ osz tá lya
9.2.1. Tá mo ga tás po li ti kai Osz tály
9.2.2. Ko or di ná ci ós Osz tály
9.2.3. Stra té gi ai és Fej lesz tés po li ti kai Osz tály

9.3. Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Fõ osz tály
9.3.1. Ki sebb sé gi Jogi és Ön kor mány za ti Osz tály
9.3.2. Stra té gi ai, Fej lesz tés po li ti kai és Tá mo ga tá si

Osz tály
9.3.3. Ki sebb ség po li ti kai Osz tály

9.4. Prog ram Ko or di ná ci ós Fõ osz tály

10. Az igaz ga tá si szak ál lam tit kár irá nyí tá sá val

10.1. Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga

10.2. Költ ség ve té si Fõ osz tály
10.2.1. Gaz dál ko dá si Osz tály
10.2.2. Fel ügye le ti Osz tály

10.3. Pénz ügyi és Szám vi te li Fõ osz tály
10.3.1. Pénz ügyi Osz tály
10.3.2. Szám vi te li Osz tály
10.3.3. Il let mény-szám fej té si Osz tály

10.4. Sze mély ügyi, Jogi Kép vi se le ti és Biz ton sá gi Fõ -
osz tály

10.4.1. Mun ka ügyi Osz tály
10.4.2. Jogi Kép vi se le ti Osz tály
10.4.3. Va gyon nyi lat ko zat-nyil ván tar tó és El len õr zé si

Osz tály
10.4.4. Biz ton sá gi Osz tály

11. A jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár irá nyí tá sá val

11.1. Ál lam tit kár Tit kár sá ga

11.2. Kor mány iro da
11.2.1. Jogi Osz tály
11.2.2. Ko or di ná ci ós Osz tály

2008/57. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2961



11.3. Kor mány za ti Irat ke ze lé si Fõ osz tály

12. A kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak -
ál lam tit kár irá nyí tá sá val

12.1. Szak ál lam tit kár Tit kár sá ga

12.2. Kor mány za ti Sze mély ügyi Fej lesz té si Prog ra -
mok Fõ osz tály

12.2.1. EU El nök ség Kép zé si és Fej lesz té si Osz tály
12.2.2. Köz igaz ga tá si Sze mély ügyi Re form Fej lesz té si 

Osz tály
12.2.3. Köz igaz ga tá si Sze mély ügyi Re form Szer ve zé si 

Osz tály
12.2.4. Köz igaz ga tá si Sze mély ügyi Re form Tá mo ga -

tás ke ze lé si Osz tály

12.3. Köz szol gá la ti Fõ osz tály
12.3.1. Köz szol gá la ti Sza bá lyo zá si Osz tály
12.3.2. Köz szol gá la ti Jog al kal ma zá si és Mód szer ta ni

Osz tály

13. A ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár irá -
nyí tá sá val

13.1. Ko a lí ci ós Ko or di ná ci ós Iro da

14. A köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány -
biz tos mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra irá nyí -
tá sá val

14.1. Ál lam tit kár Tit kár sá ga

14.2. E-köz igaz ga tá si Fõ osz tály
14.2.1. Stra té gi ai és Nem zet kö zi Osz tály
14.2.2. E-ügy in té zé si Osz tály
14.2.3. Ké szen lé ti Szer vek Iro da

14.3. Há ló za ti és Rend szer fel ügye le ti Fõ osz tály
14.3.1. Köz szol gál ta tás-fej lesz té si Osz tály

2. számú függelék

A Miniszterelnöki Hivatal szervezeti egységeinek
feladatai

1. A MINISZTER KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

1.1. Miniszteri Kabinet

1. A Mi nisz te ri Ka bi net a fõ osz tály ve ze tõ ként mû kö dõ
ka bi net fõ nök ál tal ve ze tett szer ve ze ti egy ség.

2. A Mi nisz te ri Ka bi net

a) el lát ja a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat,
b) gon dos ko dik a ka bi net fõ nök höz ér ke zõ ira tok fel -

dol go zá sá ról, a tit kár sá gi ügy vi te li mun ka el lá tá sá ról,

c) to váb bít ja a ka bi net fõ nök ál tal meg ha tá ro zott, raj ta
ke resz tül ki adott fel ada to kat, el len õr zi azok vég re haj tá sát,
e jog kö ré ben el jár va a ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta tást
kér het,

d) dön tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos te vé keny sé get vé -
gez, a mi nisz ter nek cím zett elõ ter jesz tést át dol go zás ra
vissza ad hat ja, to váb bi egyez te tés re utal hat ja,

e) részt vesz a Kor mány ka bi net mun ka ter vi ja vas la tá -
nak össze ál lí tá sá ban, szer ve zi a na pi rend ben ter ve zett té -
mák szak mai-tu do má nyos hát te ré nek össze gyûj té sét, hát -
tér anya go kat, fel ké szí tõ anya go kat ké szít a be nyúj tott elõ -
ter jesz tésekhez, fi gye lem mel kí sé ri a Kor mány ka bi net ál -
lás fog la lá sa i nak ér vé nye sí té sét a kor mány za ti dön tés-elõ -
ké szí tés so rán,

f) irá nyít ja és szer ve zi a Pécs Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá -
ro sa – 2010 ki emelt pro jekt meg va ló sí tá sá val össze füg gõ
kor mány za ti fel ada tok vég re haj tá sát össze han go ló tár ca -
kö zi bi zott ság mun ká ját,

g) szak ér tõi te vé keny ség ke re té ben fi gye lem mel kí sé ri
a mun ka erõ pi a ci, tár sa da lom po li ti kai, szo ci ál po li ti kai fo -
lya ma to kat, a nyug díj re form hoz kap cso ló dó mun ká kat,
se gít sé get nyújt a té má hoz kap cso ló dó kor mány za ti stra té -
gi ák és in téz ke dé sek ki dol go zá sá hoz és más kor mány za ti
po li ti kák kal való össze han go lá sá hoz,

h) részt vesz a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés ben, ál -
ta lá nos szak ma po li ti kai szem pont ból ér té ke li az elõ ké szí -
tés alatt álló kon cep ci ó kat, fej lesz té si prog ra mo kat és ér té -
ke li a dön té si ja vas la to kat, fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a
dön té sek elõ ké szí té sét se gí tõ, a dön té sek ha tá sa it vizs gá ló
ku ta tá so kat, fel mé ré se ket, adat gyûj té se ket.

3. A Mi nisz te ri Tit kár ság a Mi nisz te ri Ka bi net osz tály
jog ál lá sú nem ön ál ló szer ve ze ti egy sé ge, ame lyet fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet tes ve zet.

4. A Mi nisz te ri Tit kár ság

a) gon dos ko dik a mi nisz ter hez ér ke zõ ira tok fel dol go -
zá sá ról, in té zé sé rõl, a tit kár sá gi ügy vi te li mun ka el lá tá sá -
ról,

b) to váb bít ja a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott, raj ta ke -
resz tül ki adott fel ada to kat, el len õr zi azok vég re haj tá sát, e
jog kö ré ben el jár va a ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta tást kér -
het,

c) fi gye lem mel kí sé ri a mi nisz ter napi prog ram já nak
ala ku lá sát, a prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel -
té te lek biz to sí tá sát,

d) szer ve zi a mi nisz ter bel föl di rendezvényprog -
ramjait,

e) köz re mû kö dik a Mi nisz te ri Ér te kez let, il let ve más
fel adat meg ha tá ro zó mi nisz te ri meg be szé lé sek elõ ké szí té -
sé ben és az ezek kel kap cso la tos ad mi niszt ra tív fel ada tok
el lá tá sá ban, az em lé kez te tõk, il let ve jegy zõ köny vek el ké -
szí té sé ben és a ka bi net fõ nök út ján az ál lam tit ká rok hoz, a
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szak ál lam tit ká rok hoz, fõ osz tály ve ze tõk höz való to váb bí -
tá sá ban.

1.2. Ellenõrzési Fõosztály

Az El len õr zé si Fõ osz tály a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal bel -
sõ el len õr zé si egy sé ge.

Az El len õr zé si Fõ osz tály

a) el lát ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Igaz ga tás költ ség -
ve té si cím bel sõ el len õr zé sét, és el len õr zést vé gez a Mi -
nisz ter el nök ség fe je zet hez tar to zó és a Mi nisz ter el nö ki Hi -
va talt ve ze tõ mi nisz ter fel ügye le te alatt mû kö dõ költ ség -
ve té si szer vek nél, il let ve a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok, 
el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok vo nat ko zá sá ban, va la mint
a mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si elõ irány -
za tok ból cél jel leg gel jut ta tott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá -
val kap cso la to san a ked vez mé nye zet tek nél és a tá mo ga tá -
sok le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ szer ve ze tek nél,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott bel sõ el len õr zé si te vé -
keny ség so rán sza bály sze rû sé gi, pénz ügyi, rend szer- és
tel je sít mény-el len õr zé se ket, il let ve in for ma ti kai rend szer -
el len õr zé se ket, va la mint az éves ele mi költ ség ve té si be -
szá mo lók ra vo nat ko zó an meg bíz ha tó sá gi el len õr zé se ket
vé gez,

c) ta nács adó te vé keny sé ge so rán – a nem zet kö zi bel sõ
el len õr zé si stan dar dok és a bel sõ el len õr zé si ké zi könyv -
ben rög zí tet tek sze rint – elem zé se ket, ér té ke lé se ket ké szít
a vizs gált fo lya ma tok kal kap cso lat ban, va la mint aján lá so -
kat, ja vas la to kat tesz a koc ká za ti té nye zõk, hi á nyos sá gok
meg szün te té sé re,

d) vizs gál ja és ér té ke li a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és
utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend sze rek ki épí té sét, mû kö -
dé sét, jog sza bá lyok nak és sza bály za tok nak való meg fe le -
lé sét,

e) vizs gál ja és ér té ke li a pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr -
zé si rend sze rek mû kö dé sé nek gaz da sá gos sá gát, ha té kony -
sá gát és ered mé nyes sé gét,

f) vizs gál ja a ren del ke zé sé re álló erõ for rá sok kal való
gaz dál ko dást, a va gyon meg óvá sát, va la mint az el szá mo -
lá sok, be szá mo lók meg bíz ha tó sá gát, a köz pén zek ren del -
te tés sze rû, ha té kony, ered mé nyes és gaz da sá gos fel hasz -
ná lá sát, a jog sza bá lyok és bel sõ uta sí tá sok be tar tá sát,

g) el ké szí ti a koc ká zat elem zés sel alá tá masz tott stra té -
gi ai és éves el len õr zé si ter vet, va la mint a fe je zet össze fog -
la ló éves el len õr zé si ter vét, il let ve az éves el len õr zé si te vé -
keny ség rõl el ké szí ti a Hi va tal el len õr zé si je len té sét és a fe -
je zet éves össze fog la ló je len té sét,

h) nyo mon kö ve ti a bel sõ el len õr zé si je len té sek alap ján 
el ké szí tett in téz ke dé si ter vek meg va ló sí tá sát,

i) gon dos ko dik a bel sõ el len õr zé sek nyil ván tar tá sá ról,
az el len õr zé si do ku men tu mok meg õr zé sé rõl.

