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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
179/2008. (VII. 5.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya között a kutatóreaktor
kiégett fûtõelemeinek az Oroszországi Föderációba
történõ visszaszállításának támogatásáról és annak
finanszírozásáról  szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kor má nya kö zött a ku ta tó re ak tor ki égett fû tõ ele me i nek az
Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba tör té nõ vissza szál lí tá sá nak tá -
mo ga tá sá ról és an nak fi nan szí ro zá sá ról  szóló Meg ál la po -
dás (a továb biak ban: Megállapodás) kötelezõ hatályának
elismerésére.

2.  §

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

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les szö ve ge és an nak hi va ta los ma -
gyar nyel vû for dí tá sa a következõ:

„Article 1

This Ag re e ment bet we en the Go vern ment of the
Re pub lic of Hun ga ry and the Go vern ment of the Uni ted
Sta tes of Ame ri ca (the „Par ti es”) aims to give as su ran ces
con cer ning the pro vi si on of tech ni cal as sis tan ce that may
be pro vi ded by the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of
Ame ri ca (the „Uni ted Sta tes Go vern ment”), thro ugh the
Uni ted States Department of Energy, to support:

a. the trans fer of spent re se arch re ac tor nuc le ar fuel
from the Re pub lic of Hun ga ry to the Rus si an Federation,

b. con ver si on of the re se arch re ac tor at the KFKI
Ato mic Energy Re se arch Ins ti tu te from the use of
high-en ri ched ura ni um (HEU) fuel to low-en ri ched
ura ni um (LEU) fuel,

c. sa fety upg ra de of the re ac tor sys tem as part its
con ver si on from HEU fuel to LEU fuel, and

d. se cu rity en han ce ment of the re ac tor site and nuc le ar
ma te ri als sto red at the site.

Article 2

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry ag re es
that:

a. The tech ni cal as sis tan ce pro vi ded by the
Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca (the „Uni ted
Sta tes Go vern ment”) shall not be used for pa y ment of any
ta xes (inc lu ding va lue-ad ded ta xes), cus toms du ti es, or
ot her char ges im po sed by the Go vern ment of the Re pub lic
of Hun ga ry or any sub di vi si on or inst ru men ta li ti es the re of. 
If any ta xes, cus toms du ti es, or ot her char ges im po sed by
the Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry or any
sub di vi si on or inst ru men ta li ti es the re of are as ses sed with
res pect to the tech ni cal as sis tan ce pro vi ded by the Uni ted
Sta tes Go vern ment, the Go vern ment of the Re pub lic of
Hun ga ry shall provide prompt and full reimbursement for
those taxes, duties or other charges.

b. The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry shall be 
res pon sib le for any li a bi lity ari sing out of tech ni cal
as sis tan ce pro vi ded by the Uni ted Sta tes Go vern ment as
set forth in Ar tic le 1 abo ve, in ac cor dan ce with the Vi en na
Con ven ti on on Ci vil Li a bi lity for Nuclear Damage of May
21 1963.

Article 3

Any tech ni cal as sis tan ce pro vi ded by the Uni ted Sta tes
of Ame ri ca pur su ant to this Ag re e ment is sub ject to the
ava i la bi lity of funds.

Article 4

Mi nist ri es and agen ci es of the Par ti es may en ter into
imp le men ting ag re e ments and ot her ar ran ge ments to
imp le ment tech ni cal as sis tan ce pro vi ded by the Uni ted
Sta tes Go vern ment pursuant to this Agreement.

Article 5

The two go vern ments un ders tand that du ring the
imp le men ta ti on of the Ag re e ment the Hun ga ri an side is
re qu i red to act in comp li an ce with the le gis la ti on of the
Eu ro pe an Com mu nity and the Eu ro pe an Atomic Energy
Community.

If the se pro po sals are ac cep tab le to the Uni ted Sta tes
Go vern ment, it is furt her pro po sed that this note, to get her
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with the Em bas sy’s af fir ma ti ve note of reply, shall
cons ti tu te an ag re e ment bet we en the two go vern ments,
which shall en ter into for ce on the date of a note from the
Mi nist ry con fir ming that the Go vern ment of the Re pub lic
of Hun ga ry has comp le ted all of its do mes tic le gal
pro ce du res necessary for entry into force of the
Agreement.

1. cikk

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok Kor má nya (a továb biak ban: Fe lek) kö zöt ti
je len Meg ál la po dás cél ja, hogy biz to sí té kot nyújt son az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nya (a továb biak ban:
Egye sült Ál la mok Kor má nya) ál tal, az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok Ener gia ügyi Mi nisz té ri u mán ke resz tül nyújt ha tó
mû sza ki tá mo ga tás te kin te té ben, amely tá mo ga tás ki ter -
jed:

a) a ki égett nuk le á ris ku ta tó re ak tor-fû tõ ele mek nek a
Ma gyar Köz tár sa ság ból az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba tör -
té nõ szál lí tá sá ra,

b) a KFKI Atom ener gia Ku ta tó In té zet ku ta tó re ak to rá -
nak ma gas dú sí tá sú urán hasz ná la tá ról ala csony dú sí tá sú
urán ra történõ átállására,

c) a ma gas dú sí tá sú urán ról ala csony dú sí tá sú urán ra
tör té nõ át ál lás ré sze ként a re ak tor-rend szer biz ton sá gá nak
növelésére, valamint

d) a re ak tor te lep he lye és a te lep he lyen tá rolt nuk le á ris
anya gok vé dett sé gé nek növelésére.

2. cikk

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány egyet ért az zal, hogy:

a) Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nya (az
„Egye sült Ál la mok Kor má nya”) ál tal nyúj tott mû sza ki tá -
mo ga tást nem le het adók (be le ért ve az ál ta lá nos for gal mi
adó kat), vám vagy más olyan dí jak ki egyen lí té sé re for dí ta -
ni, ame lye ket a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, vagy kor -
mány za ti szer ve vagy in téz mé nye ki szab. Amennyi ben az
Egye sült Ál la mok Kor má nya ál tal nyúj tott mû sza ki tá mo -
ga tás sal kap cso la to san a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya,
vagy kor mány za ti szer ve vagy in téz mé nye adót, vá mot
vagy más dí jat ál la pít meg, úgy az erre for dí tott összeg gel
meg egye zõ össze get a Magyar Köztársaság Kormánya
köteles haladéktalanul és teljes mértékben vissza fi zet ni.

b) A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya vál lal ja a kár fe le -
lõs sé get bár mely, az Egye sült Ál la mok Kor má nya ál tal a
fen ti 1. cikk ben meg ha tá ro zott mû sza ki tá mo ga tás ból adó -
dó kár té rí té si kö te le zett sé gért, az atom ká ro kért való pol -
gá ri jogi fe le lõs ség rõl  szóló 1963. má jus 21-én kelt Bécsi
Egyezménynek meg fele lõen.

3. cikk

Bár mely, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ál tal, ezen
Meg ál la po dás sze rint nyúj tott mû sza ki tá mo ga tás a pénz -
ügyi for rá sok ren del ke zés re ál lá sá tól függ.

4. cikk

A Fe lek mi nisz té ri u mai és hi va ta lai vég re haj tá si egyez -
mé nye ket vagy más meg ál la po dá so kat köt het nek az Egye -
sült Ál la mok Kor má nya ál tal, a je len Meg ál la po dás sze rint 
nyúj tott mû sza ki tá mo ga tás vég re haj tá sá ra.

5. cikk

A Fe lek tu do má sul ve szik, hogy a Meg ál la po dás vég re -
haj tá sa so rán a ma gyar fél kö te les az Eu ró pai Kö zös ség és
az Eu ró pai Atom ener gia Kö zös ség jog rend jé nek meg fele -
lõen el jár ni.

Amennyi ben ezen ja vas la tok el fo gad ha tó ak az Egye sült 
Ál la mok Kor má nya szá má ra, ak kor ja va sol juk to váb bá,
hogy ez a jegy zék a Nagy kö vet ség jó vá ha gyó vá lasz jegy -
zé ké vel együtt ké pez zen Meg ál la po dást a két Kor mány
kö zött, amely Meg ál la po dás ak kor lép ha tály ba, ami kor a
Mi nisz té ri um meg erõ sí ti, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság a
ha tály ba lép te tés hez szük sé ges bel sõ jogi kö te le zett sé gek -
nek ele get tett.”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Meg ál la po dás záró ren del ke zé -
sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben
ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az atom ener gia-fel ügye le ti szerv fel ügye le tét el lá tó mi -
nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

85/2008. (VII. 5.) FVM
ren de le te

a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról,
va la mint a va dá szat ról szó ló 1996. évi LV. tör vény

vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról szó ló
 79/2004. (V. 4.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va -
dá szat ról szó ló 1996. évi LV. tör vény 1. § (2) be kez dé sé -
ben és 38. § (1) be kez dé sé ben, va la mint az egyes jog sza bá -
lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör vény 6. § (4) be kez dés
c) alpont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve -
lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § k) pont -
já ban ka pott fel adat kör ben – a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) pont já ban ka pott fel adat -
kör ben el já ró kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va -
dá szat ról szó ló 1996. évi LV. tör vény vég re haj tá sá nak
sza bá lya i ról szó ló 79/2004. (V. 4.) FVM ren de let (a to váb -
bi ak ban: Vhr.) 5. szá mú mel lék let „I. Va dá sza ti idé nyek”
fe je zet ba) pont já ban sze rep lõ „Er dei sza lon ka (*5) – már -
ci us 1. – áp ri lis 10.” szö veg rész he lyé be az „Er dei sza lon -
ka – va dá sza ti idény nél kül” szö veg rész lép.

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A Vhr.
a) 1. § ba) pont já ban a „Böj ti réce (Anas qu er qu e du la)” 

és „Ba rát ré ce (Ayt hya fe ri na)” szö veg rész,
b) 45. § (2) be kez dé sé ben a „böj ti réce” és „ba rát ré ce”

szö veg rész,
c) 5. szá mú mel lék let „I. Va dá sza ti idé nyek” fe je zet ba)

„Ap ró vad fa jok” pont ja nyol ca dik so rá ban a „Ba rát-,” szö -
veg rész, ki len ce dik so rá ban a „Böj ti réce – va dá sza ti idény 
nél kül” szö veg rész, 4. jegy ze té ben a „ba rát-” szö veg rész,
va la mint az 5. jegy zet, to váb bá

d) 20. szá mú mel lék let ben a „Böj ti réce – 10” és „Ba rát -
ré ce – 10” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon
ha tá lyát vesz ti.

3. §

Ez a ren de let a va don élõ ma da rak vé del mé rõl szó ló,
1979. áp ri lis 2-i 79/409/EGK ta ná csi irány elv 7. cik ke
(4) be kez dé sé nek való meg fe le lést szol gál ja.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

86/2008. (VII. 5.) FVM
ren de le te

jég esõ-el há rí tá si rend szer mû kö dé sé hez nyúj tott
cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás

igény be vé te lé nek sza bá lya i ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va,
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Fo gal mak

1. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) jég esõ-el há rí tó rend szer: föld raj zi lag le ha tá rol ha tó,

olyan tech ni kai be ren de zé sek bõl álló há ló zat, amely me -
teorológiai elõ re jel zé sek alap ján, a be ren de zé sek al ka lom -
sze rû mû köd te té sé vel meg aka dá lyoz za ká ro kat oko zó jég -
esõk ki ala ku lá sát;

b) egye sü lés: a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi
IV. tör vény XI. fe je ze té ben sza bá lyo zott ko ope rá ci ós tár -
sa ság, amely meg ha tá ro zott te rü le ten a ká ro kat oko zó jég -
esõk ki ala ku lá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben jég -
esõ-el há rí tó rend szert mû köd tet;
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c) tárgy év: az a nap tá ri év, amely ben a tá mo ga tá si ké re -
lem be nyúj tás ra ke rül;

d) jég esõ-el há rí tá si terv: az egye sü lés ál tal a tárgy év re
ki dol go zott cse lek vé si prog ram, amely a jég esõ-el há rí tást
cél zó in téz ke dé se ket és az azok ra ter ve zett rá for dí tá so kat
tar tal maz za;

e) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a Kö zös ség irány -
mu ta tá sa a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men -
té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga -
tá sok ról szó ló 2004. ok tó ber 1-jei bi zott sá gi köz le mény
(2004/C 244/02.) 2.1. pont ja sze rin ti vál lal ko zás.

A tá mo ga tás jel le ge

2. §

(1) Az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás a Szer zõ dés 
87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról szó ló, 2006. de cem ber 15-ei 1998/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let (a to váb bi ak ban: ál ta lá nos de mi ni mis
ren de let) sze rin ti cse kély össze gû tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) A tá mo ga tást igény be vevõ ér te sí té se, va la mint a tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sa és el len õr zé se so rán az ál ta lá nos
de mi ni mis ren de let 2. és 3. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint kell el jár ni.

A tá mo ga tás jo go sult sá gi fel té te lei

3. §

Tá mo ga tás ra jo go sult az az egye sü lés, amely:

a) leg alább tíz ezer négy zet ki lo mé ter ki ter je dé sû te rü le -
ten jég esõ el há rí tó rend szert mû köd tet;

b) a tárgy év re a szék he lye sze rint il le té kes me gyei Me -
zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal nak (a to váb bi ak ban:
szak igaz ga tá si hi va tal) be mu ta tott jég esõ-el há rí tá si terv -
vel ren del ke zik;

c) nyi lat ko zik, hogy a tá mo ga tá si ké re lem benyújtá -
sakor:

ca) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el -
já rás alatt,

cb) le járt köz tar to zás sal nem ren del ke zik,

cc) nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak,

cd) meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az
ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
15. §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek;

d) nyi lat ko zik, hogy a mû kö dé si költ sé gek tá mo ga tá si
össze gen fe lü li for rá sát biz to sít ja.

A tá mo ga tás mér té ke és for rá sa

4. §

(1) A tá mo ga tás hoz ren del ke zés re álló ke ret összeg a
tárgy év ben 50 mil lió Ft.

(2) A tá mo ga tás mér té ke jég esõ el há rí tá si te vé keny ség -
hez kap cso ló dó éves net tó mû kö dé si költ ség 50%-a. A tá -
mo ga tás össze gét a ter ve zett éves mû kö dé si költ ség alap -
ján kell meg ál la pí ta ni.

(3) A tá mo ga tás for rá sa a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo -
ga tá sok elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la (számla -
száma: 10032000-01220191-51200002). Amennyi ben a
meg ítél he tõ tá mo ga tá si igé nyek meg ha lad ják az (1) be -
kez dés sze rin ti for rást, az adott ké rel mek re meg ítél he tõ tá -
mo ga tá si össze gek ará nyos vissza osz tás ra ke rül nek.

A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa

5. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH) ré szé re a mel -
lék let sze rin ti adat la pon pos tai úton kell be nyúj ta ni a
tárgy év jú li us 31-éig.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:
a) a jég esõ-el há rí tá si te vé keny ség rész le tes le írá sát,

meg je löl ve a jég esõ-el há rí tás alá vont te rü le tet és an nak
nagy sá gát;

b) az ér vé nyes tár sa sá gi szer zõ dés má so la tát;
c) a tárgy év re vo nat ko zó költ ség ve té si ter vet;
d) a tárgy év re vo nat ko zó, a szak igaz ga tá si hi va tal nak

be mu ta tott jég esõ el há rí tá si ter vet;
e) a szak igaz ga tá si hi va tal ál tal ki adott ha tó sá gi bi zo -

nyít ványt.

(3) A szak igaz ga tá si hi va tal ha tó sá gi bi zo nyít ványt ad
ki ar ról, hogy az egye sü lés a jég esõ-el há rí tá si terv ben fog -
lalt fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek -
kel ren del ke zik.

6. §

(1) Az MVH a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007.
évi XVII. tör vény 60. § (2) be kez dé sé re is fi gye lem mel – a
for rás ren del ke zés re bo csá tá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon
be lül in téz ke dik a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl.

(2) A tá mo ga tá si összeg eu ró ra tör té nõ át szá mí tá sa kor a
tá mo ga tá si ké re lem MVH-hoz tör té nõ be nyúj tás hó nap já -
nak elsõ nap ján ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal
köz zé tett fo rint/euró át vál tá si ár fo lya mot kell al kal maz ni.
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Nyil ván tar tás, el len õr zés

7. §

(1) E ren de let vo nat ko zá sá ban az ál ta lá nos de mi ni mis
ren de let 3. cikk 3. pont ja sze rin ti nyil ván tar tást az MVH
ve ze ti.

(2) A tá mo ga tá si dön tés rõl szó ló do ku men tu mot az
MVH és az egye sü lés is kö te les tíz évig meg õriz ni.

(3) Az MVH a jég esõ-el há rí tá si terv ben fog lalt kö te le -
zett sé gek tel je sí té sét – fi gye lem mel a költ ség ve té si terv -
ben fog lal tak meg va ló sí tá sá ra – éven te leg alább két szer el -
len õr zi, eb bõl egy el len õr zést a tel jes tá mo ga tá si évre vo -
nat ko zó an kell el vé gez ni.

(4) Az MVH a (3) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té sé hez
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény 26. §-a sze rin ti

bel föl di jog se gély ke re té ben meg ke res he ti a te rü le ti leg il -
le té kes szak igaz ga tá si hi va talt.

Záró ren del ke zé sek

8. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba.

9. §

Ez a ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis
tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról szó ló, 2006. de cem ber
15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379.,
2006.12.28., 5. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal maz.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Mel lék let a 86/2008. (VII. 5.) FVM ren de let hez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a jég esõ-el há rí tá si rend szer mû kö dé sé hez nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás igény be vé te lé nek
sza bá lya i ról szó ló 86/2008. (VII. 5.) FVM ren de let alap ján

………év ben

A tá mo ga tá si ké rel met a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz kell pos tai úton be nyúj ta ni.

1. A ké rel me zõ ada tai:

A jég esõ-el há rí tá si te vé keny sé get foly ta tó egye sü lés
neve:................................................................................................................................................................................

Ügy fél nyil ván tar tá si szá ma: ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ

Adó szám: ˆˆˆˆˆˆˆˆ-ˆ-ˆˆ

2. A jég esõ-el há rí tá si te vé keny sé get foly ta tó egye sü lés mû kö dé si te rü le té nek meg ha tá ro zá sa:

Mû kö dõ ta laj ge ne rá tor há ló zat

Me gye
Mû kö dõ ge ne rá to rok

 (db)
Te rü let nagy ság

(km2)

 Össze sen*:

* A jég esõ-el há rí tá si rend szer mû kö dé sé hez nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás igény be vé te lé nek sza bá lya i ról szó ló 86/2008. (VII. 5.) FVM ren -
de let 3. § a) pont ja sze rint össze sen leg alább 10 000 km2

3. Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge: ............................................................................................................................ (Ft)



4. Nyi lat ko za tok:

4.1. Nyi lat ko zom, hogy a jég esõ el há rí tó te vé keny sé get foly ta tó egye sü lés a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor

– csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem áll,

– nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

4.2. Nyi lat ko zom, hogy a mû kö dé si költ sé gek tá mo ga tá si össze gen fe lü li for rá sát biz to sí tom.

4.3. Nyi lat ko zom, hogy adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá som nin csen. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás
fo lyó sí tó ja e nyi lat ko zat va ló ság tar tal má nak iga zo lá sát kér je az az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 18/C. § (13)–(15) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás ban vagy köz vet le nül az ál -
la mi, ön kor mány za ti adó ha tó ság tól és a vám ha tó ság tól.