2. A POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI
SZOLGÁLATOKAT IRÁNYÍTÓ TÁRCA NÉLKÜLI

MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI 
EGYSÉGEK

2.2. Nemzetbiztonsági Iroda

A Nem zet biz ton sá gi Iro da

a) elõ ké szí ti a tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé gé vel,
az Or szág gyû lés és a Kor mány mû kö dé sé vel kap cso la tos
fel ada tok vég re haj tá sát,

b) kép vi se li a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat,
a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pon tot, va -
la mint a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye le tet a kor mány za ti
dön tés-elõ ké szí tés fo lya ma tá ban,

c) a tár ca nél kü li mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel ada -
tok vég re haj tá sa ér de ké ben irá nyít ja és ko or di nál ja a tár ca
nél kü li mi nisz ter nek a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok kal, a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz -
pont tal, va la mint a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let tel tör té -
nõ kap cso lat tar tá sát, köz vet len mun ka kap cso la tot tart
fenn azok fõ igaz ga tó i val és a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel -
ügye let el nö ké vel,

d) köz vet le nül irá nyít ja a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok, a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós
Köz pont, va la mint a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let gaz -
dál ko dá sá val, il let ve gaz dál ko dá suk el len õr zé sé vel kap -
cso la tos fel ada tok vég re haj tá sát.

2.3. Nemzeti Biztonsági Felügyelet

A Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let

a) el lát ja az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te
(a továb biak ban: NATO), a Nyu gat-eu ró pai Unió (a továb -
biak ban: NYEU), az Eu ró pai Unió Ta ná csa és az Eu ró pai
Bi zott ság, va la mint az EURATOM (a továb biak ban
együtt: EU), il let ve az EUROPOL vo nat ko zó biz ton sá gi
sza bály za ta i ban a nem ze ti biz ton sá gi ha tó sá gok szá má ra
elõ írt fel ada to kat,

b) el lát ja a NATO, a NYEU és az EU vo nat ko zó biz -
ton sá gi sza bály za ta i ban a nem ze ti ipar biz ton sá gi ha tó sá -
gok szá má ra elõ írt fel ada to kat,

c) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
tár ca nél kü li mi nisz ter jog kö ré ben el jár va el lát ja az ál lam -
tit kot vagy szol gá la ti tit kot ké pe zõ mi nõ sí tett ada tok vé -
del mé nek szak mai fel ügye le tét,

d) ha tó sá gi jog kö ré ben el jár va en ge dé lye zi a ha tás kö -
ré be tar to zó kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada -
tok ke ze lé sét, il let ve az ilyen ada tok ke ze lé sé re szol gá ló
elekt ro ni kus rend sze rek hasz ná lat ba vé te lét,

e) ha tó sá gi jog kö ré ben el jár va ki ál lít ja, il let ve nyil ván -
tar tás ba ve szi a kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott
ada tok fel hasz ná lói ré szé re a Sze mé lyi Biz ton sá gi Ta nú -
sít ványt és az er rõl  szóló Iga zo lást,
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f) ha tó sá gi jog kö ré ben el jár va, jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén, az arra jo go sult gaz -
dál ko dó szer ve zet ré szé re Te lep hely Biz ton sá gi Ta nú sít -
ványt ál lít ki,

g) ha tó sá gi el len õr zé se ket hajt vég re, ame lyek so rán
vizs gál ja a kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada -
tok, va la mint az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot ké pe zõ
mi nõ sí tett ada tok vé del mé re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek be tar tá sát,

h) ki vizs gál ja a kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá -
tott ada tok, va la mint az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot
ké pe zõ mi nõ sí tett ada tok el vesz té sé vel, il le ték te len sze -
mély tu do má sá ra ju tá sá val, il let ve a biz ton ság meg sér té sé -
vel kap cso la tos ese mé nye ket, szük ség ese tén in téz ke dést
kez de mé nyez,

i) köz re mû kö dik a mi nõ sí tett ada tok cse ré jé vel járó
két ol da lú vagy több ol da lú nem zet kö zi biz ton sá gi meg ál la -
po dá sok, to váb bá va la mennyi olyan nem zet kö zi szer zõ dés 
elõ ké szí té sé ben, amely mi nõ sí tett ada tot is érint,

j) köz re mû kö dik a NATO és az EU ál tal ki ala kí tott, il -
let ve üze mel te tett köz pon ti elekt ro ni kus rend sze rek ma -
gyar or szá gi vég pont ja i ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek ér vé -
nye sí té sé ben, va la mint az ilyen rend sze rek re vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek ki dol go zá sá ban,

k) az ille té kes szer vek kel együtt mû köd ve gon dos ko dik
a kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada tok, va la -
mint az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot ké pe zõ mi nõ sí tett 
ada tok vé del mi kö ve tel mé nye i nek ok ta tá sá ról és a szük sé -
ges to vább kép zé sek meg szer ve zé sé rõl.

3. A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODÁT VEZETÕ
ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ

SZERVEZETI EGYSÉGEK

A Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát al ko tó szer ve ze ti egy -
sé gek fel adat kö rét kü lön uta sí tás ha tá roz za meg.

7. AZ ÁLTALÁNOS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA
 ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.2. Kormányzati Tisztségviselõi
 és Kitüntetési Fõosztály

1. A Kor mány za ti Tiszt ség vi se lõi és Ki tün te té si Fõ osz -
tály el lát ja az ál la mi ve ze tõk, a kor mány biz to sok, to váb bá
azon köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i nek jog vi -
szo nyá val kap cso la tos elõ ké szí tõ, ko or di ná ci ós, szer ve zé -
si és sze mély ügyi fel ada to kat, akik te kin te té ben a Kor -
mány, a mi nisz ter el nök, il let ve a mi nisz ter mun kál ta tói
jog kört gya ko rol; en nek ke re té ben

a) gon dos ko dik
aa) a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök

és a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó, ál la mi ve ze tõk ki ne ve -
zé sé vel, fel men té sé vel, il let ve jog vi szo nyuk tar tal má val

kap cso la tos elõ ter jesz tések, ok ira tok, il let ve egyéb sze -
mély ügyi in téz ke dé sek elõ ké szí té sé rõl, az ál la mi ve ze tõi
ki ne ve zé sek nek és fel men té sek nek a Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ meg je len te té sé rõl,

ab) a mi nisz ter el nök elõt ti szak ál lam tit ká ri es kü té te lek
meg szer ve zé sé rõl,

ac) az ál la mi ve ze tõi iga zol vány ki ál lí tá sá ról, nyil ván -
tar tá sá ról, be vo ná sá ról,

ad) a Kor mány, a mi nisz ter el nök, il let ve a mi nisz ter
ha tás kö ré be tar to zó egyéb – nem ál la mi ve ze tõ ket érin -
tõ – ki ne ve zé sek kel, fel men té sek kel, meg bí za tá sok kal, va -
la mint ezek meg szün te té sé vel kap cso la tos sze mély ügyi
fel ada tok el lá tá sá ról,

ae) az ál la mi ve ze tõk nyil vá nos va gyon nyi lat ko zat-té -
te lé vel, va la mint az egyéb – mi nisz ter el nök, il let ve a mi -
nisz ter ha tás kö ré be tar to zó – nem nyil vá nos va gyon nyi lat -
ko za tok té te lé vel és ke ze lé sé vel, va la mint õr zé sé vel kap -
cso la tos, jog sza bály ban fog lalt fel ada tok el lá tá sá ról,

b) in téz ke dik
ba) a nem zet biz ton sá gi el len õr zé sek meg in dí tá sá ról,
bb) az or szá gos rend õrfõkapitány, va la mint a nem zet -

biz ton sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tó i nak ki ne ve zé sé vel és
fel men té sé vel kap cso la tos, kü lön tör vény ben a mi nisz ter -
el nök ha tás kö ré be utalt fel ada tok el lá tá sá ról,

bc) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te fõ igaz -
ga tó ja és fõ igaz ga tó-he lyet te se, va la mint a Fel ügye le ti Ta -
nács el nö ke és tag ja, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke és 
el nök he lyet te sei, a Ma gyar Ex port-Im port Bank Zrt. és a
Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Zrt. igaz ga tó sá ga el nö ke,
ve zér igaz ga tó ja és a fel ügye lõ bi zott ság el nö ke, a Ma gyar
Nem ze ti Bank el nö ke, al el nö ke, a Mo ne tá ris Ta nács tag jai
ki ne ve zé sé vel és fel men té sé vel, il let ve a mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sá val kap cso la tos, kü lön jog sza bály ban a mi -
nisz ter el nök te kin te té ben meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá -
sá ról,

c) köz re mû kö dik az egyes ál la mi ve ze tõi jut ta tá sok ra
való jo go sult ság meg ál la pí tá sá val, il let ve meg szû né sé vel
kap cso la tos iga zo lás és ok irat el ké szí té sé ben, gon dos ko -
dik a vo nat ko zó kor mány- és mi nisz ter el nö ki dön té sek
vég re haj tá sá ról,

d) el lát ja
da) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ál la mi ve ze -

tõi jut ta tá sok biz to sí tá sá val, a Kor mány Köz pon ti Üdü lõ je
nyit va tar tá sá val, igény be vé te lé vel, a be uta lás sal kap cso la -
tos ko or di ná ci ós, nyil ván tar tá si, tá jé koz ta tá si és szer ve zé -
si fel ada to kat,

db) a kor mány hi va ta lok, köz pon ti hi va ta lok ve ze tõi, il -
let ve ve ze tõ-he lyet te sei ki ne ve zé sé vel, fel men té sé vel és
jog vi szo nyá val kap cso la tos sze mély ügyi fel ada to kat.

2. A Kor mány za ti Tiszt ség vi se lõi és Ki tün te té si Fõ osz -
tály gon dos ko dik a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi -
nisz ter el nök és a mi nisz ter ál tal ado má nyo zan dó ki tün te té -
sek kel és el is me ré sek kel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról; 
en nek ke re té ben
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a) el lát ja
aa) a Kor mány Ki tün te té si Bi zott sá ga és a Kos suth- és

Szé che nyi-díj Bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta it. Gon dos ko -
dik a Bi zott ság mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sá ról. Elõ -
ké szí ti a Bi zott ság, il let ve azok al bi zott sá gai ülé se it. A bi -
zott ság dön té se alap ján elõ ter jesz tést ké szít a dí jak ado má -
nyo zá sá ról a Kor mány, majd a köz tár sa sá gi el nök felé.
Meg szer ve zi a Kor mány Ki tün te té si Bi zott sá ga ülé se it, a
bi zott ság ál tal el fo ga dott, il let ve a mi nisz ter el nök ál tal jó -
vá ha gyott ja vas la to kat a köz tár sa sá gi el nök elé ter jesz ti,

ab) a mi nisz ter ado má nyo zá si jog kö ré be tar to zó ki tün -
te té sek (Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél, Batt hy ány La -
jos-díj, Ma gya ry Zol tán díj) ado má nyo zá sá val kap cso la tos 
elõ ké szí tõ, ko or di ná ci ós, szer ve zé si és egyéb fel ada to kat,

b) az ado má nyo zott ki tün te té sek rõl elekt ro ni kus nyil -
ván tar tást ve zet,

c) el ké szí ti az Élet men tõ Em lék érem ado má nyo zás ra
vo nat ko zó elõ ter jesz tést, gon dos ko dik a ki tün te tés sel járó
ju ta lom összeg nek a ja vas lat te võ re gi o ná lis köz igaz ga tá si
hi va tal le té ti szám lá já ra tör té nõ át uta lá sá ról és a ki tün te -
tés nek a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ meg je len te té sé rõl, az 
ado má nyo zott Em lék ér mek rõl nyil ván tar tást ve zet.

3. A Kor mány za ti Tiszt ség vi se lõi és Ki tün te té si Fõ osz -
tály egyéb, kor mány za ti és ál la mi tiszt ség vi se lõk kel, va la -
mint cím ado má nyo zá sok kal kap cso la tos fel ada tai kö ré ben

a) gon dos ko dik a cím ze tes fõ jegy zõi cím és jut ta tás
ado má nyo zá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról,

b) el lát ja a fõ is ko lai fõ igaz ga tók, rek to rok és fõ is ko lai
ta ná rok ki ne ve zé sé vel és fel men té sé vel kap cso la tos, jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat,

c) gon dos ko dik a Kor mány, a mi nisz ter el nök, il let ve a
mi nisz ter jog kö ré be tar to zó ál lan dó és ese ti tes tü le tek, bi -
zott sá gok el nö ke i nek és tag ja i nak ki ne ve zé sé vel, meg bí -
zá sá val, fel men té sé vel kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok
el lá tá sá ról,

d) köz re mû kö dik a Hi va tal egyéb, az ál la mi ve ze tõ ket,
va la mint a Hi va tal más ve ze tõ it érin tõ, más szer ve ze ti egy -
sé gek fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sá -
ban.

7.3. Parlamenti Titkárság

A Par la men ti Tit kár ság

a) részt vesz a mi nisz ter el nök és a mi nisz ter par la men ti
te vé keny sé gé nek elõ ké szí té sé ben,

b) gon dos ko dik a jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár ál tal 
elõ ké szí tett szö ve gû tör vény- és or szág gyû lé si ha tá ro za ti
ja vas la tok, je len té sek Or szág gyû lés elé tör té nõ be nyúj tá -
sá ról,

c) el lát ja az in ter pel lá ci ók kal, a kér dé sek kel és azon na -
li kér dé sek kel kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat, a Hi va -
tal érin tett szer ve ze ti egy sé ge i nek be vo ná sa mel lett gon -
dos ko dik a na pi ren den kí vü li fel szó la lá sok ra, va la mint az

or szág gyû lé si kép vi se lõi in ter pel lá ci ók ra, kér dé sek re,
azon na li kér dé sek re adan dó mi nisz ter el nö ki és mi nisz te ri
vá la szok elõ ké szí té sé rõl,

d) el lát ja az ülés sza kok elõ ké szí té sé vel kap cso la tos
kor mány za ti köz re mû kö dést igény lõ szer ve zé si fel ada to -
kat,

e) ko or di nál ja a mi nisz ter ál tal az Or szág gyû lés hez be -
nyúj tott elõ ter jesz tések par la men ti vi tá ját,

f) gon dos ko dik ar ról, hogy a Ház sza bály ál tal az elõ ter -
jesz tõ nek biz to sí tott jo gok, elõ írt kö te le zett sé gek gya kor -
lá sa, il let ve tel je sí té se ha tár idõ ben tör tén jen meg,

g) fi gye lem mel kí sé ri az Or szág gyû lés és bi zott sá gai
ülé se it, részt vesz az ülé se ket elõ ké szí tõ fó ru mok (Ház bi -
zott ság, bi zott sá gi el nö ki ér te kez let) mun ká já ban,

h) se gí ti a Kor mány par la men ti mun ká já nak össze han -
go lá sát cél zó mi nisz te ri fel ada tok el lá tá sát, a tit kár ság ve -
ze tõ je ál lan dó meg hí vott ként részt vesz a par la men ti ülé -
se ket elõ ké szí tõ mi nisz te ri ér te kez le te ken,

i) fo lya ma tos mun ka kap cso la tot tart fenn a mi nisz té ri -
u mok par la men ti tit kár sá ga i val és az Or szág gyû lés Hi va -
ta lá val,

j) tá jé koz ta tást ad az Or szág gyû lés mû kö dé sé vel kap -
cso la tos kér dé sek rõl, gon dos ko dik az Or szág gyû lés mun -
ká ja so rán ke let ke zõ iro má nyok nak a ve ze tõk, il let ve az
érin tett mun ka tár sak ré szé re tör té nõ, szük ség sze rin ti meg -
kül dé sé rõl.

8. A SZAKMAPOLITIKAI SZAKÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ 

SZERVEZETI EGYSÉGEK

8.2. Szakmapolitikai Fõosztály

A Szak ma po li ti kai Fõ osz tály fel adat kör ében

a) köz re mû kö dik a Kor mány prog ram já nak meg va ló sí -
tá sát szol gá ló, a gaz da ság fej lesz té sé re, il let ve a tár sa da -
lom ra je len tõs ha tást gya kor ló, több tár cát érin tõ fel ada tok
elõ ké szí té sé ben, vég re haj tá sá ban,

b) köz re mû kö dik az össz kor mány za ti jel le gû és más
kon cep ci o ná lis szem pont ból je len tõs ja vas la tok ki dol go -
zá sá ban és vég re haj tá sá ban, fo lya ma to san fi gye lem mel
kí sé ri, hogy azok al kal ma sak-e a kí vánt gaz da sá gi és tár sa -
dal mi ha tá sok el éré sé re,

c) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si egyez te té sek so rán a
Hi va tal ál tal kép vi selt egy sé ges tár ca vé le mény ki ala kí tá -
sá ban, en nek ke re té ben szak ma po li ti kai vé le ményt ad a
köz igaz ga tá si egyez te tés re kül dött kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tõ ter ve ze tek rõl,

d) el lát ja a szak ma po li ti kai mun ka cso port ülé se, az ál -
lam tit ká ri ér te kez let, a Gaz da sá gi Ka bi net, a Tár sa da lom -
po li ti kai Ka bi net, va la mint a Kor mány ka bi net na pi rend jén 
sze rep lõ elõ ter jesz tések, mun ka anya gok szak ma po li ti kai
szem pon tú el len õr zé sét, köz re mû kö dik a köz vet len ve ze -
tõk fel ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban,

2008/57. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2965



e) ki je lö lés alap ján részt vesz a kormány-elõ ter jesz -
tések, a jog sza bá lyok köz igaz ga tá si egyez te té se ke re té ben
le foly ta tás ra ke rü lõ egyez te tõ meg be szé lé se ken, eze ken
ér vé nye sí ti a Hi va tal tár ca vé le mé nyé ben fel tárt ész re vé te -
le ket,

f) köz re mû kö dik a mi nisz ter el nök, a mi nisz ter és az ál -
lam tit kár tár gya lá sa i hoz ké szí ten dõ szak mai hát tér anya -
gok elõ ké szí té sé ben,

g) gon dos ko dik a mi nisz ter el nök höz és a mi nisz ter hez
ér ke zett gaz da ság- és tár sa da lom po li ti kai tár gyú meg ke re -
sé sek re adan dó vá la szok elõ ké szí té sé rõl, szük ség sze rint
be von va a Hi va tal érin tett szer ve ze ti egy sé ge it,

h) vé le ményt nyil vá nít a Kor mány mun ka ter vé re, tör -
vény- és jog al ko tá si ter vé re, va la mint a prog ra mo zá -
si-mun ka szer ve zé si dön té sek re vo nat ko zó ja vas la tok ról.

8.3. Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda

A Tár sa dal mi Pár be széd Ko or di ná ci ós Iro da el lát ja a
tár sa dal mi pár be széd del – kü lö nös te kin tet tel a szo ci á lis
pár be széd del – kap cso la tos fel ada tok össze han go lá sát,
mely nek ke re té ben

a) ja vas la tot tesz a Kor mány tár sa dal mi part ne rek kel
való egyez te té sé nek prog ram já ra,

b) vé le mé nye zi a mi nisz té ri u mok és kor mány hi va ta lok
elõ ter jesz téseinek – a Kor mány ügy rend jé rõl  szóló
1088/1994. (IX. 20.) Korm. ha tá ro zat 11/A. pont já ban
meg ha tá ro zott – tár sa dal mi egyez te té si ter vét, szük ség
ese tén ja vas la tot tesz az egyez te tés be be vo nan dó tár sa dal -
mi part ne rek kö ré re,

c) vé le mé nye zi az egyes mi nisz té ri u mok és kor mány -
hi va ta lok elõ ter jesz téseinek a tár sa dal mi part ne rek kel tör -
té nõ egyez te té sét, amennyi ben szük sé ges, ja vas la tot tesz
az egyez te tés sel kap cso la tos kor mány za ti ál lás pont ki ala -
kí tá sá ra, va la mint a tár sa dal mi part ne rek vé le mé nyé nek,
ja vas la ta i nak hasz no sí tá sá ra,

d) vé le mé nye zi az or szá gos ér de ke gye ze té si fó ru mok
lét re ho zá sá ra irá nyu ló jog sza bá lyok kal, ál la mi irá nyí tás
egyéb esz kö ze i vel kap cso la tos elõ ter jesz téseket és ter ve -
ze te ket, szük ség ese tén kez de mé nye zi azok ki adá sát,

e) össze han gol ja a tár sa dal mi pár be széd in téz mény- és
fó rum rend sze ré ben kép vi selt kor mány za ti ál lás pont ki ala -
kí tá sát,

f) fi gye lem mel kö ve ti, szük ség ese tén se gí ti a Kor mány 
egyes szak po li ti kai dön té se it elõ ké szí tõ, vé le mé nye zõ, ja -
vas lat te võ fó ru ma i nak te vé keny sé gét,

g) az érin tett köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel
együtt mû köd ve el lát ja a Kor mány egyes szak po li ti kai
dön té se it elõ ké szí tõ, vé le mé nye zõ, ja vas lat te võ fó ru mai
tag ja i nak meg bí zá sá val, a meg bí zás meg hosszab bí tá sá val
össze füg gõ fel ada to kat,

h) az érin tett köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel
együtt mû köd ve gon dos ko dik a mak ro szin tû, több ol da lú
ér dek egyez te tõ tes tü le tek be tör té nõ de le gá lás tisz ta sá gá -
ról, nyil vá nos sá gá ról,

i) kap cso la tot tart és egyez tet a szö vet ke ze ti szö vet sé -
gek kel,

j) az ál ta lá nos ál lam tit kár vagy a mi nisz ter ka bi net fõ -
nö ke ki je lö lé se alap ján – szük ség ese tén be von va a Hi va tal 
fel adat kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge it – meg vá la -
szol ja a mi nisz ter hez ér ke zett la kos sá gi meg ke re sé se ket,

k) köz re mû kö dik az ál ta lá nos ál lam tit kár tár sa dal mi
part ne rek kel tör té nõ kap cso lat tar tá sá nak szer ve zé sé ben,

l) köz re mû kö dik az ál ta lá nos ál lam tit kár nak a tár sa dal -
mi part ne rek kel foly ta tott egyez te té se i re tör té nõ fel ké szí -
té sé ben.