4.4. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az Áht. 15. §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg -
fe le lek.

4.5. Nyi lat ko zom, hogy a de mi ni mis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem.
Fo lyó pénz ügyi év ben és a meg elõ zõ két pénz ügyi év ben a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá -
sok ra való al kal ma zá sá ról szó ló 1998/2006/EK ren de let alap ján az ál ta lam ve ze tett vál lal ko zás cse kély össze gû
tá mo ga tás ban:
………………………………….… jog cí men ………………euró összeg ben
………………………………….… jog cí men ………………euró összeg ben

    ré sze sült/nem ré sze sült*.

* a nem kí vánt rész át hú zan dó

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a ké re lem ben kö zölt, il let ve a csa tolt mel lék le te ken sze rep lõ ada -
tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: ................................., .……… év ............................... hó nap ................. nap

.........................................................

ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa

Mel lék le tek:

1. a jég esõ el há rí tá si te vé keny ség rész le tes le írá sa;

2. tár sa sá gi szer zõ dés má so la ta;

3. a tá mo ga tá si évre vo nat ko zó költ ség ve té si terv;

4. a tá mo ga tá si évre vo nat ko zó, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal nak be mu ta tott jég esõ el há rí tá si terv;

5. a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ál tal ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vány.
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

11/2008. (VII. 5.) KHEM
rendelete

a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által 
adományozható elismerésekrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. ren de let 1.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A fel adat- és ha tás kö röm be tar to zó te rü le te ken vég -
zett ki ma gas ló szín vo na lú te vé keny ség el is me ré se cél já -
ból a 2.  §-ban meg ha tá ro zott szak mai dí ja kat, szak mai ér -
me ket és szak mai el is me ré se ket (a továb biak ban együtt:
el is me rés) ala pí tom.

(2) El is me rés ma gyar és kül föl di ál lam pol gár ré szé re,
va la mint posz tu musz is ado má nyoz ha tó.

2.  §

(1) Szak mai díj:

a) ,,Ba ross Gá bor-díj”,

b) ,,Pus kás Ti va dar-díj”,

c) ,,Pro mét he us-díj”.

(2) Szak mai érem:

a) ,,A Köz le ke dé sért Ér dem érem”,

b) ,,Szent Bor bá la-érem”,

c) ,,A Hír köz lé sért Ér dem érem”.

(3) Szak mai el is me rés:

a) ,,Mi nisz te ri El is me rés”,

b) ,,Ki vá ló Bá nyász” ki tün te tõ cím.

(4) A szak mai díj jal ado má nyo zó ok irat és a ki fi ze tés kor 
ha tály ban lévõ köz tiszt vi se lõi il let mény alap tíz sze re sé nek
meg fe le lõ mér té kû, adó kö te les pénz ju ta lom jár.

(5) A szak mai érem mel és a szak mai el is me rés sel ado -
má nyo zó ok irat, a „Ki vá ló Bá nyász” ki tün te tõ cím mel vi -
sel he tõ érem jár.

(6) A pénz ju ta lom össze gét a Köz le ke dé si, Hír köz lé si
és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban: miniszté -
rium) biz to sít ja a költ ség ve té sé bõl.

3.  §

(1) El is me rés – ál ta lá ban – az aláb bi ak ban meg je lölt ün -
ne pek, szak mai na pok al kal má val adományozhatók:

a) ,,Ba ross Gá bor-díj” a már ci us 15-ei és az ok tó ber
23-ai nem ze ti ün nep, va la mint a Vas utas nap (jú li us 10.)
alkalmából;

b) ,,Pus kás Ti va dar-díj” a már ci us 15-ei és az ok tó ber
23-ai nem ze ti ün nep al kal má ból;

c) ,,Pro mét he us-díj” a már ci us 15-ei és az ok tó ber 23-ai 
nem ze ti ün nep al kal má ból;

d) ,,A Köz le ke dé sért Ér dem érem” a már ci us 15-ei és az 
ok tó ber 23-ai nem ze ti ün nep, va la mint a Vas utas nap (jú -
lius 10.) alkalmából;

e) ,,Szent Bor bá la-érem” Bor bá la-nap (de cem ber 4.)
al kal má ból;

f) ,,A Hír köz lé sért Ér dem érem” a már ci us 15-ei és az
ok tó ber 23-ai nem ze ti ün nep al kal má ból;

g) ,,Mi nisz te ri El is me rés” a már ci us 15-ei és az ok tó ber 
23-ai nem ze ti ün nep, a Köz tiszt vi se lõk Nap ja (jú li us 1.), a
Vas utas nap (jú li us 10.), Bor bá la-nap (de cem ber 4.), va la -
mint a Bá nyász nap (min den év szep tem be ré nek elsõ
vasárnapja) alkalmából;

h) ,,Ki vá ló Bá nyász” ki tün te tõ cím Bá nyász nap (min -
den év szep tem be ré nek elsõ va sár nap ja) alkalmából.

(2) Az el is me ré sek alap sza bá lya it az 1. mel lék let tar tal -
maz za.

4.  §

(1) El is me rés ado má nyo zá sát kez de mé nyez he ti:
a) a mi nisz té ri um és a mi nisz té ri um szak mai irá nyí tá sa

alá tar to zó te rü le te ken dol go zó sze mé lyek ese té ben a fog -
lal koz ta tó szer ve zet ve ze tõ je, vagy an nak egyet ér té sé vel a
mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ je, il let ve ma ga sabb be osz tá -
sú ve ze tõ je,

b) más sze mély ese té ben a mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze -
tõ je, il let ve ma ga sabb be osz tá sú ve ze tõ je, to váb bá

c) a „Szent Bor bá la-érem” ese té ben a szak ma rep re zen -
ta tív mun ka adói és mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti szer -
ve ze tei, va la mint a bá nyász-ko hász ha gyo mányt õrzõ
szak mai egye sü let együt te sen,

d) a „Ki vá ló Bá nyász” ki tün te tõ cím ese té ben a szak ma 
rep re zen ta tív mun ka adói és mun ka vál la lói ér dek-kép vi se -
le ti szer ve ze tei együt te sen.

(2) Nem ado má nyoz ha tó el is me rés olyan sze mély nek,
aki jog erõs fe gyel mi bün te tés vagy jog erõs bün te tõ íté let
ha tá lya alatt áll, va la mint aki az (5) be kez dés sze rin ti hoz -
zá já ru lást nem adja meg.

(3) Az el is me rés ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó, a je lölt
ne vét és rész le tes szak mai in do ko lást tar tal ma zó ja vas la tot 
az el is me rés ter ve zett ado má nyo zá sá nak idõ pont ja elõtt
leg alább 45 nap pal a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz ter nek (a továb biak ban: mi nisz ter) cí mez ve – a 
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2. mel lék let sze rin ti – for ma nyom tat vá nyon kell benyúj -
tani.

(4) A be ér ke zett ja vas la to kat a mi nisz ter ál tal ki je lölt
4 tagú bi zott ság rang so rol ja, és jó vá ha gyás ra a mi nisz ter
elé ter jesz ti.

(5) Az el is me rés ado má nyo zá sá hoz szük sé ges a meg -
ado má nyo zott elõ ze tes hoz zá já ru lá sa a 2. mel lék let ben
meg ha tá ro zott sze mé lyes ada ta i nak a (9) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ke ze lé sé hez, va la mint az el is me rés sel
össze füg gõ, a (10) be kez dés sze rin ti sze mé lyes ada tai köz -
zé té te lé hez.

(6) Az el is me ré se ket a mi nisz ter vagy az ál ta la meg bí -
zott sze mély ün ne pé lyes ke re tek kö zött adja át.

(7) A posz tu musz el is me rés át vé te lé re a (4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott bi zott ság ja vas la tá ban meg je lölt hoz zá -
tar to zó jo go sult.

(8) A mél tat lan ná vált sze mély tõl a mi nisz ter az el is me -
rést vissza von ja.

(9) Az el is me ré sek ado má nyo zá sá ról és meg vo ná sá ról a 
mi nisz té ri um – az ado má nyo zás nap já tól szá mí tott
30 évig – nyil ván tar tást ve zet. A nyil ván tar tás tar tal maz za
a meg ado má nyo zott 2. mel lék let ben fog lalt ada ta it, az el -
is me rés meg ne ve zé sét, az el is me rés ado má nyo zá sá nak
idõ pont ját és in do kát, va la mint az el is me rés eset le ges
vissza vo ná sá nak té nyét, in do kát és idõ pont ját.

(10) A mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni
az ado má nyo zott ne vét és be osz tá sát, az el is me rés meg ne -
ve zé sét, a szak mai dí jak ese té ben az el is me rés ado má nyo -
zá sá nak in do kát, to váb bá az el is me rés eset le ges vissza vo -
ná sá nak té nyét és idõ pont ját.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ál tal ado má -
nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 19/2007. (II. 12.) GKM
ren de let 2.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és g) pont ja, 2.  §-a
(2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja, 2.  §-ának (3) be kez dé se; a
ren de let mel lék le te I. Szak mai dí jak ré szé nek a „Ba ross
Gá bor-Díj”-ra és a „Pus kás Ti va dar-Díj”-ra vo nat ko zó ré -
szei; a ren de let mel lék le te II. Szak mai ér mek ré szé nek az
„A Köz le ke dé sért Ér dem érem”-re, a „Szent Borbála-
 érem”-re és az „A Hír köz lé sért” szak mai érem re vo nat ko -
zó ré szei; to váb bá a ren de let mel lék le te III. Szak mai el is -
me ré sek ré sze.

(3) A 2008. évi vas utas na pi ki tün te té sek te kin te té ben
– a 4.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en – az el is me -
rés ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó, a je lölt ne vét és rész le tes
szak mai in do ko lást tar tal ma zó ja vas la tot jú li us 8-áig kell a 

mi nisz ter nek cí mez ve – e ren de let 2. mel lék le te sze rin ti –
for ma nyom tat vá nyon be nyúj ta ni.

(4) E ren de let 5.  §-ának (2)–(4) be kez dé se 2008.
 augusztus 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

1. melléklet
a 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelethez

Alapszabályok

I. SZAKMAI DÍJAK

,,Ba ross Gá bor-díj”
1. A köz le ke dés ér de ké ben vég zett ki ma gas ló, pél da -

mu ta tó te vé keny ség, il let ve élet mû el is me ré sé ért ado má -
nyoz ha tó.

2. A dí jat éven te 15 sze mély kap hat ja meg.
3. A díj dísz do boz ban el he lye zett em lék pla kett. A

bronz ból ké szült pla kett át mé rõ je 110 mm. Elõ lap ja kö ze -
pén a név adó mell ké pe, fe let te kör ív ben a díj el ne ve zé se
lát ha tó. Hát ol da lán „A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI
ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTER” fel irat he lyez ke dik el,
fe let te egy kör ben a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz -
te zõ tölgy- és ba bér ág gal öve zett cí me re, alat ta a dí ja zott
ne vé nek és az ado má nyo zás év szá má nak gra ví ro zá sá ra al -
kal mas sík fe lü let ta lál ha tó.

,,Pus kás Ti va dar-díj”
1. Az elekt ro ni kus hír köz lés és a pos ta ügy ér de ké ben

vég zett ki ma gas ló te vé keny ség, il let ve élet mû elismeré -
séért ado má nyoz ha tó.

2. A dí jat éven te 4 sze mély kap hat ja meg.
3. A díj dísz do boz ban el he lye zett, pro of ki vi te lû ezüst -

érem. Az érem át mé rõ je 42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ -
lap ján a név adó mell ké pe, mel let te két ol da lon tölgy-, il let -
ve ba bér ág, amely ben a díj el ne ve zé se lát ha tó. Hát ol da lán
a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy- és ba bér -
ág gal öve zett cí me re he lyez ke dik el, ame lyet „A
KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI
MINISZTER” fel irat vesz kö rül.

,,Pro mét he us-díj”
1. A vil la mos ener gia-, a gáz- és olaj ipar, a bá nyá szat,

az atom ener gia biz ton sá ga ér de ké ben, va la mint a hõ szol -
gál ta tás te rü le tén a fej lesz tés ben és üze mel te tés ben vég -
zett ki ma gas ló te vé keny ség, il let ve élet mû el is me ré sé ért
ado má nyoz ha tó.

2. A dí jat éven te 10 sze mély kap hat ja meg.
3. A díj dísz do boz ban el he lye zett, pro of ki vi te lû ezüst -

érem. Az érem át mé rõ je 42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ -
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lap ján a díj név adó já nak sti li zált képe, mel let te két ol da lon 
tölgy, il let ve ba bér ág, amely ben a díj el ne ve zé se lát ha tó.
Hát ol da lán „A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS
ENERGIAÜGYI MINISZTER” fel irat he lyez ke dik el, fe -
let te egy kör ben a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te -
zõ tölgy- és ba bér ág gal öve zett cí me re, alat ta a dí ja zott ne -
vé nek és az ado má nyo zás év szá má nak gra ví ro zá sá ra al -
kal mas sík fe lü let ta lál ha tó.

II. SZAKMAI ÉRMEK

,,A Köz le ke dé sért Ér dem érem”
1. A köz le ke dés ér de ké ben vég zett ma gas szín vo na lú,

ered mé nyes mun ka el is me ré sé ért ado má nyoz ha tó.
2. Az ér dem ér met éven te 30 sze mély kap hat ja meg.
3. A szak mai érem dísz do boz ban el he lye zett em lék pla -

kett. Az ezüst bõl ké szült, pro of ki vi te lû érem át mé rõ je
42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján a köz le ke dé si ága -
za tot szim bo li zá ló ábra és „A Köz le ke dé sért” fel irat lát ha -
tó. Hát ol da lán a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re he lyez ke dik
el, ame lyet „A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS
ENERGIAÜGYI MINISZTER” fel irat övez.

,,Szent Bor bá la-érem”
1. A bá nyá szat, il let ve a ko há szat ér de ké ben vég zett

ma gas szín vo na lú, ered mé nyes mun ka el is me ré sé ért ado -
má nyoz ha tó.

2. Az ér met a bá nyá szat te rü le tén éven te 15 sze mély, a
ko há szat te rü le tén éven te 4 sze mély kap hat ja meg.

3. A szak mai érem dísz do boz ban el he lye zett em lék pla -
kett.

Az ezüst bõl ké szült, pro of ki vi te lû érem át mé rõ je
42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján a név adó egész ala -
kos képe, fe let te sza la gon a díj el ne ve zé se, alat ta a
„LELKIISMERETES BÁNYÁSZATI TEVÉKENY -
SÉGÉRT”, il let ve a „LELKIISMERETES KOHÁSZATI
TEVÉKENYSÉGÉRT” fel irat, mind két ol da lán bá nyász -
ka la pá csok. Hát ol da lán a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást
ke resz te zõ tölgy- és ba bér ág gal öve zett cí me re he lyez ke -

dik el, ame lyet a „MINISZTERI KITÜNTETÉS” fel irat
vesz kö rül.

,,A Hír köz lé sért Ér dem érem”
1. A hír köz lés ér de ké ben vég zett ma gas szín vo na lú,

ered mé nyes mun ka el is me ré sé ért ado má nyoz ha tó.
2. A szak mai ér met a hír köz lés te rü le tén éven te 6 sze -

mély kap hat ja meg.
3. A szak mai érem dísz do boz ban el he lye zett em lék pla -

kett. Az ezüst bõl ké szült, pro of ki vi te lû érem át mé rõ je
42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján az ága za tot szim bo -
li zá ló ábra és a szak mai érem el ne ve zé se lát ha tó. Hát ol da -
lán a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re he lyez ke dik el, ame lyet
„A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI
MINISZTER” fel irat övez.

III. SZAKMAI ELISMERÉSEK

,,Mi nisz te ri El is me rés”
1. A mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó te rü -

le ten ered mé nyes, pél da mu ta tó te vé keny sé get vég zett sze -
mély ré szé re ado má nyoz ha tó.

2. Az el is me rést éven te 100 sze mély kap hat ja meg.
3. Az el is me rés dísz do boz ban el he lye zett, pro of ki vi te -

lû ezüst érem. Az érem át mé rõ je 42,5 mm, vas tag sá ga
3 mm. Elõ lap ján gróf Szé che nyi Ist ván mell ké pe, alat ta
alá írá sa, fe let te a „Gróf Szé che nyi Ist ván” fel irat, mel let te
két ol da lon tölgy-, il let ve ba bér ág lát ha tó. Hát ol da lán a
Lánc híd, alat ta a Szé che nyi csa lád cí me re és jel mon da ta,
va la mint a Hi tel címû mû bõl szár ma zó idé zet he lyez ke dik
el, ame lyet „A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS
ENERGIAÜGYI MINISZTER” fel irat és ba bér ko szo rú
vesz kö rül.

,,Ki vá ló Bá nyász” ki tün te tõ cím
1. A bá nyá szat ban – el sõ sor ban fi zi kai vagy ter me lés -

irá nyí tói mun ka kör ben dol go zók ré szé re – a ne héz mun ka -
kö rül mé nyek kö zött vég zett pél da mu ta tó mun ka el is me ré -
sé ül ado má nyoz ha tó.

2. A ki tün te tõ cí met éven te 30 sze mély kap hat ja meg.
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2. melléklet a 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelethez

Javaslat elismerés adományozására

A köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 11/2008. (VII. 5.) KHEM
ren de let alap ján a ja va solt elismerés megnevezése: ..........................................................................................................

Az el is me rés ado má nyo zá sá ra ja va solt neve: ...................................................................................................................

Szü le té si he lye: .................................................................................................................................................................

Szü le té si ide je (év, hó, nap): .............................................................................................................................................

Any ja neve: .......................................................................................................................................................................

Is ko lai vég zett sé ge: ...........................................................................................................................................................

Je len le gi mun ka he lye (szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé sé vel, nyug díj mel lett vál lalt mun ka esetén is): ............................

Mun ka kö re, il let ve be osz tá sa: ...........................................................................................................................................

Köz tiszt vi se lõ ese tén be so ro lá sa: ......................................................................................................................................

Lak cí me: ...........................................................................................................................................................................