9. A KISEBBSÉG- ÉS NEMZETPOLITIKÁÉRT
FELELÕS SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ

TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

9.2. Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztálya

1. A Fõ osz tály köz po li ti kai és ko or di ná ci ós fel ada tai
kö ré ben

a) fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö zi fó ru mok ki sebb -
ség vé del mi te vé keny sé gét, a kül ho ni ma gyar kö zös sé gek
hely ze té nek ala ku lá sát, ja vas la to kat dol goz ki az ezek kel
kap cso la tos ma gyar kor mány za ti po li ti ka ala kí tá sá ra,

b) részt vesz a kül ho ni ma gya rok kal kap cso la tos kor -
mány za ti dön té sek elõ ké szí té sé ben, a kül ho ni ma gyar sá -
got érin tõ stra té gi ák ki ala kí tá sá ban, il let ve elõ se gí ti ezek
ér vé nye sü lé sét,

c) köz re mû kö dik a mi nisz té ri u mok, köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek nem zet po li ti ká val össze füg gõ te vé -
keny sé gé ben, en nek kap csán dön té se ket, ál lás fog la lá so kat 
kez de mé nyez,

d) részt vesz a kül ho ni ma gya ro kat érin tõ jog sza bály -
ter ve ze tek elõ ké szí té sé ben és vé le mé nye zé sé ben,

e) köz re mû kö dik a szom szé dos ál la mok kal meg kö tött
alap szer zõ dé sek vég re haj tá sá nak fi gye lem mel kí sé ré sé -
ben, ér té ke lé sé ben,

f) a Kül ügy mi nisz té ri um mal együtt mû köd ve rend sze -
res kap cso la tot tart a ki sebb sé gi szem pont ból ki emel ke dõ
fon tos sá gú nem zet kö zi szer ve ze tek (EU, ET, EBESZ,
ENSZ) mel lett mû kö dõ ál lan dó ma gyar kép vi se le tek kel,
va la mint ezen szer ve ze tek Ma gyar or szá gon mû kö dõ kép -
vi se le te i vel, to váb bá a kül ho ni ma gya rok szem pont já ból
ki emel ke dõ fon tos sá gú or szá gok ban mû kö dõ ma gyar kép -
vi se le tek kel, il let ve ezen or szá gok Ma gyar or szá gon mû -
kö dõ kép vi se le te i vel,

g) el lát ja a ki sebb sé gi ve gyes bi zott sá gok tit kár sá gi fel -
ada ta it, ko or di nál ja a ve gyes bi zott sá gok ma gyar tagoza -
tainak te vé keny sé gét,

h) kap cso la tot tart a kül ho ni ma gya rok kü lön bö zõ szer -
ve ze te i vel, va la mint az egyes ál la mok ki sebb sé gi ügyek -
ben ille té kes kor mány za ti szer ve i vel, to váb bá azok kal a
tár sa dal mi szer ve ze tek kel, ame lyek te vé keny sé ge érin ti a
kül ho ni ma gyar ság ügyét,
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i) fi gye lem mel kí sé ri a kül ho ni ma gya rok kal fog lal ko -
zó szak mai mû he lyek, ku ta tó in té ze tek te vé keny sé gét,

j) se gí ti a ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak -
ál lam tit kár nak az Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta -
tá sok Köz ala pít vánnyal össze füg gõ fel ada ta i nak el lá tá sát,

k) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a kül ho ni ma gyar -
ság gal kap cso la tos hí re ket, saj tó fi gye lõt, il let ve heti össze -
fog la lót ké szít, to váb bá nem zet po li ti kai kér dé sek ben mé -
dia-meg je le né se ket kez de mé nyez.

2. A Fõ osz tály tá mo ga tás po li ti kai fel ada tai:
a) ko or di nál ja a kül ho ni ma gya ro kat érin tõ kor mány -

za ti, költ ség ve té si-tá mo ga tá si, il let ve a gaz da sá gi együtt -
mû kö dés szer ve zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat,

b) köz re mû kö dik a szom szé dos or szá gok ban élõ ma gya -
rok ról  szóló 2001. évi LXII. tör vény (a továb biak ban:
kedvezménytör vény), va la mint a Szü lõ föld Alap ról  szóló
2005. évi II. tör vény vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ban, az ez zel
össze füg gõ ter ve zé si fel ada tok el lá tá sá ban (elem zé sek, elõ re -
jel zé sek, hát tér szá mí tá sok el ké szí té se), a tá mo ga tá sok ha tá -
sá nak nem zet po li ti kai szem pon tú elem zé sé ben,

c) biz to sít ja a kedvezménytör vényen ala pu ló ne ve lé si,
ok ta tá si, tan könyv- és tan esz köz-tá mo ga tás, va la mint a fel sõ -
ok ta tás ban ta nu ló hall ga tók ré szé re nyúj tott tan könyv- és
jegy zet tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le it, gon dos ko dik an -
nak fo lyó sí tá sá ról és a fel hasz ná lás el len õr zé sé rõl,

d) ja vas la tot tesz a nem ze ti je len tõ sé gû in téz mé nyek és
prog ra mok tá mo ga tá sá nak meg ha tá ro zá sá ra,

e) el lát ja a ha tá ron túli ma gyar ság tá mo ga tá sá ra ren -
delt, a Hi va tal költ ség ve té si fe je ze té ben meg ha tá ro zott
cél elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

f) fi gye lem mel kí sé ri a „Ma gyar iga zol vány” és a „Ma -
gyar hoz zá tar to zói iga zol vány” igény lé sé vel és át vé te lé vel 
kap cso la tos el já rá so kat, fel ügye li a szom szé dos ál la mok -
ban lét re ho zott in for má ci ós iro dák és az õket mû köd te tõ
szer ve ze tek te vé keny sé gét, köz re mû kö dik más, a kül ho ni
ma gyar ság gal kap cso la tos in téz mé nyek mû köd te té sé ben,

g) ve ze ti a kül ho ni szer ve ze tek és sze mé lyek szá má ra
nyúj tott tá mo ga tá sok egy sé ges nyil ván tar tá sát,

h) köz re mû kö dik a Szü lõ föld Alap mû köd te té sé ben,
en nek ke re té ben

ha) fi gye lem mel kí sé ri a Szü lõ föld Alap Iro da te vé -
keny sé gét, szak mai se gít sé get nyújt a pá lyá za tok tar tal mi
elõ ké szí té sé ben,

hb) el lát ja a Szü lõ föld Alap Iro da szak ál lam tit ká ri fel -
ügye le té vel össze füg gõ dön tés-elõ ké szí tõ fel ada to kat,

hc) köz re mû kö dik a Szü lõ föld Alap tes tü le tei ülé se i -
nek meg szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban,

i) el lát ja a Ha tá ron Túli Ma gyar ság Tá mo ga tás po li ti kai 
Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott sá ga tit kár sá gi fel ada ta it.

3. A Fõ osz tály fej lesz tés po li ti kai fel ada tai:
a) fi gye lem mel kí sé ri és elõ se gí ti a ha tár men ti, a re gi o -

ná lis és szub re gi o ná lis tár sa dal mi-gaz da sá gi együtt mû kö -
dést,

b) köz re mû kö dik az in for má ci ós adat bá zis lét re ho zá sá -
ban és mû köd te té sé ben, amely jogi, gaz da sá gi, fej lesz té si
in for má ci ók kal lát ja el a kül ho ni ma gya rok gaz dál ko dó
szer ve it, il let ve együtt mû kö dés ben ér de kelt ma gyar és
har ma dik or szág be li gaz dál ko dó szer ve ze te ket,

c) együtt mû kö dik az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 
vég re haj tá sá ért fe le lõs in téz mé nyek kel, kép vi se li a sa já tos 
nem zet po li ti kai és ki sebb ség po li ti kai szem pon to kat,

d) kap cso la tot tart a fel adat kör ével össze füg gõ fej lesz -
tés po li ti kai kér dé sek ben érin tett tár sa dal mi sze rep lõk kel,
in téz mé nyek kel,

e) a fel adat kör ével össze füg gõ fej lesz tés po li ti kai kér -
dé sek ben köz re mû kö dik a mi nisz ter és a Hi va tal ál lás pont -
já ra vo nat ko zó ja vas la tok ki dol go zá sá ban, együtt mû kö dé -
sek kez de mé nye zé sé ben,

f) köz re mû kö dik a kül ho ni ma gya rok kal össze füg gõ
gaz da ság fej lesz té si és vál lal ko zás-ösz tön zé si fel ada tok el -
lá tá sá ban, ez zel kap cso la tos ja vas la to kat ké szít,

g) elõ se gí ti a kül ho ni ma gya rok szak em ber kép zé sét,

h) se gí ti a ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs
szak ál lam tit kár fej lesz tés po li ti ká val össze füg gõ te vé -
keny sé gét.

9.3. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fõosztály

1. A Fõ osz tály stra té gi ai és fej lesz tés po li ti kai fel ada tai:

a) együtt mû kö dik a ki sebb sé gek ön kor mány za ta i val,
ci vil szer ve ze te i vel, kul tu rá lis, ok ta tá si in téz mé nye i vel,
részt vesz a ki sebb sé gek or szá gos és re gi o ná lis ren dez vé -
nye in,

b) fi gye lem mel kí sé ri a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gek jo ga i nak ér vé nye sü lé sét, kü lö nös fi gye -
lem mel a ki sebb sé gi au to nó mia in téz mé nye i re és a ki sebb -
sé gi lét tel össze füg gõ kér dé sek re,

c) elõ ké szí ti a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hely ze té -
vel és jo ga i val össze füg gõ jog sza bá lyo kat, fi gye lem mel
kí sé ri és vé le mé nye zi a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé ge ket érin tõ jog al ko tást, és szük ség ese tén in téz -
ke dé se ket kez de mé nyez,

d) elem zé se ket és hát tér anya go kat ké szít a ma gyar or -
szá gi ki sebb ség po li ti ka fej le mé nye i rõl, a ha zai és nem zet -
kö zi ki sebb ség vé de lem ala ku lá sá ról és ese mé nye i rõl, vé -
le mé nye zi a vo nat ko zó nem zet kö zi do ku men tu mo kat, je -
len té se ket, aján lá so kat,

e) kap cso la tot tart az ET Ki sebb ség vé del mi Ke ret -
egyez mény Tit kár sá gá val és a Re gi o ná lis vagy Ki sebb sé gi 
Nyel vek Eu ró pai Kar tá ja Tit kár sá gá val, az EBESZ Nem -
ze ti Ki sebb sé gi Fõ biz to sá nak Hi va ta lá val, az EU ille té kes
szer ve i vel és más, a ki sebb ség vé de lem te rü le tén ak tív
nem zet kö zi szer vek kel, részt vesz az ET ki sebb sé gi kor -
mány kö zi mun ka cso port já nak (DH-MIN) mun ká já ban,

f) részt vesz a ki sebb sé gi ve gyes bi zott sá gok mun ká já -
ban, az el fo ga dott aján lá sok vég re haj tá sá ban,
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g) együtt mû kö dik a ki sebb sé gi ön kor mány za tok kal, a
ki sebb sé gi ci vil szer ve ze tek kel és az uni ós pá lyá za ti prog -
ra mo kat le bo nyo lí tó in téz mé nyek kel az Új Ma gyar or szág
Fej lesz té si Terv és az Eu ró pai Unió kö zös prog ram jai ál tal
cél zot tan a ki sebb sé gek szem szö gé bõl fon tos, a kul tu rá lis
au to nó mia ki tel je se dé sét elõ se gí tõ prog ra mok ban,

h) köz re mû kö dik a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek -
kel kap cso la tos fej lesz tés po li ti kai te vé keny ség ko or di -
ná ci ó já ban,

i) köz re mû kö dik fej lesz tés po li ti kai ren dez vé nyek
meg szer ve zé sé ben, szer ve zi, ko or di nál ja a ki sebb sé gi
szak ér tõi bá zis ki épí té sét,

j) pá lyá za ti le he tõ sé gek fel ku ta tá sá val, pá lyá zat fi gye -
lés sel, in for má ci ós ren dez vé nyek ke re té ben meg va ló su ló
tá jé koz ta tás sal és ta nács adás sal se gí ti a ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok és szer ve ze tek fej lesz tés po li ti ká val kap cso la -
tos te vé keny sé gét,

k) el lát ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál tal lét re ho zott ki -
sebb sé gi fi nan szí ro zá si mun ka cso port és ki sebb sé gi mé dia 
mun ka cso port mû kö dé sé vel kap cso la tos fel ada to kat.

2. A Fõ osz tály tá mo ga tás po li ti kai fel ada tai:
a) ko or di nál ja a ki sebb sé gi in téz mé nyek ala pí tá sá ra és

mû kö dé sé nek tá mo ga tá sá ra szol gá ló, va la mint a ki sebb sé -
gi in ter ven ci ós és ko or di ná ci ós ke ret fel hasz ná lá sá val kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sát, elõ ké szí ti a vo nat ko zó szer zõ -
dé se ket, il let ve el lát ja ezen ke re tek fel hasz ná lá sá val kap -
cso la tos, fel adat kö ré be utalt te en dõ ket, fi gye lem mel kí sé ri 
a szer zõ dé sek tel je sí té sét,

b) köz re mû kö dik a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo -
ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény (a továb biak ban:
Nek. tv.) 30/B.  § sze rin ti, a he lyi ön kor mány zat és a te le -
pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány zat köz ti fel adat- és ha tás -
kör-át adá si el já rás ban,

c) el lát ja a Nek. tv. 39/B.  § (6) be kez dés sze rin ti fel ada -
to kat,

d) el lát ja a ki sebb sé gi ön kor mány za ti fi nan szí ro zás fel -
té tel- és el szá mol ta tá si rend sze ré rõl (ál ta lá nos mû kö dé si
jel le gû és fel adat ala pú tá mo ga tás)  szóló jog sza bály ban
elõ írt fel ada to kat, fi gye lem mel kí sé ri ezen jog sza bály ha -
tá lyo su lá sát, és együtt mû kö dik a Pénz ügy mi nisz té ri um
ille té kes fõ osz tá lyá val e rend szer pénz ügyi jel le gû ele me i -
nek ki ala kí tá sa te kin te té ben.

3. A Fõ osz tály ki sebb ség po li ti kai fel ada tai:
a) össze ál lít ja a ha zai és nem zet kö zi kö te le zett sé gek -

bõl fa ka dó be szá mo ló kat,
b) ko or di ná ci ós fel ada to kat lát el a ki sebb sé ge ket érin -

tõ kér dé sek ben, együtt mû kö dik a tár cák ille té kes fõ osz tá -
lya i val, hát tér in téz mé nye i vel, ki e mel ten a roma integrá -
cióval össze füg gõ fel ada tok el lá tás ban,

c) részt vesz a ki sebb ség po li ti kai köz ala pít vá nyok,
szak bi zott sá gok, ta ná csok, kol lé gi u mok mun ká já ban, ki e -
mel ten a Ma gyar or szá gi Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge -
kért Köz ala pít vány (a továb biak ban: MNEKK) és a Roma

In teg rá ci ós Ta nács (a továb biak ban: RIT) te vé keny sé gé -
ben, se gí ti a ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak -
ál lam tit kár MNEKK-kel és a RIT-tel kap cso la tos felada -
tainak el lá tá sát, to váb bá részt vesz az Or szá gos Ki sebb sé -
gi Bi zott ság és a Köz ok ta tás-po li ti kai Ta nács mun ká já ban,

d) együtt mû kö dik a roma an ti diszk ri mi ná ci ós te vé -
keny sé get el lá tó szer ve ze tek kel, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi 
Mi nisz té ri um mal a roma in teg rá ció te rü le tén, el lát ja az ez -
zel össze füg gõ ko or di ná ci ós fel ada to kat,

e) elõ ké szí ti a ki emelt ki sebb sé gi ren dez vé nye ket, kon -
fe ren ci á kat, ün nep sé ge ket.

4. A Fõ osz tály ki sebb sé gi ön kor mány za ti ság gal össze -
füg gõ fel ada tai:

a) együtt mû kö dik az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um mal a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tör -
vényességi el len õr zé se vo nat ko zá sá ban a köz igaz ga tá si
hi va ta lok szak mai irá nyí tá sá ban,

b) el ké szí ti és ke ze li a te le pü lé si és te rü le ti ki sebb sé gi
ön kor mány za ti adat bá zist,

c) fi gye lem mel kí sé ri a köz igaz ga tás ban a ki sebb sé gi
nyelv hasz ná la ti jo gok ér vé nye sü lé sét, e té ma kör ben
együtt mû kö dik az ille té kes kor mány za ti szer vek kel,

d) jogi, szak mai se gít sé get nyújt a ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok nak, köz re mû kö dik az ön kor mány za tok szá má -
ra szer ve zett kép zés ben,

e) köz re mû kö dik a ki sebb sé gi ön kor mány za tok vá lasz -
tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos, jog sza bály ban elõ írt tá -
jé koz ta tá si fel ada tok el lá tás ban, fi gye lem mel kí sé ri és do -
ku men tál ja a te le pü lé si, te rü le ti és or szá gos ki sebb sé gi ön -
kor mány za ti vá lasz tá sok ered mé nye it,

f) elõ ké szí ti a mi nisz ter ki sebb sé gi ön kor mány za tok kal 
kap cso la tos dön té se it, in téz ke dé se it.

9.4. Program Koordinációs Fõosztály

1. A Fõ osz tály a Hi va tal nem zet kö zi te vé keny sé gé vel
kap cso la to san

a) ko or di nál ja és szer ve zi a mi nisz ter és a mi nisz ter irá -
nyí tá sa alá tar to zó ál la mi ve ze tõk, il let ve ve ze tõi meg bí -
zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk hi va ta los ki uta zá sa it és a 
hoz zá ér ke zõ kül föl di ven dé gek hi va ta los prog ram ja it,
gon dos ko dik ar ról, hogy a mi nisz ter nem zet kö zi prog ram -
ja i hoz tár gya lá si fel ké szí tõ anya gok és hát tér-do ku men tá -
ció áll ja nak ren del ke zés re,

b) fo lya ma to san gyûj ti, elem zi és ér té ke li a nem zet kö -
zi, a gaz da ság po li ti kai és tár sa da lom po li ti kai hí re ket, és
azok fel hasz ná lá sá val a mi nisz ter nek na pon ta nem zet kö zi
tá jé koz ta tót ké szít,

c) ko or di nál ja a Hi va tal szer ve ze ti egy sé gei ál tal igé -
nyelt for dí tá si és tol má cso lá si, to váb bá pro to koll-szol gál -
ta tá sok kal kap cso la tos fel ada to kat.
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2. A Fõ osz tály a ko or di ná ci ót igény lõ fel ada tok el lá tá -
sa so rán

a) össze han gol ja a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
ve ze ti egy sé gek nem zet kö zi te vé keny sé gét,

b) el ké szí ti és gon doz za a nem zet kö zi kap cso la tok ra
vo nat ko zó bel sõ nor má kat,

c) el lát ja a PRT Kor mány bi zott ság ban a Hi va tal kép vi se -
le té vel össze füg gõ elõ ké szí tõ és vég re haj tá si fel ada to kat,

d) szer ve zi a mi nisz ter és a Hi va tal kép vi se le tét a nem -
zet kö zi kér dé sek ben mû kö dõ tár ca kö zi tes tü le tek ben, fó -
ru mo kon,

e) a Hi va tal szá má ra meg ha tá ro zott, il let ve a Hi va tal
ál lás pont ját igény lõ nem zet kö zi kér dé sek ben gon dos ko -
dik az egy sé ges ál lás pont ki ala kí tá sá ról, vég zi az ez zel
kap cso la tos bel sõ ko or di ná ci ót,

f) el lát ja a Ho lo ca ust-ira tok ku ta tá sa kap csán lét re jött
ma gyar–ame ri kai mun ka cso port mû köd te té sé vel kap cso -
la tos te en dõ ket.