Ér te sí té si te le fon szá ma: .....................................................................................................................................................

A je lölt ko ráb ban ka pott ki tün te té sei (ál la mi és mi nisz te ri ki tün te tés): ............................................................................

A ki tün te tés át adá sá nak ja va solt idõ pont ja: ......................................................................................................................

A ki tün te tés ado má nyo zá sá nak ja va solt al kal ma (nem ze ti ün nep, egyéb): ......................................................................

A ja vas lat in dok lá sa (3–5 mon dat ban): .............................................................................................................................

Dá tum: 200 ........................

Ja vas lat te võ neve: ...........................................................................

Ja vas lat te võ mun ka he lye: ...............................................................

Ja vas lat te võ alá írá sa: ......................................................................
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
145/2008. (VII. 5.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján az ön kor mány -
za ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

Pá ter nosz ter Pi ros ká nak, Gyõr Me gyei Jogú Vá ros
 Polgármesteri Hi va ta la nép jó lé ti osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Sza bó Pál né nak, Sze ged Me gyei Jogú Vá ros
 Polgármesteri Hi va ta la Jegy zõi Iro da iro da ve ze tõ-he lyet -
te sé nek,

Vucs kics An ná nak, Nagy atád Vá ros al jegy zõ jé nek,
a Pol gár mes te ri Hi va tal iro da ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Gon dos Gyu lá né nak, He les fa és Dinnye ber ki Köz sé gek 
Kör jegy zõ sé ge igaz ga tá si ügy in té zõ jé nek, anyakönyv -
vezetõnek,

Nagy Jó zsef né nek, Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal Pénz ügyi és Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz -
tály költ ség ve té si cso port ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú ni us 25.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/03189/2008.

A Köztársasági Elnök
146/2008. (VII. 5.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

a ma gyar és a nem zet kö zi szö vet ke ze ti moz ga lom ban
hosszú idõn át vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Vá ra di La jos nak, az Or szá gos Ta ka rék szö vet ke ze ti
Szö vet ség nem zet kö zi fõ ta ná cso sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. jú ni us 30.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. jú ni us 30.

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

KEH ügy szám: VIII-1/03212/2008.



A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1044/2008. (VII. 5.) Korm.

ha tá ro za ta

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zött 
a ku ta tó re ak tor ki égett fû tõ ele me i nek az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba tör té nõ 

vissza szál lí tá sá nak tá mo ga tá sá ról és an nak fi nan szí ro zá sá ról szó ló 
Meg ál la po dás szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá ra adott fel ha tal ma zás ról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zött a ku ta tó re ak tor ki -
égett fû tõ ele me i nek az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ba tör té nõ vissza szál lí tá sá nak tá mo ga tá sá ról és an nak fi nan szí ro zá sá ról
szó ló Meg ál la po dás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás be mu ta tott szö ve ge alap ján bo nyo lít sa le a Meg ál la po dás
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sát jelentõ jegy zék vál tást.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
1/2008. (MK 100.) NFGM

u t a s í t á s a
a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um

Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról

1. § 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 szó ló
2006. évi LVII. tör vény 65. §-ában fog lal tak alap ján – a
mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sá val – je len uta sí tás mel lék le te -
ként a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát ki adom.

2. § (1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép
ha tály ba.

(2) Je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szó ló 2/2008. (MK 23.)
GKM uta sí tá sa, va la mint a mó do sí tá sá ra ki adott 4/2008.
(MK 32.) GKM uta sí tás. 

3. § (1) A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat kap csán
fel me rü lõ hu mán po li ti kai in téz ke dé se ket a köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 na pon be lül kell vég re haj ta ni.

(2) A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat alap ján szük -
sé ges sé váló bel sõ sza bá lyo zá sok mó do sí tá sát az uta sí tás
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül kell köz zé ten ni.

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

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

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta

Tartalomjegyzék

I. Ál ta lá nos ren del ke zé sek
1. § A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel -

adat- és ha tás kö re
2. § A mi nisz té ri um jog ál lá sa és alap ada tai
3. § A mi nisz té ri um szer ve ze te
4. § A mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei és fel ügye le ti

rend jük
5. § A mi nisz té ri u mi ve ze tõi ér te kez le tek rend je
6. § Mi nisz te ri biz tos, mun ka cso port
7. § Mun ka bi zott sá gok

8. § A mun ka vég zés sza bá lyai

9. § Ha tás kör gya kor lá sa

10. § A fõ osz tá lyok kö zöt ti kap cso la tok, az ügy in té zés
sza bá lyai, fe le lõs sé gi rend

11. § Ki ad má nyo zás

12. § Ügy in té zé si sza bá lyok

13. § A köz vé le mény és a mé dia tá jé koz ta tá sá nak sza -
bá lyai

14. § A köz tiszt vi se lõk el is me ré sé hez kap cso ló dó ju tal -
ma zá sá nak sza bá lyai

II. Fel adat- és ha tás kö rök

15. § Mi nisz ter

16. § Ál lam tit ká rok

17. § Ka bi net fõ nök

18. § Köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár

19. § Szak ál lam tit kár

20. § Fõ osz tály ve ze tõ

21. § Fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, osz tály ve ze tõ

22. § Köz tiszt vi se lõ

23. § Ügy ke ze lõ

24. § A mun kál ta tói jog kör gya kor lá sá nak rend je

III. Elõ ter jesz té sek, jog sza bá lyok, az irá nyí tás egyéb
jogi esz kö zei

25. § Elõ ter jesz té sek

26. § Jog sza bá lyok

27. § Az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei

28. § A mi nisz té ri um hi va ta los lap ja

IV. Egyéb ren del ke zé sek

29. § Fel ügye le ti rend

30. § Egyes dön té sek elõ ké szí té sé nek és meg ho za ta lá -
nak rend je 

31. § A va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség gel járó
mun ka kö rök

1. szá mú füg ge lék
Szer ve ze ti egy sé gek ta go ló dá sa, fõbb fel ada tai
 és cél ki tû zé sei, stra té gi ai és ope ra tív fel ada tai

a) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei

b) Ve ze tés

c) Ta go ló dás

d) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai

e) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai

1. MINISZTER

1.1. ELLENÕRZÉSI FÕOSZTÁLY

1.2. MINISZTERI KABINET

Mi nisz te ri Ka bi net

Stra té gi ai Fõ osz tály

Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály
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1.2.1. STRATÉGIAI FÕOSZTÁLY
Elem zé si és Sza bá lyo zá si Osz tály
Struk tu rá lis Po li ti kák Osz tály
1.2.2. KOMMUNIKÁCIÓS FÕOSZTÁLY

2. FEJLESZTÉSI ÜGYEKÉRT FELELÕS ÁLLAM -
TITKÁR

2.1. ÁLLAMTITKÁR TITKÁRSÁGA
2.2. PARLAMENTI KAPCSOLATOK FÕOSZTÁLY 

3. GAZDASÁGI ÜGYEKÉRT FELELÕS ÁLLAM -
TITKÁR

3.1. ÁLLAMTITKÁR TITKÁRSÁGA

4. KÖZIGAZGATÁSI ÜGYEKÉRT FELELÕS SZAK -
ÁLLAMTITKÁRSÁG

4.1. TITKÁRSÁG
4.2. JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY
Jogi Osz tály
Ko or di ná ci ós Osz tály
4.3. KÖZBESZERZÉSI FÕOSZTÁLY
4.4. INFORMATIKAI FÕOSZTÁLY
4.5. HUMÁNIGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY
4.6. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING FÕOSZ -

TÁLY
Fe je ze ti Költ ség ve té si Osz tály
Pénz ügyi és Gaz dál ko dá si Osz tály
For rás-tá mo ga tó Osz tály
Ter ve zés-ko or di ná ci ós és Kont roll ing Osz tály

5. VERSENYKÉPESSÉGÉRT FELELÕS SZAK -
ÁLLAMTITKÁRSAG

5.1. TITKÁRSÁG
5.2. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI FÕOSZTÁLY
Ter ve zé si Elem zé si Osz tály
Fi nan szí ro zó Ter mé kek Fej lesz té se Osz tály
Ko or di ná ci ós és Sza bá lyo zá si Osz tály
5.3. ÜZLETI KÖRNYEZET FÕOSZTÁLY
Stra té gi ai és Üz le ti Kör nye zet Elem zõ Osz tály
Vál lal ko zás fej lesz té si és Bel sõ Pi a ci Osz tály
Üz le ti Kör nye zet Sza bá lyo zá si Osz tály
5.4. TUDÁSGAZDASÁG FÕOSZTÁLY

6. NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATO -
KÉRT FELELÕS SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG

6.1. TITKÁRSÁG
6.2. KERESKEDELEMPOLITIKAI FÕOSZTÁLY
Áru ke res ke del mi Osz tály

Szol gál ta tás ke res ke del mi és Nem zet kö zi Szer ve ze tek
Osz tály

Ke res ke del mi Vé del mi Esz kö zök Osz tály
6.3. EURÓPAI ORSZÁGOK ÉS KÜLGAZDASÁGI

ELEMZÕ FÕOSZTÁLY
Nyu gat-Eu ró pa Osz tály
Kö zép és Dél ke let Eu ró pa Osz tály
Nem zet kö zi Elem zõ Osz tály
EU Ko or di ná ci ós Osz tály
6.4. EURÓPÁN KÍVÜLI ÉS FÁK ORSZÁGOK FÕ -

OSZTÁLYA
FÁK or szá gok Osz tály, 
Ame ri ka és Óce á nia Osz tály
Ázsia és Af ri ka Osz tály
Nem zet kö zi Kap cso la tok Szer ve zé si Osz tály
6.5. BEFEKTETÉSI ÉS VÉDELEMKOORDINÁCIÓS

FÕOSZTÁLY
Be fek te té si és El len té te le zé si Osz tály
Vé del mi ipa ri és Vé de lem ko or di ná ci ós Osz tály

7. A TERÜLETFEJLESZTÉSÉRT ÉS ÉPÍTÉS -
ÜGYÉRT FELELÕS SZAKÁLLAMTITKÁR

7.1. TITKÁRSÁG
7.2. TERÜLETFEJLESZTÉSI FÕOSZTÁLY 
Te rü let- és Vá ros po li ti kai Osz tály
Tá mo ga tás po li ti kai Osz tály
Te rü le ti Együtt mû kö dé si Osz tály
Te rü le ti Ter ve zé si Osz tály 
Te rü le ti Ko or di ná ci ós Osz tály
7.3. TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSÜGYI

FÕOSZTÁLY 
Te rü let ren de zé si Osz tály
Te le pü lés ren de zé si Osz tály
Te le pü lés fej lesz té si Osz tály
7.4. ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSZETI FÕOSZTÁLY
Épí tés ügyi Sza bá lyo zá si Osz tály
Épí tés ügyi Igaz ga tá si Osz tály
Épí té sze ti és Épí tés gaz da sá gi Osz tály

2. szá mú füg ge lék
A GKM át ala ku lá sát és jog utód lá si fo lya ma tát,

 va la mint az ÖTM szer ve ze ti egy sé ge i nek jog utód lá sát
be mu ta tó táb lá zat

3. szá mú füg ge lék
 Az NFGM or ga nig ram ja

4. szá mú füg ge lék
Az NFGM en ge dé lye zett lét szá ma
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Mel lék let
 az 1/2008. (MK 100.) NFGM uta sí tás hoz

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- 
és hatásköre

1. § (1) A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
(a to váb bi ak ban: mi nisz ter) el lát ja mind azon fel ada to kat,
ame lye ket az Al kot mány és más jog sza bá lyok, va la mint a
Kor mány és a mi nisz ter el nök a ha tás kö ré be utal.

(2) A mi nisz ter a Kor mány ál ta lá nos po li ti ká já nak ke re tei
kö zött ve ze ti a mi nisz té ri u mot, e fel adat kör ében irá nyít ja az
ál lam tit ká rok te vé keny égét, dönt a ha tás kö ré be tar to zó
ügyek ben. A mi nisz ter mun ká ját a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat ban (a to váb bi ak ban: SzMSz) meg ál la pí tott rend
sze rint az ál lam tit ká rok, a szak ál lam tit ká rok és a ka bi net fõ -
nök (a to váb bi ak ban együtt: ál la mi ve ze tõk) út ján lát ja el.

A minisztérium jogállása és alapadatai

2. § (1) A mi nisz té ri um ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren -
del ke zõ, ön ál ló an gaz dál ko dó köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szerv.

(2) A mi nisz té ri um szék he lye: 1055 Bu da pest, Hon -
véd u. 13–15.; pos ta cí me: 1880 Pf. 111.

(3) A mi nisz té ri um meg ne ve zé se: Nem ze ti Fej lesz té si
és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um, rö vi dí té se: NFGM,

an gol meg ne ve zé se: Mi nist ry for Na ti o nal De ve lop -
ment and Eco no my,

né met meg ne ve zé se: Mi nis te ri um für Na ti o na le Ent -
wick lung und Wirts chaft,

fran cia meg ne ve zé se: Mi niste re du Dé ve lop pe ment Na -
ti o nal et de l’É co no mie.

A minisztérium szervezete

3. § A mi nisz té ri um szer ve ze te a mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt mû kö dõ ál lam tit ká rok ból, ka bi net fõ nök bõl, szak ál -
lam tit ká rok ból és az irá nyí tá suk alá tar to zó szer ve ze ti egy -
sé gek bõl és al egy sé gek bõl áll. 

A minisztérium szervezeti egységei  és felügyeleti rendjük

4. § (1) A mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei: mi nisz te ri
ka bi net, fõ osz tály, szer ve ze ti al egy sé gei: tit kár ság, osz -
tály. A fõ osz tá lyok osz tá lyok ra ta go lód nak.

(2) A mi nisz té ri um te vé keny sé gét vég zõ szer ve ze ti egy -
sé gek:

Be fek te té si és Vé de lem ko or di ná ci ós Fõ osz tály
El len õr zé si Fõ osz tály
Épí tés ügyi és Épí té sze ti Fõ osz tály
Eu ró pai Or szá gok és Kül gaz da sá gi Elem zõ Fõ osz tály
Eu ró pán kí vü li és FÁK or szá gok Fõ osz tály
Hu mán igaz ga tá si Fõ osz tály
In for ma ti kai Fõ osz tály
Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
Ke res ke de lem po li ti kai Fõ osz tály
Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály
Költ ség ve té si és Kont roll ing Fõ osz tály
Köz be szer zé si Fõ osz tály
Mi nisz te ri Ka bi net
Par la men ti Kap cso la tok Fõ osz tály 
Stra té gi ai Fõ osz tály
Te rü let fej lesz té si Fõ osz tály
Te rü let ren de zé si és Te le pü lés ügyi Fõ osz tály
Tu dás gaz da ság Fõ osz tály
Üz le ti Kör nye zet Fõ osz tály
Vál lal ko zás fej lesz té si Fõ osz tály.

(3) A mi nisz ter tu laj do no si, il let ve va gyon ke ze lõi jog -
kö ré be tar to zó ál la mi és rész ben ál la mi tu laj do nú tár sa sá gi
ré sze se dés sel mû kö dõ gaz da sá gi és köz hasz nú tár sa sá gok, 
va la mint ala pít vá nyok – (a to váb bi ak ban együtt: tár sa sá -
gok) szak mai fel ügye le ti el lá tá si rend jét, a mi nisz ter irá -
nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó ön ál ló an és rész ben
ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si in téz mé nyek (a to váb -
bi ak ban: in téz mé nyek) szak mai fel ügye le ti rend jét a 29. §
tar tal maz za. A szak mai fel ada tok el lá tá sá nak szervezé -
séért fe le lõs szer ve ze ti egy ség fe le lõs: 

a) a több sé gi ál la mi tu laj do nú tár sa sá gok, il let ve az in -
téz mé nyek ál tal el lá tan dó ál la mi (alap-, köz-) fel ada tok
meg ha tá ro zá sá ért,

b) azok jog sza bály ban, lé te sí tõ ok irat ban, uta sí tás ban és 
más egyéb do ku men tum ban való rög zí té sé ért, 

c) az in téz mé nyek, va la mint a tár sa sá gok és a mi nisz té -
ri um kö zöt ti fel adat meg osz tás ki ala kí tá sá ért, és

d) az együtt mû kö dés sza bá lyo zá sá ért,
e) a ki sebb sé gi tu laj do nú tár sa sá gok nál a tár sa ság do ku -

men tu mai sze rint meg ha tá ro zott kü lön le ges jo gok gya kor -
lá sá hoz kap cso ló dó szak mai köz re mû kö dé sért.

A szak mai fel ada tok el lá tá sá nak szer ve zé sé ért fe le lõs
szer ve ze ti egy ség az in téz ménnyel kap cso la tos fej lesz té si
igé nye ket, pro jekt ja vas la to kat tár a meg fe le lõ szer ve ze ti
egy sé gek elé és az in téz mény mû kö dé sét be fo lyá so ló pro -
jek tek ben köz re mû kö dik.

(4) A 29. §-ban fel so rolt tár sa sá gok tu laj do no si (rész -
vény esi) jo ga it a Ma gyar Ál lam, mint tu laj do nos ne vé ben
a mi nisz ter gya ko rol ja, aki a Tár sa sá gi és Intézmény-
 felügyeleti Bi zott ság ja vas la tá nak fi gye lem be vé te lé vel
hoz za meg a tu laj do no si (rész vény esi) ha tá ro za to kat, adja
ki a kép vi se let re szó ló meg ha tal ma zá so kat és mandátu -
mokat.
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(5) Az 1. szá mú füg ge lék tar tal maz za a szer ve ze ti egy -
sé gek ta go ló dá sát, fõbb fel ada ta it és cél ki tû zé se it, straté -
giai és ope ra tív fel ada ta it.

(6) A 2. szá mú füg ge lék tar tal maz za a mi nisz té ri um
köz vet len jog elõ de i nek át ala ku lá sát és jog utód lá si fo lya -
ma tát.

(7) A 3. szá mú füg ge lék tar tal maz za az or ga nig ra mot.

(8) A 4. szá mú füg ge lék tar tal maz za az en ge dé lye zett
lét szá mot.

A minisztériumi vezetõi értekezletek rendje

5. § (1) A he ten te egy szer tar tan dó mi nisz té ri u mi ve ze -
tõi ér te kez le tek rend jét – ha a kö rül mé nyek el té rést nem
in do kol nak – a (2)–(13) be kez dés tar tal maz za.