10. AZ IGAZGATÁSI SZAKÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

10.2. Költségvetési Fõosztály

1. A fõ osz tály ve ze tõ je a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha -
tás kör ben

a) irá nyít ja a mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó költ ség -
ve té si szer vek ter ve zé si, gaz dál ko dá si, el szá mol ta tá si,
adat szol gál ta tá si fel ada ta it,

b) gya ko rol ja az elõ irány zat-mó do sí tá si jog kö rö ket a
fe je ze ten be lü li át cso por to sí tá sok ra, il let ve a fe je ze tek in -
téz mé nyei kö zöt ti, az in téz mény tõl más fe je zet fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tá ra és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat nak
az elõ irány zat cél já nak, ren del te té sé nek meg fe le lõ, meg ál -
la po dá son ala pu ló, va la mint az EU-in teg rá ció fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok ra vo nat ko zó fe je ze tek kö zöt ti, a ki -
emelt elõ irány za tok fõ össze get nem érin tõ át cso por to sí tá -
sá ra is ki ter je dõ en, to váb bá az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 24.  § (4)–(6), (12) és (13) be -
kez dé sé ben fog lalt át cso por to sí tást,

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

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

e) gon dos ko dik a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be ta to zó
elõ irány za tok ese té ben a fi nan szí ro zás alap ját ké pe zõ ok -
ira tok el ké szí té sé rõl, jó vá ha gyá sá ról és a Ma gyar Ál lam -
kincs tár hoz való be nyúj tá sá ról, va la mint a nem az adott fe -

je zet nél jó vá ha gyott és meg va ló sí tott prog ra mok nál az
elõ irány zat át adó ja ként vagy át ve võ je ként alá ír ja a fel -
adat fi nan szí roz ás ok má nya it.

2. A Fõ osz tály fel ügye le ti szer vi és gaz dál ko dá si fel -
ada tai el lá tá sa ér de ké ben

a) jó vá ha gyás ra elõ ké szí ti a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy
fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek ala pí tó és
meg szün te tõ ok ira tát, és vé le mé nye zi e szer vek szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály za tát,

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

c) fe le lõs az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé nek vál to -
zá sa kap csán a fe je ze tet érin tõ in téz ke dé sek végrehajtá -
sáért, az in téz mé nyi kör ben a fel ada tok ko or di ná lá sá ért és
a vég re haj tás fo lya ma tos el len õr zé sé ért,

d) jó vá hagy ja a mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó költ -
ség ve té si szer vek ele mi költ ség ve té sét és be szá mo ló ját,

e) el ké szí ti a mi nisz ter irány el vei alap ján a fel ügye le te
alá tar to zó fe je zet költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló
zár szám adást,

f) ter ve zi a mi nisz ter költ ség ve té si fel ügye le te alá tar to -
zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té sét, el ké szí ti 
a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ele mi költ ség ve té sét, fél -
éves és éves be szá mo ló ját, va la mint az idõ kö zi mér leg je -
len té se it,

g) el lát ja a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok gaz dál ko dá -
si, könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét és az ez -
zel kap cso la tos adat szol gál ta tá si fel ada to kat,

h) irá nyít ja a ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok vo nat ko zá -
sá ban a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el -
len õr zést,

i) el ké szí ti az elõ írt fe je ze ti szin tû, va la mint a kül sõ és
bel sõ el len õr zést vég zõ szer vek ál tal igé nyelt adat szol gál -
ta tá so kat,

j) ve ze ti a la kás épí té si alap szám lák ana li ti kus nyil ván -
tar tá sát, va la mint in té zi a la kás vá sár lá si és la kás hi tel-szer -
zõ dé sek kel kap cso la tos pénz ügyi fel ada to kat,

k) el lát ja a fel adat kör ével össze füg gés ben ál ta la ke zelt
köz ér de kû ada tok köz zé té te lé vel kap cso la tos fel ada to kat,

l) el ké szí ti a bel sõ és kül sõ el len õr zé si je len té sek ben
tett meg ál la pí tá sok, ja vas la tok hasz no su lá sá ról a fe je zet re
vo nat ko zó össze fog la ló be szá mo lót, va la mint a Hi va tal ra
vo nat ko zó be szá mo lót.

10.3. Pénzügyi és Számviteli Fõosztály

A fõ osz tály a Hi va tal mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sa 
ér de ké ben

a) el ké szí ti a Hi va tal mint költ ség ve té si szerv ele mi
költ ség ve té sét, fél éves és éves be szá mo ló ját, va la mint az
idõ kö zi mér leg je len té se ket,
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b) vég zi a Hi va tal költ ség ve té sét érin tõ elõ irány -
zat-mó do sí tá sok kal kap cso la tos fel ada to kat,

c) el lát ja a gaz dál ko dá si, a pénz ke ze lé si, a könyv ve ze -
té si kö te le zett sé ge ket és az ez zel kap cso la tos adat szol gál -
ta tá si fel ada to kat,

d) el lát ja a kül föl di ki kül de té sek pénz ke ze lé sé vel és el -
szá mo lá sá val kap cso la tos fel ada to kat és ve ze ti a kap cso ló -
dó ana li ti kus nyil ván tar tá so kat,

e) el lát ja a Hi va tal ál tal biz to sí tott sze mé lyi jut ta tá sok -
hoz kap cso ló dó be szer zé si fel ada to kat, en nek kö ré ben be -
szer zi az ét ke zé si je gye ket, az üdü lé si csek ket, az uta zá si
bér le te ket,

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

g) vég zi a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés sel kap cso -
la tos fel ada to kat, a tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ hely re há ru -
ló szám fej té si, nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si, to váb bá a
sze mé lyi jö ve de lem adó val és a mun ka adót ter he lõ já ru lé kok -
kal kap cso la tos adó be val lá si, adat szol gál ta tá si fel ada to kat,

h) el lát ja a fel adat kör ével össze füg gés ben ál ta la ke zelt
köz ér de kû ada tok köz zé té te lé vel kap cso la tos fel ada to kat,

i) irá nyít ja a ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok vo nat ko zá -
sá ban a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el -
len õr zést,

j) tel je sí ti az év kö zi és éves sta tisz ti kai je len té se ket, va -
la mint a kül sõ és bel sõ el len õr zést vég zõ szer vek ré szé re
adat szol gál ta tá so kat ké szít.

10.4. Személyügyi, Jogi Képviseleti és Biztonsági
Fõosztály

1. A Sze mély ügyi, Jogi Kép vi se le ti és Biz ton sá gi Fõ -
osz tály sze mély ügyi fel ada tai kö ré ben

a) el lát ja a Hi va tal mun ka tár sa i nak köz szol gá la ti jog vi -
szo nyá val és mun ka vi szo nyá val kap cso la tos, jog sza bály -
ban fog lalt sze mély ügyi fel ada to kat,

b) gon dos ko dik a Hi va tal tel jes ál lo mány táb lá já nak
nap ra kész ve ze té sé rõl,

c) ve ze ti és kar ban tart ja a Hi va tal dol go zói sze mé lyes
ada ta i nak nyil ván tar tá sát (köz szol gá la ti és mun ka vál la lói
nyil ván tar tás), ke ze li a sze mé lyi anya go kat, ve ze ti a sze -
mély ze ti és bel sõ nyil ván tar tá so kat,

d) mun ka ügyi, sze mély ügyi, sta tisz ti kai adat szol gál ta -
tást vé gez a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal és egyéb szer vek 
ré szé re,

e) el lát ja a hi va ta li bér- és lét szám gaz dál ko dás mun ka -
ügyi fel ada ta it,

f) el lát ja az ügy ke ze lõi alap-, köz igaz ga tá si alap- és a
köz igaz ga tá si szak vizs gák nyil ván tar tá sá val és a be is ko lá -
zás sal kap cso la tos fel ada to kat,

g) vég zi a pá lyá za tok ki írá sá val, köz zé té te lé vel kap -
cso la tos fel ada to kat, ko or di nál ja a pá lyáz ta tást,

h) ko or di nál ja és el lát ja a Hi va tal ban fog lal koz ta tott
ösz tön dí ja sok kal kap cso la tos fel ada to kat,

i) ko or di nál ja – a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek be vo -
ná sá val – a köz tiszt vi se lõk egyé ni tel je sít mény ér té ke lé sé -
vel kap cso la tos fel ada to kat,

j) a Hi va tal ve ze tõi, köz tiszt vi se lõi és mun ka vál la lói
ré szé re kép zé se ket, tan fo lya mo kat szer vez,

k) el lát ja az egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gek rõl  szóló 2007. évi CLII. tör vény ben a va gyon nyi lat -
ko za tok õr zé sé vel össze füg gés ben meg ha tá ro zott fel ada -
to kat,

l) mû köd te ti a Köz pon ti Mun ka ügyi Ál lo mányt és a
Köz pon ti Hi va tal se gé di Ál lo mány cso por tot,

m) el lát ja a Szo ci á lis Sza bály zat ha tá lya alá tar to zó
költ ség té rí té sek kel, szo ci á lis és egész ség ügyi jut ta tá sok -
kal, üdül te tés sel kap cso la tos, va la mint a MeH Nyug dí jas
Bi zott sá ga ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat.

2. A Sze mély ügyi, Jogi Kép vi se le ti és Biz ton sá gi Fõ -
osz tály jogi kép vi se le ti fel ada tai kö ré ben

a) biz to sít ja a Hi va tal, to váb bá – fog lal koz ta tá si jog vi -
szo nyuk kal vagy hi va ta li te vé keny sé gük kel össze füg gés -
ben el le nük in dí tott ügyek ben – az ál la mi ve ze tõk és más
hi va ta li mun ka tár sak jogi kép vi se le tét, il let ve szük ség sze -
rint gon dos ko dik a jogi kép vi se let el lá tá sá ról,

b) kü lön sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint el ké -
szí ti a Hi va tal pol gá ri jogi szer zõ dé se it, és biz to sít ja azok
jogi el len jegy zé sét,

c) elõ ké szí ti és le foly tat ja a Hi va tal egy sze rû köz be -
szer zé si el já rá sa it, to váb bá el lát ja a nem ze ti ér ték ha tárt
meg ha la dó köz be szer zé sek kel kap cso la tos egyes fel ada to -
kat,

d) el lát ja a Hi va tal al kal ma zot ta i nak kár té rí té si fe le lõs -
ség re vo ná sá val kap cso la tos fel ada to kat,

e) köz re mû kö dik a Hi va tal bel sõ nor má i nak elõ ké szí té -
sé ben.

3. A Sze mély ügyi, Jogi Kép vi se le ti és Biz ton sá gi Fõ -
osz tály biz ton sá gi fel ada tai kö ré ben

a) gon dos ko dik az EU-NATO Nyil ván tar tó mû köd te -
té sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról,

b) el lát ja a Hi va tal in for ma ti kai biz ton sá gi sza bály za tá -
ban meg ha tá ro zott fel ada to kat,

c) ki dol goz za a Hi va tal ob jek tum vé del mi, sze mé lyi
biz ton sá gi kon cep ci ó it, az arra épü lõ biz ton sá gi kö ve tel -
mény rend sze re ket, va la mint a biz ton sá gi sza bály za to kat,

d) el lát ja a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján át vett vagy
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján ké szült mi nõ sí -
tett ada tok vé del mé re irá nyu ló – jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott – biz ton sá gi fel ügye le ti, biz ton sá gi meg bí zot ti fel -
ada to kat,

e) el lát ja a Hi va tal mi nõ sí tett idõ sza ki és ka taszt ró fa vé -
del mi ter ve zé si fel ada ta it,

f) el lát ja a nem zet biz ton sá gi el len õr zé sek kel kap cso la -
tos elõ ké szí tõ és ügy vi te li fel ada to kat,

g) mû köd te ti a Hi va tal ügye le ti szol gá la tát,
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h) ki ad ja és nyil ván tart ja a ha tás kö ré be tar to zó be lé pé si 
és be haj tá si en ge dé lye ket, iga zol vá nyo kat, és el lát ja a
nyil ván tar tá si rend szer al kal ma zás gaz dai fel ada ta it,

i) biz ton sá gi szem pont ból vé le mé nye zi a Hi va tal biz -
ton sá gi hely ze tét érin tõ elõ ter jesz téseket, sza bá lyo zá si és
fej lesz té si ja vas la to kat, részt vesz az ilyen tár gyú fej lesz té -
si prog ra mok meg va ló sí tá sá nak el len õr zé sé ben.

11. A JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

11.2. Kormányiroda

1. A Kor mány iro da
a) el lát ja a Kor mány mun ka ter vé vel és a prog ra mo zá -

si-mun ka szer ve zé si dön té se i vel össze füg gõ igaz ga tá si fel -
ada to kat, fo lya ma to san nyo mon kö ve ti e dön té sek idõ sze -
rû vég re haj tá sát,

b) nyil ván tart ja a Kor mány dön té se it, nyo mon kö ve ti
azok vég re haj tá sát és ja vas la tot tesz a jogi és köz igaz ga tá -
si ál lam tit kár nak a szük sé ges in téz ke dé sek re,

c) össze ál lít ja és kép vi se li a kor mány za ti dön tés-elõ ké -
szí té si ter ve ze tek kel kap cso la tos, egyez te tett ál lás pon tot
tar tal ma zó hi va ta li vé le ményt,

d) szer ve zi a mi nisz ter ál tal irá nyí tott szer ve ze ti egy sé -
gek ál tal elõ ké szí tett kor mány za ti dön tés-elõ ké szí té si ter -
ve ze tek szak ma po li ti kai egyez te té sét és köz igaz ga tá si
egyez te té sét,

e) a szak ma po li ti kai és a köz igaz ga tá si egyez te tés so -
rán gon dos ko dik az al kot má nyos sá gi, jogi, össz kor mány -
za ti és a Kor mány dön té se i ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek ér vé nye sí té sé rõl, va la mint el len õr zi, hogy a ja va solt
dön tés vég re haj tá sá nak fel té te lei tel jes kö rû en biz to sít ha -
tó ak-e,

f) al kot má nyos sá gi, jogi, össz kor mány za ti és a Kor -
mány ügy rend jé nek való meg fe le lõ sé gi szem pon tok alap -
ján elem zi a szak ma po li ti kai ér te kez let, a Kor mány ka bi -
net, az ál lam tit ká ri ér te kez let és a Kor mány ülé se na pi -
rend jé re ja va solt, il let ve a na pi ren den sze rep lõ elõ ter jesz -
téseket,

g) elõ ké szí ti az alá írás ra fel ter jesz ten dõ kor mány- és
mi nisz ter el nö ki dön té sek ter ve ze tét,

h) el len õr zi a be nyúj tás ra meg kül dött tör vényjavaslatot 
és or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tot ab ból a szem pont -
ból, hogy meg fe lel-e a Kor mány dön té sé nek, il let ve a jog -
sza bály szer kesz tés kö ve tel mé nye i nek,

i) el lát ja a szak ma po li ti kai ér te kez let, az ál lam tit ká ri
ér te kez let, a Kor mány ka bi net, a Kor mány ülé sé nek szer -
ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos, a Kor mány za ti
Irat ke ze lé si Fõ osz tály fel ada tai közé nem tar to zó fel ada to -
kat,

j) össze sí ti a Hi va tal lob bis ták fo ga dá sá ra jo go sult ve -
ze tõ i nek tá jé koz ta tá sát a lob bi te vé keny ség rõl  szóló 2006.
évi XLIX. tör vény 30.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ada tok ról.

2. A Kor mány iro da elõ ké szí ti a mi nisz te rek fel adat- és
ha tás kö ré rõl, va la mint a köz pon ti hi va ta lok ról, a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek és az ál la mi ve ze tõk jog ál lá sá ról
 szóló, a Kor mány mû kö dé sé vel és a kor mány za ti struk tú -
rá val kap cso la tos, a hi va ta los la pok ra és a hi va ta los jog -
sza bály gyûj te mé nyek re, a szö vet ke ze tek re, va la mint az
au di o vi zu á lis mé dia po li ti ká ra és a di gi tá lis át ál lás ra vo nat -
ko zó jog sza bá lyo kat, to váb bá a mi nisz ter el nök ren de le te it
és ha tá ro za ta it, il let ve jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a mi nisz té -
ri u mok és a kor mány hi va ta lok szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za ta it.

11.3. Kormányzati Iratkezelési Fõosztály

1. A Fõ osz tály
a) el lát ja a Hi va tal ban az irat ke ze lés fel ügye le tét, a Ti -

tok vé del mi Sza bály zat ban meg ha tá ro zott ti tok vé del mi
fel ügye lõi fel ada to kat,

b) rend sze re sen el len õr zi a nyílt és a mi nõ sí tett ira tok
ke ze lé sét és irat tá ro zá sát a szer ve ze ti egy sé gek nél, ki ala -
kí tott ütem terv alap ján,

c) el vég zi a Kor mány, a Kor mány ka bi net és az ál lam -
tit ká ri ér te kez let ülé se i hez kap cso ló dó elõ ter jesz tések, ha -
tá ro za tok, ren de le tek, je len té sek, tá jé koz ta tók ér kez te té -
sét, ik ta tá sát, tárgy mu ta tó zá sát, név sze rin ti el osz tó lis ták
alap ján gon dos ko dik a cím zet tek hez való el jut ta tás ról,

d) té te le sen se lej te zi a kor mány ülé sek hez kap cso ló -
dó – a fõ osz tá lyon nyil ván tar tott – ira tok vissza kül dött és
fe les le ges pél dá nya it,

e) dön tés re elõ ké szí ti a Hi va tal irat tá ra i ban ta lál ha tó
ira tok ra vo nat ko zó meg is me ré si, ku ta tá si ké rel me ket, en -
ge dé lye ket,

f) nyil ván tart ja a Hi va tal mun ka tár sa i nak be te kin té si
en ge dé lye it,

g) az in for ma ti kai fel ada to kat el lá tó szer ve zet tel össze -
han golt mó don se gí ti a szá mí tó gé pes ik ta tá si rend szer köz -
igaz ga tá si célú be ve ze té sét és az ügy vi tel kor sze rû sí té sét,

h) al kal ma zás gaz dá ja a KIR2 ik ta tó rend szer nek, szak -
mai tá mo ga tást nyújt a fel hasz ná lók nak, kar ban tart ja és
nyil ván tart ja a jo go sult sá go kat, kap cso la tot tart a fej lesz tõ
cég gel,

i) fe le lõs a köz pon ti nyílt és tit kos irat tár – a vo nat ko zó
ügy ke ze lé si sza bá lyok sze rint való – mû köd te té sé ért,

j) gon dos ko dik az egyes szer ve ze ti egy sé gek nél ke let -
ke zett nyílt és mi nõ sí tett ira tok át vé te lé rõl, az irat tá ri anya -
gok ki adá sá ról és vissza vé te lé rõl,

k) el lát ja a szer ve ze ti egy sé ge ket ügy ke ze lé si se géd le -
tek kel (hi te le sí tett ik ta tó köny vek, bé lyeg zõk),

l) a le vél tá ri tör vény ben fog lal tak nak meg fele lõen vég -
re hajt ja a Hi va tal nál és jog elõd szer ve ze te i nél ke let ke zett
ma ra dan dó ér té kû ira tok le vél tá ri át adá sát, il let ve a szük -
sé ges se lej te zést,

m) gon dos ko dik a kül sõ szer vek tõl ér ke zõ kül de mé -
nyek át vi lá gí tá sá ról, át vé te lé rõl, azok cso por to sí tá sá ról
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szer ve ze ti egy sé gek sze rint, a kül de mé nyek szá mí tó gé pes
ér kez te té sé rõl, a kéz be sí tõ köny vek be való be jegy zés rõl,

n) a kül de mé nye ket az Ál la mi Fu tár szol gá lat út ján el -
jut tat ja a Par la ment, a MeH Iro da ház, va la mint a Kép vi se -
lõi Iro da ház épü le té be,

o) össze gyûj ti a szer ve ze ti egy sé gek pos tai úton to váb -
bí tan dó le ve le it, és gon dos ko dik ezek pos tai fel adá sá ról.

2. A Fõ osz tály ve ze tõ je, il let ve he lyet te se át ru há zott
ha tás kör ben fe lül vizs gál ja a Hi va tal tit kos irat tá rá ban õr -
zött, szol gá la ti ti tok nak mi nõ sü lõ ira ta i nak mi nõ sí té sét, il -
let ve ja vas la tot tesz a Hi va tal tit kos irat tá rá ban õr zött, ál -
lam ti tok nak mi nõ sü lõ ira tok mi nõ sí té sé nek fe lül vizs gá la -
tá ra.

12. A KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI 
ÉS KÖZSZOLGÁLATI SZAKÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI 

EGYSÉGEK

12.1. Szakállamtitkár Titkársága

A Tit kár ság el lát ja az ál ta lá nos tit kár sá gi fel ada to kon
kí vül a köz szol gá la ti jö ve de lem- és jut ta tá si rend sze rek
fej lesz té sé vel össze füg gõ, va la mint a Ma gyar or szág Hol -
nap Nem ze ti Re form-ke rek asz ta lok mû köd te té sé vel kap -
cso la tos fel ada to kat.