(2) A Mi nisz te ri Ér te kez let
a) ve ze tõ je: mi nisz ter, tá vol lé te ese tén a mi nisz ter ál tal

ki je lölt sze mély,
b) cél ja: a stra té gi ai vagy más ok ból fon tos fel ada tok, il -

let ve a leg ak tu á li sabb ügyek át te kin té se, az azok tel je sí té -
sé vel össze füg gõ fel té te lek egyez te té se, to váb bá a szak ál -
lam tit ká rok, il let ve más részt ve võk ál tal fel ve tett, mi nisz -
te ri ál lás fog la lást igény lõ ügyek meg be szé lé se,

c) részt ve või: mi nisz ter, ál lam tit ká rok, ka bi net fõ nök,
szak ál lam tit ká rok (meg ha tá ro zott tit kár ság ve ze tõi vagy
fõ osz tály ve ze tõi he lyet te sí tés sel), ka bi net fõ nök-he lyet te -
sek, saj tó szó vi võ, köz po li ti kai igaz ga tó, Kom mu ni ká ci ós
Fõ osz tály ve ze tõ je, Stra té gi ai Fõ osz tály ve ze tõ je, a Jogi és 
Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je, a Költ ség ve té si és Kont -
roll ing Fõ osz tály ve ze tõ je, a Hu mán igaz ga tá si Fõ osz tály
ve ze tõ je, to váb bá a mi nisz ter ál tal meg ívott más sze mé -
lyek.

(3) A Köz igaz ga tá si Ko or di ná ci ós Szak ál lam tit ká ri Ér -
te kez let  

a) ve ze tõ je: a köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam -
tit kár,

b) cél ja: a heti, il let ve a so ron kö vet ke zõ heti Kor mány -
ülés re, Ál lam tit ká ri Ér te kez let re, szak ma po li ti kai ér te kez -
let re, a Kor mány ka bi net, a Gaz da sá gi Ka bi net, il let ve a
Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net ülé sé re ké szí ten dõ elõ ter -
jesz té sek kel kap cso la tos ész re vé te lek rész le tes meg be szé -
lé se, a Mi nisz té ri um Mun ka ter vé ben fog lalt fel ada tok
vég re haj tá sá val kap cso la tos fon tos te en dõk egyez te té se,

c) részt ve või: szak ál lam tit ká rok, az ope ra tív ka bi net fõ -
nök-he lyet tes, Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je,
saj tó fõ nök, Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je, Stra té gi ai 
Fõ osz tály ve ze tõ je, a Költ ség ve té si és Kont roll ing Fõ osz -
tály ve ze tõ je, to váb bá a köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs
szak ál lam tit kár ál tal meg hí vott más sze mé lyek.

(4) A Kor mány ülés re Fel ké szí tõ Ér te kez let 
a) ve ze tõ je: mi nisz ter, tá vol lé te ese tén a gaz da sá gi

ügye kért fe le lõs ál lam tit kár,

b) cél ja: a Kor mány ülé sen tár gya lan dó elõ ter jesz té sek
át te kin té se, a mi nisz té ri um elõ ter jesz té se i vel kap cso la tos
ész re vé te lek rész le tes meg be szé lé se,

c) részt ve või: mi nisz ter, ál lam tit ká rok, ka bi net fõ nök,
szak ál lam tit ká rok, ope ra tív ka bi net fõ nök-he lyet tes, Jogi
és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je, a Mi nisz te ri Ka bi net,
a Köz igaz ga tá si Ügye kért Fe le lõs Szak ál lam tit kár ság ki je -
lölt kép vi se lõ je, to váb bá a mi nisz ter ál tal meg hí vott más
sze mé lyek.

A ka bi net fõ nök a Kor mány ülés re Fel ké szí tõ Ér te kez let
nap ján az elõ ter jesz té sek át te kin té sé re ér te kez le tet tart a
köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár, a szak ál -
lam tit kár sá gok érin tett ve ze tõi, az ope ra tív ka bi net fõ -
nök-he lyet tes, a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je,
a Mi nisz te ri Ka bi net, a Köz igaz ga tá si Ügye kért Fe le lõs
Szak ál lam tit kár ság ki je lölt kép vi se lõ je, to váb bá az ál ta la
meg hí vott más sze mé lyek rész vé te lé vel.

(5) A Kor mány ülés rõl Tá jé koz ta tó Ér te kez let 

a) ve ze tõ je: mi nisz ter, tá vol lé te ese tén a gaz da sá gi
ügye kért fe le lõs ál lam tit kár,

b) cél ja: a Kor mány ülé sen tár gyalt elõ ter jesz té sek át te -
kin té se, a Kor mány dön té se i nek is mer te té se, a dön té sek -
bõl fa ka dó fel ada tok meg ha tá ro zá sa, kü lö nös te kin tet tel a
sür gõs te en dõk re,

c) részt ve või: ka bi net fõ nök, köz igaz ga tá si ügye kért fe -
le lõs szak ál lam tit kár, ope ra tív ka bi net fõ nök-he lyet tes
(a töb bi érin tett elekt ro ni kus for má ban kap tá jé koz ta tást a
Mi nisz te ri Ka bi net tõl).

(6) Az Ál lam tit ká ri Ér te kez let re Fel ké szí tõ Ér te kez let 

a) ve ze tõ je: a gaz da sá gi ügye kért fe le lõs ál lam tit kár, tá -
vol lé té ben a köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit -
kár,

b) cél ja: az ál lam tit ká ri ér te kez le ten tár gya lan dó elõ ter -
jesz té sek át te kin té se, a mi nisz té ri um elõ ter jesz té se i vel
kap cso la tos ész re vé te lek rész le tes meg be szé lé se,

c) részt ve või: a gaz da sá gi ügye kért fe le lõs ál lam tit kár, a 
köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár, az ope ra tív 
ka bi net fõ nök-he lyet tes, az Ál lam tit ká ri Tit kár sá gok ve ze -
tõi, a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je, a Mi nisz te -
ri Ka bi net, a Köz igaz ga tá si Ügye kért Fe le lõs Szak ál lam -
tit kár ság ki je lölt kép vi se lõ je, az elõ ter jesz tõ vagy a na pi -
rend ki e mel ten fon tos pont jai ál tal érin tett szak ál lam tit kár, 
to váb bá a gaz da sá gi ügye kért fe le lõs ál lam tit kár ál tal meg -
hí vott más sze mé lyek.

(7) Az Ál lam tit ká ri Ér te kez let rõl Tá jé koz ta tó Ér te kez let

a) ve ze tõ je: a gaz da sá gi ügye kért fe le lõs ál lam tit kár, tá -
vol lé té ben a köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit -
kár,

b) cél ja: az Ál lam tit ká ri Ér te kez le ten tár gyalt elõ ter jesz -
té sek át te kin té se, a mi nisz té ri um elõ ter jesz té se i vel kap -
cso la tos dön té sek is mer te té se, a dön té sek bõl fa ka dó fel -
ada tok meg ha tá ro zá sa, kü lö nös te kin tet tel a sa ját elõ ter -
jesz té sek kel kap cso la tos sür gõs te en dõk re, va la mint a más
elõ ter jesz tõk egyez te té se in való rész vé tel re, 
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c) részt ve või: a (6) be kez dés c) pont ja sze rin ti részt -
vevõk. 

(8) A Kor mány ka bi net re Fel ké szí tõ Ér te kez let 
a) ve ze tõ je: mi nisz ter
b) cél ja: a ka bi net ülé se ken tár gya lan dó elõ ter jesz té sek

át te kin té se, a mi nisz té ri um elõ ter jesz té se i vel kap cso la tos
ész re vé te lek rész le tes meg be szé lé se,

c) részt ve või: mi nisz ter, az ál lam tit ká rok, ka bi net fõ nök, 
köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár, ka bi net fõ -
nök-he lyet te sek, Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je,
a Mi nisz te ri Ka bi net és a Köz igaz ga tá si Ügye kért Fe le lõs
Szak ál lam tit kár ság ki je lölt kép vi se lõ je, to váb bá a mi nisz -
ter ál tal meg hí vott más sze mé lyek.

(9) A Gaz da sá gi Ka bi net re Fel ké szí tõ Ér te kez let
a) ve ze tõ je: a gaz da sá gi ügye kért fe le lõs ál lam tit kár, tá -

vol lé té ben a köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár,
b) cél ja: a ka bi net ülé sen tár gya lan dó elõ ter jesz té sek át -

te kin té se, a mi nisz té ri um elõ ter jesz té se i vel kap cso la tos
ész re vé te lek rész le tes meg be szé lé se,

c) részt ve või: a gaz da sá gi ügye kért fe le lõs ál lam tit kár, a 
köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár, az elõ ter -
jesz tõ vagy a na pi rend ki e mel ten fon tos pont jai ál tal érin -
tett szak ál lam tit kár, az ope ra tív ka bi net fõ nök-he lyet tes, a
Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je, a Mi nisz te ri Ka -
bi net és a Köz igaz ga tá si Ügye kért Fe le lõs Szak ál lam tit -
kár ság ki je lölt kép vi se lõ je, a gaz da sá gi ügye kért fe le lõs
ál lam tit kár ál tal meg hí vott más sze mé lyek.

(10) A Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net re Fel ké szí tõ Ér te -
kez let

a) ve ze tõ je: a fej lesz té si ügye kért fe le lõs ál lam tit kár, tá -
vol lé té ben a köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár,

b) cél ja: a ka bi net ülé sen tár gya lan dó elõ ter jesz té sek át -
te kin té se, a mi nisz té ri um elõ ter jesz té se i vel kap cso la tos
ész re vé te lek rész le tes meg be szé lé se,

c) részt ve või: a fej lesz té si ügye kért fe le lõs ál lam tit kár, a 
köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár, az elõ ter -
jesz tõ vagy a na pi rend ki e mel ten fon tos pont jai ál tal érin -
tett szak ál lam tit kár, az ope ra tív ka bi net fõ nök-he lyet tes, a
Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ je, a Mi nisz te ri Ka -
bi net és a Köz igaz ga tá si Ügye kért Fe le lõs Szak ál lam tit -
kár ság ki je lölt kép vi se lõ je, a fej lesz té si ügye kért fe le lõs
ál lam tit kár ál tal meg hí vott más sze mé lyek.

(11) A Stra té gi ai és Mo ni tor ing Ér te kez let  
a) ve ze tõ je: a mi nisz ter, tá vol lé té ben a ka bi net fõ nök,
b) idõ pont ja: ha von ta, il let ve szük ség sze rint, az ülés

ve ze tõ jé nek dön té se alap ján,
c) részt ve või: mi nisz ter, ál la mi ve ze tõk, va la mint a Mi -

nisz te ri Ka bi net, a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, Költ -
ség ve té si és Kont roll ing Fõ osz tály, a Kom mu ni ká ci ós Fõ -
osz tály, va la mint a Stra té gi ai Fõ osz tály egy-egy kép vi se -
lõ je (ál lan dó ta gok), tag sá ga sze mély re szó ló, az ér te kez le -
te ken a rész vé tel kö te le zõ, he lyet te sí tés csak in do kolt eset -
ben le het sé ges, 

d) az ér te kez let re a mi nisz ter, il let ve a ka bi net fõ nök
egyet ér té sé vel – ta nács ko zá si jog gal – meg hív ha tók a na -

pi rend re vett te rü le tek szak ér tõi, il let ve a mi nisz té ri um ál -
tal fel ügyelt in téz mé nyek, tár sa sá gok ve ze tõi, va la mint a
té má ban érin tett köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek kép vi se -
lõi, az Ér te kez let tag jai ja vas la tot te het nek az egyes ülé -
sek re meg hí van dó sze mé lyek kö ré re,

e) fõ fel ada tai: 
ea) stra té gi a i lag össze han golt dön tés-elõ ké szí tés és

-támo ga tás biz to sí tá sa a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló kor mány ren de let ben meg fo gal ma zot tak vég re haj tá -
sá hoz,

eb) a mi nisz té ri um át fo gó, stra té gi ai je len tõ sé gû kor -
mány-elõ ter jesz té se i nek, mi nisz te ri ren de le te i nek – köz -
igaz ga tá si egyez te tést meg elõ zõ – meg tár gya lá sa,

ec) a mi nisz té ri um in téz mé nyi stra té gi á já nak, éves ak -
ció ter vé nek, éves je len té sé nek el fo ga dá sa, va la mint a mi -
nisz té ri um ha tás kö ré be tar to zó szak po li ti kai te rü le tek stra -
té gi ai do ku men tu ma i nak (kon cep ci ók, stra té gi ák, ak ció -
ter vek és prog ra mok) meg vi ta tá sa, a tár ca kö zi egyez te té -
se ket meg elõ zõ en össze han golt ál lás pont ki ala kí tá sa,

ef) a mi nisz té ri um éves ak ció ter vé ben fel so rolt in téz ke -
dé sek vég re haj tá sá nak át fo gó mo ni tor ing ja ne gyed éves
rend sze res ség gel, a ki emelt je len tõ sé gû (TOP pri o ri tá sú)
in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak nyo mon kö ve té se, el len õr -
zé se, és eset le ges mó do sí tá sok ról szó ló dön té sek meg ho -
za ta la havi rend sze res ség gel, 

eg) ál lás fog la lás ki ala kí tá sa a mi nisz ter fel adat kö ré be
tar to zó ku ta tá si té ma kö rök rõl és a pá lyá za ti rend szer rõl,

eh) az Ér te kez let tag ja i nak ja vas la ta alap ján a ka bi net -
fõ nök ál tal jó vá ha gyott, az Ér te kez let elé ter jesz tett té mák
meg vi ta tá sa,

ef) a Stra té gi ai Elõ ké szí tõ Bi zott ság ál tal az Ér te kez let
elé ter jesz tett kér dé sek meg tár gya lá sa, il let ve dön tés ezen
ügyek ben,

f) tit kár sá gi fel ada ta it a Stra té gi ai Fõ osz tály lát ja el.

(12) A (2)–(11) be kez dés sze rin ti ve ze tõi ér te kez le te -
ken az ál lan dó ta go kat aka dá lyoz ta tá suk ese tén az ál ta luk
meg bí zott sze mély he lyet te sít he ti, a szak ál lam tit ká ro kat
csak az ál ta luk ki je lölt fõ osz tály ve ze tõ vagy a szak ál lam -
tit ká ri tit kár ság ve ze tõ je, a fõ osz tály ve ze tõ ket csak a he -
lyet te sük he lyet te sít he ti.

(13) Amennyi ben va la mely ve ze tõi meg be szé lé sen a
mi nisz té ri u mi mun ka tár sak na gyobb cso port ját érin tõ
téma ke rül meg vi ta tás ra, úgy an nak elõ ké szí tõ anya gát – a
ka bi net fõ nök dön té se alap ján – a tit kár sá gi fel ada to kat el -
lá tó szer ve ze ti egy ség vé le mé nye zés re meg kül di a szak -
szer ve ze tek ré szé re, il let ve az ér te kez let re meg hív ja a
szak szer ve ze tek ve ze tõ it.

Miniszteri biztos, munkacsoport

6. § (1) A mi nisz ter 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 szó ló 2006. évi LVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.)
32. §-ában fog lal tak alap ján ki emelt fon tos sá gú fel adat el -
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lá tá sá ra – nor ma tív uta sí tás sal – mi nisz te ri biz tost ne vez -
het ki. A mi nisz te ri biz tos – meg bí za tá sá nak ke re tei kö -
zött – ko or di nál ja a fel adat kö ré be tar to zó jog sza bály ter ve -
ze tek és ve ze tõi dön té sek szak mai elõ ké szí té sét, össze han -
gol ja az ab ban köz re mû kö dõ szer ve ze ti egy sé gek mun ká -
ját, el len õr zi a ki adott fel ada tok vég re haj tá sát.

(2) A mi nisz ter a Tv. 67. §-ában fog lal tak alap ján ese ti
fel adat el vég zé sé re – nor ma tív uta sí tás sal – mun ka cso por -
tot hoz hat lét re. A mun ka cso port cél ja a meg ha tá ro zott fel -
adat komp lex meg kö ze lí té sû, a szak te rü le tek ki emelt
együtt mû kö dé sén ala pu ló ha té kony meg ol dá sa, il let ve az
eh hez szük sé ges ja vas la tok fel vá zo lá sa, ki dol go zá sa.

Munkabizottságok

7. § A mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó vagy azt
érin tõ egyes, meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ra (dön -
tés-elõ ké szí tés, ja vas lat té tel, szer ve zés, ko or di ná ció stb.) a 
kö vet ke zõ mun ka bi zott sá gok mû köd nek: 

a) Stra té gi ai Elõ ké szí tõ Bi zott ság:
aa) fõ fel ada ta a Stra té gi ai és Mo ni tor ing Ér te kez let fel -

adat kö ré be tar to zó kér dé sek elõ ze tes meg tár gya lá sa, il let -
ve a Stra té gi ai és Mo ni tor ing Ér te kez let szá má ra elõ ter -
jesz té sek ké szí té se,

ab) ve ze tõ je a Stra té gi ai Fõ osz tály ve ze tõ je, ál lan dó
tag jai a szak ál lam tit kár sá gok, a Mi nisz te ri Ka bi net, a
Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály és a Stra té gi ai Fõ osz tály
egy-egy kép vi se lõ je. A Stra té gi ai Elõ ké szí tõ Bi zott ság
ülé se i re a Bi zott ság ve ze tõ je meg hív hat ja a fõ osz tá lyok
kép vi se lõ it, il let ve a tár gyalt na pi rend szak ér tõ it,  

ac) szük ség sze rint ülé se zik, az ülé se ket a Stra té gi ai Fõ -
osz tály szer ve zi.

b) Tár sa sá gi és In téz mény-fel ügye le ti Bi zott ság (a to -
váb bi ak ban: TIB):

ba) ve ze tõ je a ka bi net fõ nök, tá vol lé te ese tén a stra té gi ai 
ka bi net fõ nök-he lyet tes. Tag jai, a köz igaz ga tá si ügye kért
fe le lõs szak ál lam tit kár, a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály,
a Költ ség ve té si és Kont roll ing Fõ osz tály, a Hu mán igaz ga -
tá si Fõ osz tály és a Mi nisz te ri Ka bi net ka bi net fõ nök ál tal
ki je lölt ve ze tõ je vagy az ál ta luk ki je lölt köz tiszt vi se lõ. A
Bi zott ság ülé se i re a tár gyalt té mák tól füg gõ en más is meg -
hív ha tó. A TIB ügy rend jét a mi nisz ter hagy ja jóvá,

bb) ki zá ró la gos ha tás kö re: 
bba) a tár sa sá gok kal kap cso la to san ki ad ni ter ve zett tu -

laj do no si ha tá ro za tok és a köz gyû lé sen, tag gyû lé sen való
rész vé tel re fel jo go sí tó man dá tu mok, va la mint 

bbb) a 29. §-ban fel so rolt va la mennyi in téz mény vo nat -
ko zá sá ban ki ad ni ter ve zett in téz mény-fel ügye le ti jog kör -
ben elõ ké szí tett ha tá ro za tok – így kü lö nö sen szer ve ze ti
dön té sek el ren de lé se, sze mé lyi kér dé sek (a költ ség ve té si
szerv ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se, fel men té se, teljesítmény-
 kiírás ki tû zé se, ré szé re ju ta lom ki fi ze té sé nek en ge dé lye zé -
se), lét szá mok jó vá ha gyá sa, lét szám vál to zá sok el ren de lé -
se, ele mi költ ség ve tés jó vá ha gyá sa, ele mi be szá mo lók el -

fo ga dá sa, az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za -
tá nak jó vá ha gyá sa, va la mint a Kor mány ré szé re szó ló ja -
vas la tok meg tár gya lá sa, il let ve – a szak ál lam tit ká rok TIB
ülést meg elõ zõ en ki ala kí tott vé le mé nyé nek fi gye lem be vé -
te lé vel – mi nisz te ri jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ké szí té se, 

bc) a dön tés elõ ké szí té sé ben köz vet le nül érin tett fõ osz -
tá lyok fel ada ta: a fõ osz tály szak mai fe le lõs sé gé be tar to -
zó – a mi nisz ter va gyon ke ze lé si fe le lõs sé gé be tar to zó tár -
sa sá gok, il let ve a mi nisz ter ál tal fel ügyelt, il let ve irá nyí tott 
in téz mé nyek Tu laj do no si és In téz mény-fel ügye le ti Bi zott -
ság na pi rend jé re ke rü lõ, mi nisz te ri dön té sek elõ ké szí té sét
cél zó – elõ ter jesz té sek ha tár idõ re tör té nõ vé le mé nye zé se,
va la mint a TIB ülé se in ezen na pi ren di pon tok meg vi ta tá -
sán a fõ osz tály sze mé lyes kép vi se le té nek biz to sí tá sa.

c) Köz be szer zé si Bi zott ság: mû kö dé sé rõl kü lön mi -
nisz te ri uta sí tás ren del ke zik.

d) Nem ze ti Mi nõ sé gi Díj Bi zott ság: mû kö dé sé rõl kü -
lön mi nisz te ri ren de let ren del ke zik.

e) Ki tün te té si Bi zott ság:
ea) fel ada ta a mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó el is me ré -

sek el bí rá lá sá nak elõ ké szí té se, 
eb) ve ze ti a ka bi net fõ nök, tá vol lé te ese tén a Mi nisz te ri

Ka bi net ki je lölt ve ze tõ je, tag jai az ál lam tit ká rok, a Mi nisz -
te ri Ka bi net és a Hu mán igaz ga tá si Fõ osz tály ál tal ki je lölt
egy-egy fõ (ál lan dó ta gok). A Bi zott ság az ülé sé re ese ti
meg hí vott ként bár kit meg hív hat.

f) La kás ügyi Bi zott ság: mû kö dé sé rõl kü lön sza bály zat
ren del ke zik.

A munkavégzés szabályai

8. § (1) A mun ka vég zés ál ta lá nos sza bá lya it, a mi nisz té -
ri u mi köz tiszt vi se lõk fel ada ta it a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban:
Ktv.), va la mint en nek vég re haj tá sá ról ren del ke zõ jog sza -
bá lyok, mi nisz te ri uta sí tá sok, il let ve sza bály za tok tar tal -
maz zák.

(2) Az ál la mi ve ze tõk, a ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ 
köz tiszt vi se lõk és az ál ta luk irá nyí tott köz tiszt vi se lõk kö -
zöt ti mun ka kap cso lat fenn tar tá sá nak alap ve tõ for má ja az
írás be li ség (pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus fel jegy zés), ki -
vé te les eset ben a szó be li ség. Szó be li ség ese té ben azon ban
a szó be li köz lé sek lé nye gi tar tal mát utó lag az uta sí tást
kapó sze mély nek rög zí te ni kell. A köz tiszt vi se lõk – a jog -
sza bá lyok ál tal kö te le zõ en elõ ír ta kon kí vül – az egyes
ügyek in té zé sé vel kap cso la tos ál lás pont ju kat az ügy ira ton, 
vagy más mó don írás ban rög zí tik.

(3) A mi nisz té ri u mi köz tiszt vi se lõk a ve ze tõi meg bí za -
tás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk kel, va la mint a mi nisz té -
ri u mi ál la mi ve ze tõk kel – a rend kí vü li ese tek ki vé te lé -
vel – a hi va ta li (szol gá la ti) út be tar tá sá val tar ta nak kap cso -
la tot. A be szá mol ta tás, az el len õr zés és a fe le lõs ség re vo -
nás az így meg ha tá ro zott rend ben tör té nik. A hi va ta li
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(szol gá la ti) utat (alá-, il let ve fö lé ren delt sé gi vi szony) a
3. szá mú füg ge lék, va la mint 15–24. §-ban fog lal tak sze rint 
kell ér tel mez ni. A szol gá la ti út meg nem tar tá sá nak in do -
ká ról a köz tiszt vi se lõk köz vet len ve ze tõ i ket ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat ni kö te le sek.

(4) A köz tiszt vi se lõk az egyes ügye ket a sze mé lyük re
meg ál la pí tott mun ka kö ri le írás ban fog lal tak alap ján – az
adott ügy elõz mé nye i nek és össze füg gé se i nek is me re té -
ben, az ügy ben ke let ke zett va la mennyi irat együt tes ke ze -
lé sé vel – in té zik.

(5) A ve ze tõi meg bí zá sú köz tiszt vi se lõk – ál ta lá nos sza -
bály ként – az adott ügy ben il le té kes (sze mély re szó ló
mun ka kö ri le írás sal ren del ke zõ) köz tiszt vi se lõ ál lás pont -
já nak és ja vas la ta i nak is me re té ben hoz zák meg dön té se i -
ket. Az ál la mi ve ze tõk, va la mint a ve ze tõi meg bí za tás sal
ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk in téz ke dé se ik rõl az il le té kes
köz tiszt vi se lõt vagy fe let te sét – szük ség sze rint – tá jé koz -
tat ják, amennyi ben ja vas la ta ik tól el té rõ en jár nak el.

Hatáskör gyakorlása

9. § (1) A mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó
egyes ügyek ben az a szer ve ze ti egy ség vagy az a sze mély,
il let ve bi zott ság ren del ke zik el já rá si jo go sult ság gal és kö -
te le zett ség gel, aki nek, il let ve amely nek a ha tás kö rét az
SzMSz meg ál la pít ja.

(2) A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je az ügy in té zés és a dön -
tés jo gát a szer ve ze ti egy ség ha tás kö ré be tar to zó bár mely
ügy ben ma gá nak tart hat ja fenn.

(3) Az eset le ges ha tás kö ri vi tá ban – a szer ve ze ti egy sé -
gek fel ügye le tét el lá tó ál la mi ve ze tõk kö zöt ti ered mény te -
len egyez te tés ese tén – a mi nisz ter dönt.

A fõosztályok közötti kapcsolatok, az ügyintézés
szabályai, felelõsségi rend

10. § (1) A fõ osz tá lyok fel adat kör rel és a fel ada tok vég -
zé sé hez szük sé ges ha tás kör rel ren del kez nek.

(2) A fõ osz tá lyok fel ada ta i kat – ál ta lá nos sza bály -
ként – fõ fe le lõ si rend szer ben lát ják el. Egy ügy ben (a to -
váb bi ak ban: ügy) az a fõ osz tály a fõ fe le lõs, amely nek ha -
tás kö rét az SzMSz meg ál la pít ja; e sza bály tól a mi nisz ter
rend kí vü li eset ben el tér het. A fõ fe le lõs – az ügy ben fel -
adat kö re sze rint ér de kelt más fõ osz tá lyok ál lás pont já nak
is me re té ben – ön ál ló an dönt, és vi se li dön té se fe le lõs sé gét. 
A meg ho zott dön tés rõl tá jé koz tat ni kell mind azon fõ osz tá -
lyo kat, ame lyek nek a dön tés is me re te fel adat kö rük el lá tá -
sá hoz szük sé ges.

(3) A dön tés meg ho za ta lá ban köz re mû kö dõ fõ osz tály fe -
le lõs sé ge csak a sa ját fel adat- és ha tás kö ré ben meg ho zott
rész dön tés re ter jed ki. A fõ fe le lõs és az ügy ben köz re mû kö -
dõ fõ osz tály(ok) kö zöt ti vé le mény el té rés ese tén az ügyet

dön tés re elõ kell ter jesz te ni az ér de kelt fõ osz tá lyok fe lett
köz vet len fel ügye le tet gya kor ló ál la mi ve ze tõ ré szé re.

(4) Ha va la mely in téz ke dés más fõ osz tály ha tás kö rét is
érin ti vagy az in téz ke dés más fõ osz tály te vé keny sé gé re je -
len tõs ha tás sal van, il le tõ leg ha az in téz ke dés is me re te más 
fõ osz tály mun ká já nak el lá tá sá hoz szük sé ges, az in téz ke -
dést lát ta moz tat ni kell az adott ügy ben ér de kelt fõ osz tály
ve ze tõ jé vel. A lát ta mo zás el ma ra dá sá ból adó dó fe le lõs ség
az ezt a kö te le zett sé get meg sze gõ fõ osz tály ve ze tõ jét ter -
he li.

Kiadmányozás

11. § (1) A ki ad má nyo zá si jog az arra fel jo go sí tott köz -
tiszt vi se lõ nek az ügy ér de mi el in té zé sé re vo nat ko zó el já -
rá si ren del ke zé sét je len ti. Ez utób bi tar tal maz za kü lö nö sen

a) az in téz ke dé sek (szó be li, írás be li) jó vá ha gyá sá nak,
b) az ér de mi dön tés meg ho za ta lá nak,
c) az írás be li in téz ke dés irat tár ba he lye zé sé nek

jo gát.

(2) A ki ad má nyo zá si jog a mi nisz tert – ha tás kö rén be -
lül – kor lát la nul, az ál la mi ve ze tõ ket – az irá nyí tá suk alá
tar to zó te rü le te ken – ál ta lá nos jel leg gel, a fõ osz tá lyok ve -
ze tõ it a ha tás kö rük be tar to zó ügyek vo nat ko zá sá ban il le ti
meg. E jo got tá vol lé tük ben vagy aka dá lyoz ta tá suk ese tén
a he lyet te sí té sük kel írás ban meg bí zott ve ze tõi meg bí za -
tás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ gya ko rol hat ja, aki a dön -
tés meg ho za ta la so rán a szerv/szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je
ne vé ben jár el.

(3) A köz igaz ga tá si egyez te tés re ér ke zett kor mány elõ -
ter jesz tés-ter ve ze tek re, mi nisz te ri ren de let-ter ve ze tek re
vo nat ko zó an ki ala kí tott mi nisz té ri u mi ál lás fog la lást tar -
tal ma zó le ve let a köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál -
lam tit kár ki ad má nyoz hat ja.

(4) A mi nisz té ri u mon be lü li ügyek in té zé se so rán ke let -
ke zõ ügy ira to kat, fel jegy zé se ket az adott ügyek ben ha tás -
kör rel ren del ke zõ ve ze tõi meg bí zá sú köz tiszt vi se lõ vagy
az ál ta la fel ha tal ma zott más köz tiszt vi se lõ ír hat ja alá.

(5) A bí ró ság elõt ti pe res ügyek ben a bí ró sá gi be ad vá -
nyo kat – mint ve ze tõ jog ta ná csos – a Jogi és Ko or di ná ci ós
Fõ osz tály ve ze tõ je jo go sult alá ír ni; e jog kö rét a per ben el -
já ró jog ta ná csos ra át ru ház hat ja. Amennyi ben jog vi tá ban
más szer ve ze ti egy ség kép vi se li a mi nisz té ri u mot, az adott
per ben a ki ad má nyo zás joga a szer ve ze ti egy ség ügy ben
el já ró jog ta ná cso sát il le ti meg.

(6) A Nem zet kö zi Kap cso la tok Szer ve zé se Osz tály ve -
ze tõ je sa ját te rü le tét il le tõ en ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal
ren del ke zik.

(7) Az Épí tés ügyi Sza bá lyo zá si Osz tály ve ze tõ je sa ját te -
rü le tét il le tõ en ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zik.  

(8) Az EU Ko or di ná ci ós Osz tály ve ze tõ je sa ját te rü le tét
il le tõ en ön ál ló ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zik. 
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Ügyintézési szabályok

12. § (1) A mi nisz té ri um ba be ér ke zõ ügy ira to kat ál ta lá -
nos sza bály ként a be ér ke zés nap já tól szá mí tott 30 na pon
be lül kell el in téz ni, ki vé ve, ha jog sza bály, a Kor mány ügy -
rend je vagy mi nisz té ri u mi ál la mi ve ze tõ, ve ze tõi meg bí za -
tá sú köz tiszt vi se lõ vagy az SzMSz más ha tár idõt ál la pít
meg, vagy a rend kí vü li sür gõs ség más ha tár idõ meg ál la pí -
tá sát igény li.

(2) A köz tár sa sá gi el nök tõl, az ál la mi ve ze tõk tõl (a Tv.
ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek tõl), a Leg fel sõbb Bí ró ság el -
nö ké tõl, a leg fõbb ügyész tõl, az or szág gyû lé si biz to sok tól, 
a fõ pol gár mes ter tõl, a me gyei ön kor mány za ti köz gyû lé sek 
el nö ke i tõl ér ke zett ügy ira to kat – ha a meg ke re sés más ha -
tár idõt nem tar tal maz – 10 mun ka na pon, a mi nisz ter el nök -
tõl ér ke zet te ket 3 mun ka na pon, az or szág gyû lé si kép vi se -
lõi meg ke re sé se ket 15 mun ka na pon be lül kell el in téz ni.

(3) A ha tár idõ ket nap tá ri nap ban (ki vé te le sen órá ban)
kell meg ha tá roz ni. Az ügy ira tok el in té zé si ha tár ide jé re vo -
nat ko zó an uta sí tást – sa ját ha tás kö rük ke re té ben – az ál la -
mi ve ze tõk és a ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi -
se lõk ad hat nak. Az így meg ál la pí tott ha tár idõ mó do sí tá sá -
ra a ha tár idõ meg ál la pí tó ja, il let ve an nak fe let te se jo go -
sult. Az egyes ügyek in té zé sé re vo nat ko zó mi nisz té ri u mon 
be lü li ha tár idõ ket úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a mi nisz té -
ri u mot kö te le zõ ha tár idõ meg tart ha tó le gyen. Va la mely
vé le mé nye zés re meg ál la pí tott bel sõ ha tár idõ ered mény te -
len le tel tét – ha a ha tár idõ hosszab bí tá sát nem kez de mé -
nyez ték – egyet ér tõ ál lás fog la lás nak kell te kin te ni.

(4) Szer ve ze ti, il le tõ leg sze mé lyi vál to zás, va la mint
hosszabb tá vol lét ese tén az ügyek át adás-át vé te lé nek rend -
jét a Köz szol gá la ti Sza bály zat ál la pít ja meg.

(5) Az irat ke ze lés sel, va la mint a mi nõ sí tett ada tok vé -
del mé vel kap cso la tos sza bá lyok ról kü lön sza bály zat ren -
del ke zik.

A közvélemény és a média tájékoztatásának
 szabályai

13. § A tá jé koz ta tás sza bá lya i ról, a mi nisz té ri um kom -
mu ni ká ci ó já nak rend jé rõl kü lön mi nisz te ri uta sí tás ren del -
ke zik.

A köztisztviselõk elismeréséhez kapcsolódó
jutalmazásának szabályai

14. § A mi nisz té ri um ak tív vagy nyug dí jas köz tiszt vi se -
lõ je a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap öt szö rö sé -
nek meg fe le lõ pénz ju ta lom ban ré sze sül, amennyi ben a
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter ál tal ado má nyo -
zott szak mai ér met ka pott, vagy mi nisz te ri el is me rés ben
ré sze sült.

II.  FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

Miniszter

15. § (1) A mi nisz ter mint a Kor mány tag ja, az Al kot -
mány ban és más jog sza bá lyok ban, va la mint az Or szág -
gyû lés és a Kor mány ál tal egyéb ként meg ha tá ro zott rend -
ben a fel adat- és ha tás kö ré be utalt ese tek ben ön ál ló an jár
el, és ezért fe le lõs ség gel tar to zik.

(2) A mi nisz ter elõ ké szít te ti és el len jegy zi a köz tár sa sá -
gi el nök nek az Al kot mány sze rint el len jegy zést igény lõ
azon in téz ke dé sét, amely jog sza bály vagy a Kor mány
 döntése alap ján a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zik.

(3) A mi nisz tert tá vol lé te ese tén
a)  az Or szág gyû lés ülé sén a fej lesz té si ügye kért fe le lõs 

ál lam tit kár, ez utób bi aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz ter -
el nök ál tal ki je lölt má sik mi nisz ter,

b)  a Kor mány ülé sén a gaz da sá gi ügye kért fe le lõs ál -
lam tit kár, 

c)  az Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén a fej lesz té si
ügye kért fe le lõs ál lam tit kár, aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi -
nisz ter ál tal ki je lölt más ál la mi ve ze tõ, vagy ál lás fog la lás -
ra fel jo go sí tott más ve ze tõi be so ro lá sú köz tiszt vi se lõ,

d)  a Kor mány Gaz da sá gi Ka bi net jé nek ülé sén a gaz da -
sá gi ügye kért, a Fej lesz tés po li ti kai, il let ve Tár sa da lom po -
li ti kai Ka bi net jé nek ülé sén pe dig a fej lesz té si ügye kért fe -
le lõs ál lam tit kár he lyet te sít he ti.

(4) A mi nisz ter fel ada tai – az elõb bi ek ben fel so rol tak -
kal össz hang ban – kü lö nö sen a kö vet ke zõk:

a)  részt vesz az Or szág gyû lés mun ká já ban, 
b)  részt vesz – a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott rend -

ben – a Kor mány és ka bi net jei mun ká já ban,
c)  a Kor mány po li ti ká já nak ér vény re jut ta tá sa ér de ké -

ben a Kor mány ál tal meg ál la pí tott mó don és rend ben, a
Kor mány ál ta lá nos po li ti ká já nak ke re tei kö zött ve ze ti a
mi nisz té ri u mot, gya ko rol ja az irá nyí tá si (fel ügye le ti) és
tu laj do no si jo go kat a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott szer vek és szer ve ze tek fe lett,

d)  jó vá hagy ja a köz pon ti ál lam ha tal mi, köz igaz ga tá si
szer vek ré szé re ké szí tett és a fel adat- és ha tás kö ré be tar to -
zó elõ ter jesz té se ket, ja vas la to kat, írás be li anya go kat, és
gon dos ko dik a ne ve zett szer vek ha tá ro za ta i ból adó dó an a
mi nisz té ri um ra há ru ló köz igaz ga tá si fel ada tok vég re haj tá -
sá ról,

e)  a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ese tek ben 
gya ko rol ja a jog sza bály al ko tás, va la mint tör vény és kor -
mány ren de let vo nat ko zá sá ban a jog sza bály-elõ ké szí tés
jo gát,

f) el lát ja a Kor mány vagy a mi nisz ter el nök ál tal ha tás -
kö ré be utalt fel ada to kat.