12.2. Kormányzati Személyügyi Fejlesztési Programok
Fõosztály

A Fõ osz tály
a) ki dol goz za a köz igaz ga tás ra vo nat ko zó, az egy sé ges 

in teg rált stra té gi ai em be ri erõ for rás-gaz dál ko dá si rend -
szert tá mo ga tó mód szer ta no kat kü lö nö sen a mun ka -
kör-elem zés és ér té ke lés, va la mint a tel je sít mény ér té ke lés
te rü le tén, ko or di nál ja azok gya kor la ti meg va ló sí tá si fo lya -
ma tát és el len õr zi azt,

b) gon dos ko dik a köz pon ti (mi nisz té ri u mok ra és a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal ra ki ter je dõ) in teg rált sze mély ügyi
nyil ván tar tás ki ala kí tá sá ról, ja vas la tot dol goz ki a kor -
mány za ti sze mély ügyi szer ve zet rend szer és fo lya ma tok
ha té ko nyab bá té te lé re, ko or di nál ja an nak meg va ló sí tá sát,

c) irá nyít ja a 2011-es ma gyar EU-el nök sé gi fel ké szü -
lés hez kap cso ló dó hu mán po li ti kai fel ada to kat, kü lö nö sen
az el nök ség elõ ké szí té sé ben és le bo nyo lí tá sá ban részt
vevõ sze mé lyi ál lo mány ki vá lasz tá sa, fel ké szí té se, kép zé -
se te rü le tén,

d) köz re mû kö dik a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál -
ta tó és Köz igaz ga tá si Köz pont irá nyí tá sá val kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sá ban,

e) ko or di nál ja a köz pon ti köz igaz ga tás ban mû kö dõ
ösz tön dí jas prog ra mot, szak ér tõi tá mo ga tást nyújt az ösz -
tön dí jas fog lal koz ta tot tak ki vá lasz tá sá hoz,

f) el lát ja az össz kor mány za ti pro jekt tel kap cso la tos mi -
nisz te ri ha tás kö rök gya kor lá sá val össze füg gõ elõ ké szí tõ
fel ada to kat,

g) kap cso la tot tart a mi nisz té ri u mok sze mély ügyi szer -
ve ze ti egy sé ge i vel, el lát ja a kor mány za ti sze mély ügyi
mun ka mo ni tor ing já val kap cso la tos mi nisz te ri ha tás kö rök
gya kor lá sá val össze füg gõ fel ada to kat,

h) a szak ál lam tit kár fel adat kör ével össze füg gõ EU-fi -
nan szí ro zá sú ki emelt és pá lyá za ti pro jekt jei te kin te té ben
el lát ja az egyez te té si, kap cso lat tar tá si fel ada to kat a tá mo -
ga tó val, tel je sí ti a be szá mo lá si kö te le zett sé ge ket, gon dos -
ko dik az ope ra tív szin tû pro jekt me nedzs ment fel ada tok
irá nyí tá sá ról,

i) el lát ja a köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lé si rend -
szer mû kö dé sé nek szak mai irá nyí tá sá val kap cso la tos fel -
ada to kat.

12.3. Közszolgálati Fõosztály

A Fõ osz tály
a) ja vas la to kat dol goz ki a köz igaz ga tá si sze mély zet -

po li ti ka sza bá lyo zá si el ve i re és esz köz rend sze ré nek ki ala -
kí tá sá ra,

b) ja vas la to kat dol goz ki az egy sé ges köz szol gá lat sza -
bá lyo zá si el ve i re,

c) el ké szí ti a köz tiszt vi se lõk jo ga i val és kötelezettsé -
geivel, ki vá lasz tá si, ké pe sí té si, kép zé si, to vább kép zé si,
mi nõ sí té si, tel je sít mény ér té ke lé si, va gyon nyi lat ko zat-
 tételi, eti kai, elõ me ne te li, va la mint il let mény- és fe le lõs sé -
gi rend sze ré vel kap cso la tos jog sza bá lyok ter ve ze te it,

d) el lát ja a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás mû -
köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat,

e) el lát ja a köz szol gá la ti el len õr zé si rend szer mû köd te -
té sé vel kap cso la tos fel ada to kat,

f) el lát ja a Köz tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ Ta nács és az
Or szá gos Ön kor mány za ti Köz tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ
Ta nács mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat,

g) el lát ja a köz igaz ga tá si és ügy ke ze lõi alap vizs ga, va -
la mint a köz igaz ga tá si szak vizs ga rend szer fel ügye le té vel
kap cso la tos fel ada to kat,

h) el lát ja a köz igaz ga tá si to vább kép zés és ve ze tõ kép -
zés rend sze ré nek ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap -
cso la tos fel ada to kat,

i) ki dol goz za a Kor mány kö zép tá vú stra té gi ai to vább -
kép zé si cél ja it,

j) el lát ja a köz szol gá la ti va gyon nyi lat ko zat-té tel mód -
szer ta ni tá mo ga tá sá val össze füg gõ fel ada to kat,

k) köz re mû kö dik a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek,
va la mint ezek te rü le ti és he lyi szer vei lét szá má nak meg ha -
tá ro zá sá val össze füg gõ dön té sek elõ ké szí té sé ben,

l) ki dol goz za a köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ka el ve it,
m) el ké szí ti a mi nõ ség biz to sí tá si el já rá sok al kal ma zá -

sá nak szak mai és mód szer ta ni sza bá lya it,
n) mû köd te ti a CAF mi nõ ség fej lesz té si rend szert,
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o) el lát ja a Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj jal
össze füg gõ fel ada to kat,

p) el lát ja a nem ze ti szak ér tõk uni ós szer vek hez tör té nõ ki -
kül dé sé vel kap cso la tos köz pon ti ko or di ná ci ós fel ada to kat,

q) el lát ja az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se -
gí tõ szer ve ze ti át ala kí tás ról és az azo kat meg ala po zó in -
téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
vég re haj tá sá nak mo ni tor ing já val kap cso la tos fel ada to kat,

r) kép vi se li a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt az EU In no va tív 
Köz szol gá la ti Mun ka cso port já ban, va la mint az EU CAF
Szak ér tõi Mun ka cso port já ban,

s) köz re mû kö dik a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ in téz mé nyek köz al kal ma -
zot ta i nak jog vi szo nyát érin tõ jog sza bá lyok elõ ké szí té sé -
ben és ko or di ná ci ó já ban.

13. A KOALÍCIÓS KOORDINÁCIÓÉRT FELELÕS
ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ

SZERVEZETI EGYSÉGEK

13.1. Koalíciós Koordinációs Iroda

A Ko a lí ci ós Ko or di ná ci ós Iro da se gí ti az ál lam tit kárt
fel ada ta i nak el lá tá sá ban.

14. A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKÁÉRT FELELÕS 
KORMÁNYBIZTOS MINT A MINISZTERELNÖKI

HIVATAL ÁLLAMTITKÁRA IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

14.2. E-közigazgatási Fõosztály

A fõ osz tály
a) elõ ké szí ti a kor mány biz tos ha tás kö ré be tar to zó dön -

té se ket, részt vesz a kor mány biz tos prog ram ja i nak ko or di -
ná lá sá ban, szak ér tõi ál lás fog la lást ké szít és ja vas la tot dol -
goz ki a kor mány biz tos ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben,
va la mint köz re mû kö dik a kor mány biz tos fel adat kö ré be
tar to zó elõ ter jesz tések elõ ké szí té sé ben,

b) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si in for ma ti ká val
össze füg gõ, így kü lö nö sen a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus
azo no sí tá si és fi ze té si el já rá sok ról, va la mint a köz igaz ga -
tá si adat bá zi sok és nyil ván tar tá sok szab vá nyo sí tá sá ról
 szóló jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben,

c) össze han gol ja a költ ség ve tés vég re haj tá sá val kap -
cso la tos köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada to kat,

d) elõ ze tesen vé le mé nye zi a köz igaz ga tá si in for ma ti -
kai tár gyú elõ ter jesz tések ter ve ze te it,

e) köz re mû kö dik a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz -
szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la ve ze tõ je fe let ti irá nyí tá si 
jog gya kor lá sá ban, en nek ke re té ben kap cso la tot tart az irá -
nyí tott szer ve zet ve ze tõ jé vel,

f) köz re mû kö dik köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
kor mány biz tos ha tás kö re i nek gya kor lá sá ban a

KOPINT-DATORG In fo kom mu ni ká ci ós Zrt. és a Pus kás
Ti va dar Köz ala pít vány te kin te té ben,

g) elõ ké szí ti a szol gál ta tó ál lam ki ala kí tá sá hoz szük sé -
ges köz igaz ga tá si in for ma ti ka stra té gi á ját és össze han gol -
ja a stra té gia vég re haj tá sát,

h) össze han gol ja az egy sé ges köz igaz ga tá si elekt ro ni -
kus fej lesz té si és szol gál ta tá si po li ti ka ki ala kí tá sát és meg -
va ló sí tá sát,

i) össze han gol ja az elekt ro ni kus köz igaz ga tás fej lesz -
té sé re irá nyu ló pénz esz kö zök fel hasz ná lá sát,

j) fel ada tai kö ré ben a mi nisz té ri u mok tól, il let ve a köz -
pon ti köz igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, in for má ci ó kat,
elem zé se ket sze rez be,

k) el lát ja a Köz igaz ga tá si In for ma ti kai Bi zott ság (KIB)
tit kár sá gi fel ada ta it,

l) az ügy fél ba rát köz igaz ga tás meg te rem té se ér de ké -
ben ja vas la tot tesz a fel adat kör rel ren del ke zõ szer vek szá -
má ra a köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok kor sze rû sí té sé re,
éssze rû sí té sé re, va la mint a köz szol gál ta tá si fo lya ma tok
egy sze rû sí té sé re,

m) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve elõ se gí ti
a köz igaz ga tás ban in for ma ti kai esz kö zök kel nyil ván tar tott 
köz ér de kû ada tok tár sa dal mi el ér he tõ sé gé nek és fel hasz -
ná lá sá nak sza bá lyo zá sát,

n) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le -
lõs kor mány biz tos jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta i -
nak el lá tá sá ban,

o) ko or di nál ja az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv köz -
lõ-rend szer rel (EDR) és az Egy sé ges Eu ró pai Sür gõs sé gi
Hí vó szám ra (112) ala po zott Eu ró pai Se gély hí vó Rend -
szer rel (ESR) kap cso la tos fel ada to kat.

14.3. Hálózati és Rendszerfelügyeleti Fõosztály

A fõ osz tály
a) össze han gol ja a köz igaz ga tá si por tá lok és hon la pok

egy sé ges aka dály men tes ki dol go zá sát és fo lya ma tos kar -
ban tar tá sát,

b) fel ügye li a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend -
szert és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott zárt cé lú há -
ló za to kat,

c) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azo no sí -
tá si és fi ze té si el já rá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok vég re -
haj tá sá ról, össze han gol ja a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ez zel össze füg gõ te vé -
keny sé gét,

d) gon dos ko dik a köz pon ti és te rü le ti köz igaz ga tás in -
for ma ti kai együtt mû kö dé sé rõl, a Köz pon ti Elekt ro ni kus
Szol gál ta tó Rend szer, az ága za ti és az ön kor mány za ti al -
rend sze rek együtt mû kö dé sé rõl, a nem zet kö zi köz igaz ga -
tá si in for ma ti kai rend sze rek hez tör té nõ csat la ko zás ról és
együtt mû kö dés rõl,

e) meg ha tá roz za, szer ve zi, il let ve vég re hajt ja a vé de -
lem szer ve zés köz igaz ga tá si szer ve ket érin tõ in for ma ti kai
fel ada ta it.
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