(5) A mi nisz té ri um irá nyí tá sa ke re té ben a mi nisz ter kü -
lö nö sen: 

a) meg ha tá roz za a mi nisz té ri um szer ve ze ti fel épí té sét
és mû kö dé sé nek fõbb sza bá lya it, és azt jó vá ha gyás ra a mi -
nisz ter el nök elé ter jesz ti, 
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b) meg ha tá roz za a jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö zei mi nisz té ri u mi elõ ké szí té sé nek, egyez -
te té sé nek szak mai rend jét, a gaz dál ko dás, a mun ka vég zés,
az ügy ke ze lés elõ írá sa it,

c) irá nyít ja az El len õr zé si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek mun -
ká ját,  

d) jó vá hagy ja a mi nisz té ri um mun ka ter vét, el len õr zé si
ter vét és en nek vég re haj tá sá ról szó ló éves el len õr zé si be -
szá mo lót,

e) jó vá hagy ja a mi nisz té ri um éves költ ség ve té si ter vét,
f) gya ko rol ja a ki tün te té sek (cí mek), szak mai el is me ré -

sek ala pí tá sá val, ado má nyo zá sá val és meg vo ná sá val
össze füg gõ, jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott jo go kat,

g) gon dos ko dik a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö rét érin tõ 
jog sza bá lyok, kor mány za ti in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról,

h) meg ha tá roz za az ál ta la ala pí tott gaz da sá gi tár sa sá -
gok ala pí tó jo gai gya kor lá sá nak rend jét, a hoz zá ren delt
tar tós és rész ben ál la mi tu laj do nú tár sa sá gi ré sze se dés sel
mû kö dõ gaz da sá gi tár sa sá gok kép vi se le ti, va la mint a fel -
ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si in téz mé nyek fel ügye le ti
rend jét,

i) dönt a jog sza bály ál tal ha tás kö ré be utalt, il let ve sa ját
ha tás kö ré ben fenn tar tott ügyek ben.

(6) A mi nisz ter
a) gya ko rol ja a ré szé re kü lön sza bály zat ban meg ál la pí -

tott és az ide ig le nes kül föl di ki kül de té sek el ren de lé sé vel,
il let ve en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos jo go sult sá go kat,

b) dönt a Mi nisz te ri Ka bi net ben mi nisz te ri (fõ)ta nács -
adói mun ka kö rök lé te sí té sé rõl, il let ve e mun ka kö rök po li -
ti kai fõ ta nács adói, po li ti kai ta nács adói mun ka kör ré mi nõ -
sí té sé rõl, va la mint ki ne ve zé sük rõl.

Államtitkárok

16. § (1) Az ál lam tit kár jog sza bály, kor mány ha tá ro zat
vagy az SzMSz el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – mi nisz ter
uta sí tá sai sze rint el jár va – he lyet te sí ti a mi nisz tert.

(2) A gaz da sá gi ügye kért fe le lõs ál lam tit kár a kor mány -
za ti dön tés-elõ ké szí tés sel össze füg gõ fel adat kör ében részt 
vesz az ál lam tit ká ri ér te kez le ten. 

(3) Az ál lam tit ká rok az (1)–(2) be kez dés sze rin ti te vé -
keny sé gü ket a ka bi net fõ nök, a szak ál lam tit kár sá gok, va la -
mint az érin tett fõ osz tá lyok és tit kár sá gok tá mo ga tá sá val
vég zik.

(4) Az ál lam tit ká rok a ha tás kö rük gya kor lá sá ért a mi -
nisz ter el nök nek, il let ve a mi nisz ter nek tar toz nak fe le lõs -
ség gel. 

(5) Az ál lam tit ká rok gya ko rol ják mind azo kat a ha tás kö -
rö ket, ame lye ket jog sza bály, a Kor mány, a mi nisz ter el nök
vagy a mi nisz ter a fel adat kö rük be utal.

(6) A fej lesz té si ügye kért fe le lõs ál lam tit kár irá nyít ja a
tit kár sá ga, to váb bá a Par la men ti Kap cso la tok Fõ osz tály
mun ká ját. 

(7) A gaz da sá gi ügye kért fe le lõs ál lam tit kár irá nyít ja a
tit kár sá ga mun ká ját.

Kabinetfõnök

17. § (1) A ka bi net fõ nök te vé keny sé gét a mi nisz ter köz -
vet len irá nyí tá sa alatt vég zi.

(2) A ka bi net fõ nök a mi nisz ter nek fe le lõs a Mi nisz te ri
Ka bi net és az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek
mû kö dé sé ért, a ré szé re meg ha tá ro zott fel ada tok tel je sí té -
sé ért, il le tõ leg azok vég re haj tá sá nak el len õr zé sé ért. 

(3) A ka bi net fõ nök ön ál ló an jár el a mi nisz ter ál tal meg -
ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö ré ben.

(4) A ka bi net fõ nök el lát ja azo kat a ha tás kö rö ket, ame -
lye ket jog sza bály, a Kor mány, a mi nisz ter el nök vagy a
 miniszter sze mé lyes ha tás kö ré be utal.

(5) A ka bi net fõ nök kü lö nös fel ada tai azo no sak a 19. §
(3) be kez dés ben meg ál la pí tott fel ada tok kal.

(6) A Ka bi net fõ nök a Fej lesz tés po li ti kai Ka bi net tit ká ra. 

Közigazgatási ügyekért felelõs szakállamtitkár

18. § (1) A köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit -
kár a mi nisz té ri u mi hi va ta li egy sé gek össze han golt mû kö -
dé sé vel kap cso la tos fel adat kör ében

a) elõ ké szí ti a mi nisz té ri um szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tát,

b) ja vas la tot tesz a mi nisz té ri um mun ka ter vé re, va la -
mint fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a mun ka ter vi fel -
ada tok tel je sí té sét, to váb bá össze han gol ja a mi nisz ter nek a 
Kor mány mun ka ter vé hez tett ja vas la ta i nak elõ ké szí té sét,

c) el len õr zi a jog sza bá lyok ban, az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze i ben, a mun ka terv ben és a mi nisz te ri
dön té sek ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sát,

d) nyil ván tart ja a Kor mány ha tá ro za ta i ban és mun ka ter -
vé ben elõ írt ha tár idõs fel ada to kat és el len õr zi vég re haj tá -
su kat, va la mint a vég re haj tás ról tá jé koz tat ja a mi nisz té ri u -
mi ve ze tõ ket,

e) a fel adat el lá tás hoz szük sé ges kor mány za ti és mi nisz -
té ri u mi ve ze tõi dön té sek rõl rend sze re sen tá jé koz tat ja a
szak ál lam tit ká ro kat és a fõ osz tály ve ze tõ ket,

f) fe le lõs a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés ke re té ben a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek tõl be ér ke zõ elõ ter jesz té -
sek, je len té sek, jog sza bá lyok és ál la mi irá nyí tás egyéb jogi 
esz kö zei ter ve ze tei ész re vé te le zé sé nek és vé le mé nye zé sé -
nek ko or di ná ci ó já ért, el len õr zi az ész re vé te le zé si és vé le -
mé nye zé si ha tár idõk meg tar tá sát, 

g) a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés ke re té ben a mi nisz -
té ri um ba ér ke zett egyéb meg ke re sé sek te kin te té ben ki je -
lö li a tár ca ál lás pont ki ala kí tá sát össze han go ló szer ve ze ti
egy sé get, to váb bá gon dos ko dik a be ér ke zett anyag ré szé re 
tör té nõ ha la dék ta lan meg kül dé sé rõl,
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h) fe le lõs a mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge i nek a kor -
mány ülés sel, az ál lam tit ká ri ér te kez let tel, a szak ma po li ti -
kai ér te kez let tel kap cso la tos fel ada tai össze han go lá sá ért,
ki je lö li a fel ké szí tõ anya gok elõ ké szí té sé ért fe le lõs szer ve -
ze ti egy sé get,

i) a gaz da sá gi ügye kért fe le lõs ál lam tit kár aka dá lyoz ta -
tá sa ese tén részt vesz az ál lam tit ká ri ér te kez le ten,

j) ki ad má nyoz za a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so -
rán adott tár ca ész re vé telt vagy tár ca vé le ményt,

k) biz to sít ja a mi nisz té ri u mi mun ka rend, ügy in té zés és
irat ke ze lés sza bá lya i nak meg tar tá sát, 

l) fe le lõs a mi nisz té ri u mi em be ri erõ for rás stra té gi á já -
nak ki ala kí tá sá ért és an nak ope ra tív meg va ló sí tá sá ért.

(2) A köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kár a
mi nisz té ri u mi hi va ta li egy sé gek te vé keny sé gé hez kap cso -
ló dó igaz ga tá si fel adat kör ében 

a) meg ha tá roz za a mû kö dés pénz ügyi fel té te le it, biz to -
sít ja a gaz dál ko dás sza bá lya i nak meg tar tá sát,

b) a vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ra fi gye lem mel ja -
vas la tot tesz a mi nisz té ri um sze mé lyi jut ta tá sa i nak, lét -
szám-, bér-, va la mint a bér ala pot ter he lõ egyéb ki fi ze té -
sek nek a meg ha tá ro zá sá ra,

c) el lát ja a költ ség ve té si gaz dál ko dá si, pénz ügyi, elem -
zé si, ter ve zé si, do ku men tá ci ós, va la mint a mi nisz té ri um
ma gán jo gi ügye i vel, per kép vi se le té vel össze füg gõ te vé -
keny sé ge ket.

(3) A köz igaz ga tá si ügye kért fe le lõs szak ál lam tit kárt az
(1) be kez dés i) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré nek
gya kor lá sa so rán nem le het he lyet te sí te ni.

Szak ál lam tit kár

19. § (1) A szak ál lam tit kár te vé keny sé gét a mi nisz ter
köz vet len irá nyí tá sa alatt vég zi.

(2) A szak ál lam tit kár fe le lõs az irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek mû kö dé sé ért, a ré szé re meg ha tá ro zott 
fel ada tok tel je sí té sé ért, il le tõ leg azok vég re haj tá sá nak el -
len õr zé sé ért. 

(3) Fel ada tai kü lö nö sen a kö vet ke zõk:
a) biz to sít ja – a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó va la -

mennyi eset ben – a ja vas la tok, elõ ter jesz té sek ki dol go zá -
sát és gon dos ko dik a vo nat ko zó dön té sek vég re haj tá sá ról,

b) fe le lõs sé gi kö ré ben irá nyít ja a jog sza bá lyok, va la -
mint az ál la mi irá nyí tás egyéb esz kö ze i nek vég re haj tá sát,
és en nek ér de ké ben kez de mé nye zi a szük sé ges in téz ke dé -
se ket,

c) irá nyít ja a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek nek és azok ve ze tõ i nek mun ká ját, 

d) kü lön sza bály zat ál tal meg ál la pí tot tak sze rint gya ko -
rol ja az ide ig le nes kül föl di ki kül de té sek el ren de lé sé vel, il -
let ve en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos jo go sult sá go kat,

e) dönt a köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek kö zött fel me rült vi tá ban,

f) biz to sít ja a mi nisz té ri um kép vi se le tét az irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze ti egy sé gek ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben,

g) szer ve zi és irá nyít ja a fel adat kö ré be tar to zó ese tek -
ben a más mi nisz té ri u mok kal, köz pon ti köz igaz ga tá si
szer vek kel való kap cso lat tar tást,

h) el lát ja azo kat az egyéb ha tás kö rö ket, ame lye ket jog -
sza bály, a Kor mány, a mi nisz ter el nök, a mi nisz ter vagy az
ál lam tit kár a sze mé lyes ha tás kö ré be utal,

i) szak mai fel ügye le tet lát el a 29. §-ban hoz zá ren delt
tár sa sá gok és in téz mé nyek te kin te té ben.

Fõosztályvezetõ

20. § (1) A fõ osz tály ve ze tõt a mi nisz ter bíz za meg a ve -
ze tõi fel ada tok el lá tá sá val.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ a jog sza bá lyok, az SzMSz elõ írá -
sai és a ve ze tõk uta sí tá sai fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi,
irá nyít ja és el len õr zi a ve ze té se alatt álló fõ osz tály mun ká -
ját, el lát ja a sze mé lyes ha tás kö ré be utalt fel ada to kat. 

(3) A fõ osz tály ve ze tõ fe le lõs a 29. §-ban hoz zá ren delt
tár sa sá gok és in téz mé nyek szak mai mun ká já nak mi nisz té -
ri u mon be lü li ko or di ná lá sá ért. 

(4) Kü lön uta sí tás sze rint el lát ja a hoz zá ren delt fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok kal kap cso la tos szak mai ke ze lõi
fel ada to kat. 

(5) Kü lön sza bály zat ál tal a ré szé re meg ál la pí tot tak sze -
rint gya ko rol ja az ide ig le nes kül föl di ki kül de té sek el ren -
de lé sé vel, il let ve en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos jo go sult -
sá go kat.

(6) A fõ osz tály ve ze tõ fe le lõs
a) a fõ osz tály mun ká já nak irá nyí tá sá ért és biz to sít ja,

hogy a fõ osz tály te vé keny sé ge meg fe le lõ en il lesz ked jék a
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré hez,

b) a fõ osz tály te rü le tén a mi nisz té ri um más fõ osz tá lyai
kö zöt ti együtt mû kö dés hez (ko or di ná ci ó hoz) szük sé ges
fel té te lek meg te rem té sé nek kez de mé nye zé sé ért,

c) a ha tás kö ré be tar to zó jog sza bá lyok és az ál la mi irá -
nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek ak tu a li zá lá sá ért és kar ban -
tar tá sá ért.

(7) A (2) be kez dés ben fog lal tak alap ján a fõ osz tály ve -
ze tõ fel ada ta kü lö nö sen:

a) a fõ osz tály rész le tes ügy rend jé nek és a sze mé lyek re
le bon tott mun ka kö ri le írá sok össze ál lí tá sa, a fel ada tok
vég re haj tá sá nak fo lya ma tos el len õr zé se, a köz tiszt vi se lõ ik 
mun ká já nak rend sze res ér té ke lé se, a fõ osz tá lyon be lü li
do ku men tá ci ós rend meg szer ve zé se, a fõ osz tály em be ri
erõ for rás ál lo má nyá nak fej lesz té se,

b) a fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó ese tek ben ja vas la -
tok, elõ ter jesz té sek ki dol go zá sa, az ál la mi ve ze tõk jó vá ha -
gyá sa alap ján a mi nisz té ri u mi ál lás pont kép vi se le te, az ál -
la mi ve ze tõi in téz ke dést szük sé ges sé tevõ ügyek ben elõ -
ter jesz tés meg té te le a ha tás kör rel ren del ke zõ ál la mi ve ze tõ 
ré szé re,
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c) a fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó an
ca) rész vé tel a fel adat kö ré be tar to zó ügyek ese té ben az

egyes nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká já ban, to váb bá az eb -
bõl adó dó ha zai fel ada tok vég re haj tá sá ban,

cb) gon dos ko dás a mi nisz té ri um ál tal kü lön bö zõ ha zai
szer vek kel, szer ve ze tek kel (pl. ka ma rák, ér dek kép vi se le -
tek, szak mai szö vet sé gek, re gi o ná lis szer ve ze tek, egye te -
mek, fõ is ko lák) meg kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dá -
sok ból adó dó fel ada tok vég re haj tá sá ról,

cc) rész vé tel a Kor mány és más köz pon ti szer vek ál tal
lét re ho zott (tár ca kö zi) szak mai bi zott sá gok, más tes tü le tek 
mun ká já ban,

cd) meg ha tá ro zott dön tés-elõ ké szí té si fel ada tok el lá tá sa,
ce) gaz dál ko dás a ha tás kö ré be utalt (cél)elõ irány za tok -

kal, költ ség ke re tek kel, va la mint azok kal kap cso la to san a
fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si 
fel ada tok el lá tá sa.

Fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ

21. § (1) Fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si és osz tály ve ze tõi
meg bí zást a mi nisz ter ad hat. 

(2) A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si vagy osz tály ve ze tõi
meg bí zá sú köz tiszt vi se lõ az ál la mi ve ze tõk tõl és a fõ osz -
tály ve ze tõk tõl ka pott uta sí tá sok, a jog sza bá lyok és az
SzMSz-ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – ön ál ló fe le -
lõs ség gel – irá nyít ja és szer ve zi, il let ve el len õr zi a ve ze té -
se alatt álló szer ve ze ti egy ség (osz tály) te vé keny sé gét.

(3) Az ön ál ló szer ve ze ti egy sé get ve ze tõ fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet tes vagy osz tály ve ze tõ kü lön sza bály zat ál tal
meg ál la pí tot tak sze rint gya ko rol ja az ide ig le nes kül föl di
ki kül de té sek el ren de lé sé vel, il let ve en ge dé lye zé sé vel kap -
cso la tos jo go sult sá go kat.

(4) A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, osz tály ve ze tõ fe le -
lõs – kü lö nö sen –

a) szak mai fe let te sei ál tal a ha tás kö ré be utalt ügyek ben 
az ál ta la ho zott dön té se kért és azok vég re haj tá sá ért, ér vé -
nye sí té sé ért, a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben a miniszté -
riumi kép vi se let el lá tá sá ért,

b) az irá nyí tá sa alatt álló szer ve ze ti egy ség köz tiszt vi -
se lõ i nek mun ka kö re i re vo nat ko zó ja vas lat ki dol go zá sá ért, 
jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ter jesz té sé ért, a köz tiszt vi se lõ ik
mun ká já nak rend sze res ér té ke lé sé ért,

c) az osz tály ügy kö rét érin tõ, a mi nisz té ri um más szer -
ve ze ti egy sé gei és más szer vek ál tal ké szí tett anya gok, ja -
vas la tok (elõ ter jesz té sek) vé le mé nye zé sé ért, az osz tály
ügy kö ré be tar to zó és a Kor mány, va la mint a ka bi net jei ré -
szé re ké szü lõ elõ ter jesz té sek, je len té sek, tá jé koz ta tók és
egyéb anya gok ki dol go zá sá ért.

(5) A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si meg bí zá sú köz tiszt -
vi se lõ (több fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si meg bí zá sú köz -
tiszt vi se lõ ese té ben a fõ osz tály ve ze tõ ál tal ki je lölt fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet tes) vagy ilyen meg bí zá sú köz tiszt -
vi se lõ  hiányában a fõ osz tály ve ze tõ ál tal ki je lölt osz tály -

ve ze tõ – a fõ osz tály ve ze tõ tá vol lé té ben, an nak jog kö ré -
ben el jár va – he lyet te sí ti a fõ osz tály ve ze tõt.  

Köztisztviselõ

22. § (1) A köz tiszt vi se lõ – a Ktv., va la mint a Köz szol -
gá la ti Sza bály zat ban elõ ír tak sze rint – a fe let tük köz vet len
szak mai irá nyí tást gya kor ló ve ze tõi meg bí zá sú köz tiszt vi -
se lõ ál tal fel adat kö rük be utalt ügyek (hi va ta los ügyek) el -
lá tá sá ért ön ál ló fe le lõs sé get vi sel.

(2) A köz tiszt vi se lõ az ügy kö ré ben el jár va fe le lõs – kü -
lö nö sen –

a) az ügyek – a mi nisz té ri um ve ze tõi ál tal meg ha tá ro -
zott, a gaz da ság po li ti kai cél ki tû zé sek kel össz hang ban
álló, szak ma i lag egy sé ges el ve ken ala pu ló – fo lya ma tos
in té zé sé ért,

b) az ügyek elõz mé nyé nek, a tény le ges hely zet nek, az
ada tok nak tel jes körû fel tá rá sá ért, is mer te té sé ért,

c) a szük sé ges bel sõ és kül sõ egyez te tés (ko or di ná ció)
ered mé nyes meg va ló sí tá sá ért,

d) az ál ta la al kal ma zott vagy ja va solt szak mai meg ol -
dá sok ha tá lyos jog sza bá lyok kal, kor mány za ti dön té sek kel
való össz hang já nak biz to sí tá sá ért, a fe let te sei ál tal adott
irány mu ta tá sok gya kor la ti ér vény re jut ta tá sá ért,

e) a mi nisz té ri um in for ma ti kai rend sze ré nek, va la mint
a sze mé lyes hasz ná lat ra át vett in for ma ti kai esz kö zök -
nek – a vo nat ko zó bel sõ sza bály za tok nak meg fe le lõ – ren -
del te tés sze rû hasz ná la tá ért.

(3) A köz tiszt vi se lõ a fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben
ön ál ló an is el jár hat a mi nisz té ri u mi fõ osz tá lyok tól köz vet -
le nül ka pott meg ke re sés alap ján, azon ban a meg ke re sés rõl
és in téz ke dé se i rõl kö te les a ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke -
zõ köz vet len szak mai fe let te sét tá jé koz tat ni.

Ügykezelõ

23. § Az ügy ke ze lõ a köz igaz ga tá si szerv te vé keny sé gé -
hez kap cso ló dó ügy vi te li fel ada to kat lát el. Az ügy ke ze -
lõk re a köz tiszt vi se lõk re irány adó ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni a Ktv. VIII. fe je ze té ben fog lalt el té ré sek kel.

A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje

24. § (1) A mi nisz ter
a) gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat
– az ál lam tit ká rok fe lett, a ki ne ve zés és fel men tés ki vé -

te lé vel,
– a szak ál lam tit ká rok fe lett, a ki ne ve zés és fel men tés

ki vé te lé vel,
– a köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó fõ osz tá lyok ve ze tõ

meg bí zá sú köz tiszt vi se lõi fe lett,
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– a mi nisz te ri (fõ)ta nács adók, po li ti kai (fõ)ta nács adók
fe lett,

– a ka bi net fõ nök fe lett;
b) gya ko rol ja a jog sza bály és a Kor mány ál tal a ha tás -

kö ré be utalt mun kál ta tói jo go kat;
c) ja vas la tot tesz a mi nisz ter el nök nek a szak ál lam tit kár 

ki ne ve zé sé re és fel men té sé re;
d) vé le mé nye zi a mi nisz ter el nök ja vas la tát az ál lam tit -

kár ki ne ve zé sé re a köz tár sa sá gi el nök felé;
e) gya ko rol ja a ve ze tõi meg bí zás és an nak vissza vo ná -

sa jog kö rét a mun kál ta tói jog kört gya kor ló ál la mi ve ze tõ,
ka bi net fõ nök ja vas la tá ra;

f) ki ne ve zi és fel men ti a mi nisz te ri biz to so kat;
g) ja vas la tot tesz a mi nisz ter el nök nek az ál lam tit kár

alap il let mé nyé nek a vo nat ko zó jog sza bály sze rin ti el té rí -
té sé re;

h) át nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben a szak ál lam tit kár
alap il let mé nyét – a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát köve -
tõen – a vo nat ko zó jog sza bály sze rin ti mér ték ben meg -
emel he ti;

i) át nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben dönt a köz tiszt vi se -
lõk alap il let mé nyé nek a vo nat ko zó jog sza bály sze rin ti
mér ték ben tör té nõ meg eme lé sé rõl vagy csök ken té sé rõl, a
mun kál ta tói jog kört gya kor ló ál la mi ve ze tõ ja vas la tá ra;

j) át nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben dönt a ka bi net fõ nök,
va la mint a fõ osz tály ve ze tõ alap il let mé nyé nek a Ktv. 43. §
(5) be kez dé se sze rin ti meg eme lé sé rõl vagy csök ken té sé rõl
a ve ze tõi mun ká juk ér té ke lé sé tõl füg gõ en, a mun kál ta tói
jog kört gya kor ló ál la mi ve ze tõ, ka bi net fõ nök ja vas la tá ra;

k) dönt szak mai ta nács adói, szak mai fõ ta nács adói cím
ado má nyo zá sá ról és vissza vo ná sá ról, a mun kál ta tói jog -
kört gya kor ló ál la mi ve ze tõ, ka bi net fõ nök ja vas la tá ra.
 (2) Az ál lam tit kár, a szak ál lam tit kár, a ka bi net fõ nök

a) gya ko rol ja a ki ne ve zé si, fel men té si, illetménymeg -
állapítási mun kál ta tói jog kört az irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek köz tiszt vi se lõi fe lett, a mi nisz ter
mun kál ta tói jog kö ré be tar to zó dön té sek, in téz ke dé sek ki -
vé te lé vel;

b) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek az irá nyí tá sa alá tar to zó 
szer ve ze ti egy sé gek köz tiszt vi se lõi te kin te té ben ve ze tõi
meg bí zás ra, il let ve an nak vissza vo ná sá ra, szak mai ta nács -
adói, fõ ta nács adói cím ado má nyo zá sá ra, az alap il let mény
el té rí té sé re.

(3) A fõ osz tály ve ze tõ gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat
az (1)–(2) be kez dés ben fel nem so rolt ese tek ben.

III. ELÕTERJESZTÉSEK, JOGSZABÁLYOK,
AZ IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

Elõterjesztések

25. § (1) A Kor mány és ka bi net jei ré szé re szó ló mi nisz -
té ri u mi elõ ter jesz té sek el ké szí té sé ért – a jog sza bá lyok, az
ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei, va la mint a miniszté -

rium bel sõ sza bály za tai fi gye lem be vé te lé vel – az ügy ben
ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je a fe le -
lõs. Az elõ ter jesz té sek elõ ké szí té sé be a Köz igaz ga tá si
Ügye kért Fe le lõs Szak ál lam tit kár sá got min den eset ben be
kell von ni.

(2) A Kor mány és ka bi net jei ré szé re ké szí tett elõ ter jesz -
té sek elõ ze tes egyez te té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a Kor -
mány (ka bi ne tek) ügy rend je, to váb bá a jog sza bá lyok ese -
té ben a jog al ko tás ról szó ló tör vény ren del ke zé sei tar tal -
maz zák. Az egyez te té sek le foly ta tá sát kö ve tõ en vég le ge -
sí tett elõ ter jesz tés és jog sza bály ter ve ze tek mi nisz te ri jó -
vá ha gyá sá ra vo nat ko zó el já rá si ren det kü lön sza bály zat
tar tal maz za. A Kor mány és ka bi net jei ré szé re ké szí tett és
jó vá ha gyott elõ ter jesz té sek be nyúj tá sá ról a Jogi és Ko or -
di ná ci ós Fõ osz tály in téz ke dik, az Or szág gyû lés, il let ve bi -
zott sá gai ré szé re ké szí tett elõ ter jesz té sek be nyúj tá sa a Par -
la men ti Kap cso la tok Fõ osz tály fel ada ta.

(3) Mi nisz té ri u mi ér te kez le tek re elõ ter jesz tést ál la mi
ve ze tõ, va la mint az adott ügy ben ha tás kör rel ren del ke zõ
fõ osz tály ve ze tõ ké szít het, il let ve nyújt hat be.

Jogszabályok

26. § (1) A mi nisz ter – fel adat- és ha tás kö ré ben el jár va,
tör vény ben vagy a Kor mány ren de le té ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – jo go sult sá got, il le tõ leg kö te le zett sé get
jog sza bály ban (mi nisz te ri ren de let ben) ál la pít hat meg.

(2) A mi nisz te ri ren de le tet a mi nisz ter adja ki.

(3) Jog sza bály szak mai kon cep ci ó ját és ter ve ze tét a
szak mai elõ ké szí té sért fe le lõs szer ve ze ti egy ség – a Jogi és 
Ko or di ná ci ós Fõ osz tály be vo ná sá val – ké szí ti elõ, a ter ve -
zet tel kap cso la tos ko di fi ká ci ós te vé keny sé get a Jogi és
Ko or di ná ci ós Fõ osz tály vég zi.

(4) Amennyi ben jog sza bály ki adá sá ra jogharmonizá -
ciót igény lõ uni ós jogi ak tus sal való össze egyez tet he tõ ség
meg te rem té se cél já ból ke rül sor, az eu ró pai uni ós tag ság -
ból ere dõ jog har mo ni zá ci ós fel ada tok meg ha tá ro zá sá nak,
prog ra mo zá sá nak és tel je sí té sük el len õr zé sé nek rend jé rõl
szó ló 1036/2004. (IV. 27.) Korm. ha tá ro zat sze rin ti jog -
har mo ni zá ci ós ja vas lat mi nisz té ri u mon be lü li egyez te té sé -
nek le foly ta tá sa a szak mai elõ ké szí té sért fe le lõs szer ve ze ti 
egy ség, tár ca kö zi egyez te té sé nek – az 1036/2004.
(IV. 27.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak sze rin ti – le foly ta -
tá sa a Nem zet kö zi Gaz da sá gi Kap cso la tok Szak ál lam tit -
kár sá ga fel ada ta.

(5) A jog sza bály ter ve ze tek köz igaz ga tá si egyez te té sé re
vo nat ko zó an a 25. § (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak az
irány adó ak. A mû sza ki tar tal mú jog sza bály ter ve ze tek nek
az Eu ró pai Bi zott ság gal és az EU tag ál la ma i val való
egyez te té sé rõl szó ló 94/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let
(a to váb bi ak ban: Mûszr.) sze rin ti, be je len té si kö te le zett -
ség alá esõ jog sza bály ter ve ze te ket a köz igaz ga tá si egyez -
te tés le foly ta tá sa után a szak mai elõ ké szí té sért fe le lõs
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szer ve ze ti egy ség be je len tés cél já ból meg kül di a No ti fi ká -
ci ós Köz pon tot mû köd te tõ Üz le ti Kör nye zet Fõ osz tály -
nak.

(6) A kül sõ szer vek tõl vé le mé nye zés re ér ke zõ jog sza -
bály ter ve ze tek re, jog sza bály ter ve zet re és jog sza bály ter ve -
ze tet tar tal ma zó kor mány-elõ ter jesz té sek re a mi nisz té ri u -
mi ál lás pont-ter ve zet ki ala kí tá sa – a ter ve zet tar tal má tól
füg gõ en – a ha tás kör rel ren del ke zõ fõ fe le lõs szer ve ze ti
egy ség fel ada ta. A fõ fe le lõs ál tal ki ala kí tott tár ca vé le mény 
ter ve zet alap ján a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály vég le ge -
sí ti és ter jesz ti fel alá írás ra. Az Al kot mány meg vál toz ta tá -
sá ra vo nat ko zó, to váb bá az al kot má nyos alap jo gok és
alap ve tõ em be ri jo gok ér vé nye sü lé sét ga ran tá ló, va la mint
a bün te tõ jo gi, a pol gá ri jogi, a csa lád jo gi és az igaz ság -
szol gál ta tást érin tõ tör vé nyek ese té ben a Jogi és Ko or di ná -
ci ós Fõ osz tály ké szí ti elõ a mi nisz té ri u mi ál lás fog la lást.

(7) A Mûszr. sze rin ti – kül sõ szer vek tõl köz igaz ga tá si
egyez te tés re ér ke zõ – mû sza ki tar tal mú jog sza bály ter ve -
ze te ket a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály min den kor az
1. szá mú füg ge lék sze rin ti és az adott ügy ben ha tás kör rel
ren del ke zõ – fõ fe le lõs – fõ osz tály nak kül di meg.
Amennyi ben a fõ fe le lõs úgy íté li meg, hogy az adott ügy a
Mûszr. ha tá lya alá tar to zó kér dést érint, a ter ve ze tet meg -
kül di a No ti fi ká ci ós Köz pont nak. Amennyi ben a No ti fi ká -
ci ós Köz pont azt ál la pít ja meg, hogy a jog sza bály ter ve zet
sza bá lyo zá si tár gya vo nat ko zá sá ban fenn áll hat a Mûszr.
sze rin ti be je len té si kö te le zett ség, úgy az adott ügy ben ha -
tás kör rel ren del ke zõ – fõ fe le lõs – fõ osz tály út ján fel hív ja a 
jog sza bály ter ve zet el ké szí té sé ért fe le lõs kül sõ szerv fi -
gyel mét az eset le ges be je len té si kö te le zett ség re.

Az állami irányítás egyéb jogi eszközei

27. § (1) A mi nisz ter jog sza bály ban meg ha tá ro zott irá -
nyí tá si jog kö ré ben a köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
vek te vé keny sé gét sza bá lyo zó uta sí tást ad hat ki. Az uta sí -
tás a jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott jog kör ben a mi nisz -
ter ha tás kö ré be utalt fel ada tok vég re haj tá sát szol gál ja. Az
uta sí tás szak mai elõ ké szí té se a sza bá lyo zás tár gya sze rint
il le té kes szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek a fel ada ta. Az uta -
sí tás ki bo csá tá sá ra a 26. §-ban fog lal ta kat ér te lem sze rû en
kell al kal maz ni. Mi nisz te ri uta sí tás ter ve ze tét a Jogi és
 Koordinációs Fõ osz tály út ján le het elõ ter jesz te ni. Az uta -
sí tá so kat – alá írá su kat, il le tõ leg jó vá ha gyá su kat kö ve tõ -
en – a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály lát ja el szám mal. A
szám mal el lá tott uta sí tást a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály 
kül di el a tár ca hi va ta los lap ja i nak, il let ve a Ma gyar Köz -
löny szer kesz tõ sé ge ré szé re az uta sí tás köz zé té te le cél já -
ból, va la mint meg kül di az uta sí tás elõ ké szí té sé ért fe le lõs
szer ve ze ti egy ség nek. A Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz -
tály – a Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály út ján – gon dos ko dik az
uta sí tás nak az int ra net re való fel té te lé rõl és a tár ca szer ve -
ze ti egy sé ge i nek való meg kül dé sé rõl.

(2) A mi nisz ter irány el vet és tá jé koz ta tót (együtt: jogi
irány mu ta tás) ad hat ki. A jogi irány mu ta tás szak mai elõ -
ké szí té se a sza bá lyo zás tár gya sze rint il le té kes szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ jé nek a fel ada ta. A jogi irány mu ta tás elõ ze -
tes vé le mé nye zé sé re a mi nisz te ri ren de let elõ ké szí té sé re
vo nat ko zó ren del ke zé sek az irány adók.

(3) Az uta sí tást és a jogi irány mu ta tást – ha jog sza bály
el té rõ en nem ren del ke zik – a mi nisz té ri um hi va ta los lap já -
ban vagy – tar tal má tól füg gõ en – a Ma gyar Köz löny ben
kell köz zé ten ni.

(4) Az uta sí tást és a jogi irány mu ta tást, an nak alá írás ra
tör té nõ fel ter jesz té sét meg elõ zõ en, tör vény es sé gi szem -
pont ból tör té nõ el len õr zés cél já ból a Jogi és Ko or di ná ci ós
Fõ osz tály ré szé re be kell mu tat ni.

(5) A sza bály za tok szak mai elõ ké szí té se a sza bá lyo zás
tár gya sze rint il le té kes szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek a
fel ada ta. A sza bá lyo zás egyez te té sé re és ki adá sá ra az uta -
sí tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell ér te lem sze rû en al -
kal maz ni.

(6) Az uta sí tás sal, a jogi irány mu ta tás sal és a sza bály -
zat tal érin tett ága za ti és funk ci o ná lis szer ve ze ti egy sé gek
kö te le sek azo kat fi gye lem mel kí sér ni, és amennyi ben
szük sé ges mó do sí tá su kat, ha tá lyon kí vül he lye zé sü ket, il -
let ve új uta sí tás, sza bály zat ki adá sát kez de mé nyez ni. 

A minisztérium hivatalos lapja

28. § (1) A mi nisz té ri um hi va ta los lap ja a Gaz da sá gi
Köz löny.

(2) A mi nisz té ri um hi va ta los lap já nak szer kesz té sé ért
fe le lõs sze mé lye ket (fõ szer kesz tõ) a mi nisz ter bíz za meg.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felügyeleti rend

29. § (1) A mi nisz ter tu laj do no si jog gya kor lá sá val, il let -
ve va gyon ke ze lé sé vel érin tett gaz da sá gi tár sa sá gok és ala -
pít vá nyok szak mai fel ügye le té nek el lá tá sa a kö vet ke zõ:

a) a Ma gyar Fej lesz té si Bank Zrt. te kin te té ben a fel -
ügye le tet el lá tó ál la mi ve ze tõ a mi nisz ter, a szak mai fel -
ada tok el lá tá sá nak szer ve zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség
a Vál lal ko zás fej lesz té si Fõ osz tály,

b) a VÁTI Kht. te kin te té ben a fel ügye le tet el lá tó ál la mi
ve ze tõ a mi nisz ter, a szak mai fel ada tok el lá tá sá nak szer ve -
zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség a Mi nisz te ri Ka bi net, a
VÁTI Kht. te rü let fej lesz té si hát tér in téz mé nyi fel ada ta i nak 
irá nyí tá sa te kin te té ben a Te rü let fej lesz té sért és Épí tés -
ügyért fe le lõs Szak ál lam tit kár ral egyez tet ve,

c) az ITD Hun ga ry Zrt. te kin te té ben a fel ügye le tet el lá tó 
ál la mi ve ze tõ a mi nisz ter, a szak mai fel ada tok el lá tá sá nak
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szer ve zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség Be fek te té si és Vé -
de lem ko or di ná ci ós Fõ osz tály,

d) az Uni ver si tas Ala pít vány te kin te té ben a fel ügye le tet
el lá tó ál la mi ve ze tõ a Ver seny ké pes sé gért fe le lõs Szak ál -
lam tit kár, a szak mai fel ada tok el lá tá sá nak szer ve zé sé ért
fe le lõs szer ve ze ti egy ség a Vál lal ko zás fej lesz té si Fõ osz -
tály,

e) a Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány te kin te té -
ben a fel ügye le tet el lá tó ál la mi ve ze tõ a Ver seny ké pes sé -
gért fe le lõs Szak ál lam tit kár, a szak mai fel ada tok el lá tá sá -
nak szer ve zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség a Vál lal ko zás -
fej lesz té si Fõ osz tály,

f) a SEED Kis vál lal ko zás-fej lesz té si Ala pít vány te kin te -
té ben a fel ügye le tet el lá tó ál la mi ve ze tõ a Ver seny ké pes -
sé gért fe le lõs Szak ál lam tit kár, a szak mai fel ada tok el lá tá -
sá nak szer ve zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség a Vál lal ko -
zás fej lesz té si Fõ osz tály,

g) az Ipar fej lesz té si Köz ala pít vány te kin te té ben a fel -
ügye le tet el lá tó ál la mi ve ze tõ a Ver seny ké pes sé gért fe le -
lõs Szak ál lam tit kár, a szak mai fel ada tok el lá tá sá nak szer -
ve zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség az Üz le ti Kör nye zet
Fõ osz tály,

h) az Épí tés Fej lõ dé sé ért Ala pít vány te kin te té ben a fel -
ügye le tet el lá tó ál la mi ve ze tõ a Te rü let fej lesz té sért és Épí -
tés ügyért fe le lõs Szak ál lam tit kár, a szak mai fel ada tok el -
lá tá sá nak szer ve zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség az Épí -
tés ügyi és Épí té sze ti Fõ osz tály,

i) az Épü let és La kás gaz dál ko dá si Fenn tar tá si K+F
Ala pít vány te kin te té ben a fel ügye le tet el lá tó ál la mi ve ze tõ
a Te rü let fej lesz té sért és Épí tés ügyért fe le lõs Szak ál lam tit -
kár, a szak mai fel ada tok el lá tá sá nak szer ve zé sé ért fe le lõs
szer ve ze ti egy ség az Épí tés ügyi és Épí té sze ti Fõ osz tály.

(2) A mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si in -
téz mé nyek fel ügye le té nek el lá tá sa a kö vet ke zõ:

a) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség te kin te té ben irá nyí -
tó ál la mi ve ze tõ a mi nisz ter, a szak mai fel ada tok el lá tá sá -
nak szer ve zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség a Mi nisz te ri
Ka bi net,

b) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal te kin -
te té ben irá nyí tó ál la mi ve ze tõ a Ver seny ké pes sé gért fe le -
lõs Szak ál lam tit kár, a szak mai fel ada tok el lá tá sá nak szer -
ve zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség az Üz le ti Kör nye zet
Fõ osz tály.

Egyes döntések elõkészítésének 
és meghozatalának rendje 

30. § (1) Ab ban az eset ben, ami kor a mi nisz ter a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény alap ján köz igaz ga tá si 
ha tó ság fel ügye le ti szer vé nek ha tás kö ré ben jár el, az el já -
rás so rán  ho zott dön tést az el já rás alap já ul szol gá ló ügy
sze rint érin tett, szak ma i lag il le té kes szer ve ze ti egy ség elõ -
ké szí té sé ben – tör vény es sé gi szem pont ból a Jogi és Ko or -

di ná ci ós Fõ osz tállyal egyez tet ve – a mi nisz ter ne vé ben az
il le té kes szak ál lam tit kár adja ki.

(2) Ab ban az eset ben, ami kor köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügy ben az elsõ fokú ha tó ság dön té se el len be nyúj tott fel -
leb be zés el bí rá lá sá ra jog sza bály alap ján a mi nisz ter jo go -
sult, a má sod fo kú el já rás so rán ho zott dön tést a ha tó sá gi
el já rás tár gya sze rint érin tett, szak ma i lag il le té kes szer ve -
ze ti egy ség elõ ké szí té sé ben – tör vény es sé gi szem pont ból
a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tállyal egyez tet ve – a mi nisz -
ter ne vé ben az il le té kes szak ál lam tit kár adja ki. 

(3) Ab ban az eset ben, ami kor köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügy ben jog sza bály alap ján I. fo kon a nem ze ti fej lesz té si és
gaz da sá gi mi nisz ter dönt, az I. fokú el já rás so rán ho zott
dön tést – tör vény es sé gi szem pont ból a Jogi és Koordiná -
ciós Fõ osz tállyal tör tént egyez te tést kö ve tõ en – a ha tó sá gi
el já rás tár gya sze rint érin tett, szak ma i lag il le té kes szer ve -
ze ti egy ség elõ ké szí té se alap ján a mi nisz ter adja ki.

(4) Ab ban az eset ben, ami kor a mi nisz ter a Kor mány
tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi
LVII. tör vény 2–4. §-ai ban fog lal tak ra fi gye lem mel az ál -
lam igaz ga tá si szerv vel kap cso lat ban irá nyí tá si vagy fel -
ügye le ti jog kö ré ben jár el, a hi vat ko zott jog sza bály he lye -
ken meg ha tá ro zott tárgy ban a dön tést – tör vény es sé gi
szem pont ból a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tállyal tör tént
egyez te tést kö ve tõ en – a tárgy sze rint érin tett, szak ma i lag
il le té kes szer ve ze ti egy ség elõ ké szí té se alap ján a mi nisz ter 
adja ki.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en ab ban 
az eset ben, ami kor a mi nisz ter az épí tett kör nye zet ala kí tá -
sá ról és vé del mé rõl szó ló 1997. évi LXXVIII. tör vény ha -
tály alá tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy ben jár el, az el -
já rás so rán ho zott dön tést az Épí tés ügyi és Épí té sze ti Fõ -
osz tály ve ze tõ je adja ki.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkakörök

31. § Az alap ve tõ jo gok és kö te les sé gek pár tat lan és el -
fo gu lat lan ér vé nye sí té se, va la mint a köz élet tisz ta sá gá nak
biz to sí tá sa és a kor rup ció meg elõ zé se cél já ból az aláb bi ak -
ban meg ha tá ro zott köz tiszt vi se lõ és a vele egy ház tar tás -
ban élõ hoz zá tar to zók jö ve del mi, ér de kelt sé gi és va gyo ni
hely ze tük rõl az egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gek rõl szó ló 2007. évi CLII. tör vény ben meg ha tá ro zott
el já rás alap ján va gyonnyi lat ko za tot tesz nek, il le tõ leg szá -
mot ad nak a meg elõ zõ va gyonnyi lat ko zat ban fog lal tak hoz 
ké pest be kö vet ke zett va gyon gya ra po dá suk ról és an nak
oká ról: 

a) köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy ben ja vas lat té tel re, dön -
tés re vagy el len õr zés re jo go sult köz tiszt vi se lõ, 

b) köz be szer zé si el já rás so rán ja vas lat té tel re, dön tés re
vagy el len õr zés re jo go sult köz tiszt vi se lõ, 
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c) fel ada tai el lá tá sa so rán költ ség ve té si vagy egyéb
pénz esz kö zök fe lett, to váb bá az ál la mi vagy ön kor mány -
za ti va gyon nal való gaz dál ko dás, va la mint el kü lö ní tett ál -
la mi pénz ala pok, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok, ön kor -
mány za ti pénz ügyi tá mo ga tá si pénz ke re tek te kin te té ben
ja vas lat té tel re, dön tés re vagy el len õr zés re jo go sult köz -
tiszt vi se lõ, 

d) egye di ál la mi vagy ön kor mány za ti tá mo ga tás ról
való dön tés re irá nyu ló el já rás le foly ta tá sa so rán ja vas lat té -
tel re, dön tés re vagy el len õr zés re jo go sult köz tiszt vi se lõ, 

e) ál la mi vagy ön kor mány za ti tá mo ga tá sok fel hasz ná -
lá sá nak vizs gá la ta, vagy a fel hasz ná lás sal való el szá mol ta -
tás so rán ja vas lat té tel re, dön tés re vagy el len õr zés re jo go -
sult köz tiszt vi se lõ, 

f) po li ti kai ta nács adó és fõ ta nács adó, kor mány- vagy
mi nisz te ri ta nács adó vagy fõ ta nács adó, 

g) ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ, 
h) jog sza bály alap ján „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el -

len õr zés re kö te les fon tos és bi zal mas mun ka kört tölt be. 

1. szá mú füg ge lék

Szervezeti egységek tagolódása, fõbb feladatai 
és célkitûzései, stratégiai és operatív feladatai

1. MINISZTER

1.1. ELLENÕRZÉSI FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
Ob jek tív el len õr zõ és ta nács adó te vé keny sé gé vel hoz -

zá já rul a mi nisz té ri um fel adat el lát ásá nak és mû kö dé sé nek
ered mé nyes sé gé hez, ha té kony sá gá hoz, gaz da sá gos sá gá -
hoz, sza bály sze rû sé gé hez. A bel sõ el len õr zés re vo nat ko zó 
jog sza bá lyok, a Pénz ügy mi nisz té ri um ál tal ki adott mód -
szer ta ni út mu ta tók és a mi nisz té ri u mi bel sõ el len õr zé si ké -
zi köny vek fi gye lem be vé te lé vel vég zett koc ká zat elem zé -
se ken ala pu ló el len õr zé sek és elem zé sek alap ján aján lá so -
kat, ta ná cso kat és in for má ci ó kat ad a mi nisz té ri um ve ze té -
se szá má ra a tár ca cél ja i nak meg va ló sí tá sá hoz.

B) Ve ze tés:
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás:
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg nem ta go ló dik osz tá lyok ra.

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. a mi nisz té ri um koc ká zat elem zé sen ala pu ló stra té gi ai 

és éves el len õr zé si ter vé nek el ké szí té se, amely nek ma gá -
ban kell fog lal nia a fel adat el lá tás hoz szük sé ges sze mé lyi
és tár gyi fel té te lek fej lesz té sé re, a kép zés re és to vább kép -

zés re, ese ten ként kül sõ erõ for rás be vo ná sá ra vo nat ko zó
ja vas la to kat is,

2. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -
nyek el len õr zé si ter ve i nek össze sí té se és a mi nisz té ri um
el len õr zé si ter vé vel együtt a pénz ügy mi nisz ter ré szé re tör -
té nõ meg kül dé se,

3. a mi nisz té ri um éves el len õr zé si be szá mo ló já nak el -
ké szí té se és a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in -
téz mé nyek el len õr zé si be szá mo lói össze sí té sé vel együtt a
pénz ügy mi nisz ter ré szé re tör té nõ meg kül dé se,

4. a mi nisz té ri u mot érin tõ Ál la mi Szám ve võ szék
(ÁSZ) és Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal (KEHI) vizs gá -
la tok kal kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa,

5. kap cso lat tar tás az in téz mé nyek, tár sa sá gok bel sõ el -
len õr zé si ve ze tõ i vel, szá muk ra szak mai, mód szer ta ni se -
gít ség nyúj tá sa a fel ada ta ik szín vo na las vég zé se ér de ké -
ben,

6. el len õr zé si je len té sek alap ján ké szí tett in téz ke dé si
ter vek vég re haj tá sá nak el len õr zé se,

7. kap cso lat tar tás az eu ró pai uni ós for rá sok fel hasz ná -
lá sá ban köz vet le nül vagy köz ve tet ten érin tett szer ve ze tek -
kel, és az eh hez kap cso ló dó ko or di ná ci ós fel adat el lá tá sa.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
8. in do kolt eset ben az éves el len õr zé si terv mó do sí tá sá -

nak kez de mé nye zé se, 
9. nyil ván tar tás ve ze té se az el len õr zé si fel ada tok meg -

va ló sí tá sá ról és az el len õr zé si je len té sek alap ján ké szí tett
in téz ke dé si ter vek vég re haj tá sá nak ál lá sá ról, együtt mû kö -
dés a Pénz ügy mi nisz té ri um mal az egy sé ges nyil ván tar tást
szol gá ló in for ma ti kai rend szer fej lesz té sé ben,

10. a bel sõ el len õr zé si ké zi köny vek ki dol go zá sa és
szük ség sze rin ti ak tu a li zá lá sa,

11. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -
nyek ál tal ké szí tett éves be szá mo lók meg bíz ha tó sá gi fe lül -
vizs gá la ta,

12. ak tív együtt mû kö dés a Pénz ügy mi nisz té ri um mal
az el len õr zés sel kap cso la tos jog sza bá lyok ki dol go zá sa,
mó do sí tá sa, az el len õr zé si rend szer fej lesz té se, mód szer ta -
ni út mu ta tók el ké szí té se te kin te té ben,

13. az in téz mé nyek ve ze tõi ja vas la tá ra az adott költ -
ség ve té si szerv bel sõ el len õr zé si egy ség ve ze tõ jé vel kap -
cso la tos sze mé lyi ügyek (ki ne ve zés, fel men tés) vé le mé -
nye zé se,

14. az el len õr zé sek mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek
fej lesz té se és mû köd te té se,

15. az el len õr zés re vo nat ko zó jog sza bály ter ve ze tek kel
kap cso la tos mi nisz té ri u mi ál lás pont ki ala kí tá sa és ko or di -
ná ci ó ja,

16. 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 sé nek, mû kö dé sé nek, jog -
sza bá lyok nak és sza bály za tok nak való meg fe le lé sé nek
vizs gá la ta és ér té ke lé se,

17. el len õr zés vég zé se az in téz mé nyek nél, a fe je ze ti
ke ze lé sû pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se a mi -
nisz té ri um hoz tar to zó több sé gi ál la mi tu laj do nú szer ve ze -
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tek nél, va la mint a fe je zet költ ség ve té sé bõl adott jut ta tá sok 
és tá mo ga tá sok el len õr zé se a ked vez mé nye zet tek nél és a
le bo nyo lí tó szer ve ze tek nél,

18. szük ség sze rint a köz ér de kû be je len té sek és pa na -
szok ki vizs gá lá sa,

19. amennyi ben az el len õr zés so rán bün te tõ-, sza bály -
sér té si, kár té rí té si, il let ve fe gyel mi el já rás meg in dí tás ra
okot adó cse lek mény, mu lasz tás vagy hi á nyos ság gya nú ja
me rül fel, az in téz mény ve ze tõ jé nek, il let ve az in téz mény
ve ze tõ jé nek érin tett sé ge ese tén a fel ügye le ti szerv ve ze tõ -
jé nek ha la dék ta lan tá jé koz ta tá sa és ja vas lat té te le a meg fe -
le lõ el já rá sok meg in dí tá sá ra,

20. el len õr zés vég zé se a mi nisz té ri um va gyon ke ze lõi
fe le lõs sé gé be tar to zó tár sa sá gok nál,

21. rész vé tel az Ál lam ház tar tá si Bel sõ Pénz ügyi Tár ca -
kö zi Bi zott ság ban,

22. a fe je zet hez ter ve zett eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se,

23. a fe je zet szak mai fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó eu ró pai 
uni ós tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak – elõ ze tes egyez te tést 
kö ve tõ en – el len õr zés,

24. a mi nisz té ri um kor rup ció-el le nes el kö te le zett ség -
nek erõ sí té se az eh hez kap cso ló dó fel ada tok el lá tá sá ban
való köz re mû kö dés.

1.2. MINISZTERI KABINET

A) Ve ze tés:
A Mi nisz te ri Ka bi net mun ká ját a Ka bi net fõ nök ve ze ti,

akit a Mi nisz te ri Ka bi net ál ta la ki je lölt köz tiszt vi se lõ je he -
lyet te sít.

B) Ta go ló dás:
A ka bi net fõ nök – a mi nisz ter meg bí zá sa alap ján – köz -

re mû kö dik a szak ál lam tit ká rok te vé keny sé gé nek irá nyí tá -
sá ban, il let ve köz vet le nül irá nyít ja az aláb bi szer ve ze ti
egy sé ge ket:

a) Mi nisz te ri Ka bi net
b) Stra té gi ai Fõ osz tály
c) Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály

C) A Ka bi net stra té gi ai fel ada tai:
1. a mi nisz ter nek a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. (MFB) 

fe let ti, a tu laj do no si jog gya kor lá sá ból és a mi nisz té ri um -
nak az MFB kor mány za ti kap cso la tai ko or di ná ci ó já ból
adó dó fel ada ta i nak elõ ké szí té se és vég re haj tá sá nak szer -
ve zé se,

2. köz re mû kö dés a mi nisz té ri um és tár sa sá gai, in téz -
mé nyei stra té gi á já nak ki ala kí tá sá ban,

3. köz re mû kö dés a mi nisz té ri um ar cu la tá nak és kom -
mu ni ká ci ós stra té gá já nak ki ala kí tá sá ban, va la mint a mi -
nisz ter nyil vá nos sze rep lé se i nek elõ ké szí té sé ben,

4. köz re mû kö dés a mi nisz té ri um tár sa dal mi be á gya zó -
dott sá gá nak nö ve lé sét cél zó dön té sek meg ho za ta lá ban,

gon dos ko dás a tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lás meg fe le lõ
mér té ké rõl,

5. a mi nisz ter va gyon ke ze lõi fe le lõs sé gé be tar to zó tár -
sa sá gok, va la mint a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí -
tott in téz mé nyek va gyon gaz dál ko dá si és -ke ze lé si stra té -
gi á já nak ki dol go zá sa, va la mint ezen szer ve ze tek ve ze tõ i re 
és kü lön bö zõ tes tü le te i re vo nat ko zó sze mé lyi dön té sek
elõ ké szí té se, a fe le lõs szak ál lam tit kár be vo ná sá val,

6. a roma mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok gaz da sá gi 
élet be való in teg rá lá sá nak elõ se gí té se, el sõ sor ban for rá -
sok hoz se gí té sük és kép zé si prog ra mok le bo nyo lí tá sa ál -
tal, a ré szük re nyújt ha tó egyéb tá mo ga tá si le he tõ sé gek fel -
tér ké pe zé se, a roma ér dek kép vi se le ti szer vek kel tör té nõ
kap cso lat tar tás,

7. kap cso lat tar tás a szo ci á lis és tár sa dal mi kér dé sek re
fó ku szá ló ál lam igaz ga tá si in téz mé nyek kel, il let ve a ve lük
tör té nõ kö zös elem zé sek és stra té gi ai egyez te té sek ko or di -
ná lá sa; to váb bá a gaz da ság po li ti kai dön té se ket meg ala po -
zó és azok ha tá sa it elem zõ ku ta tá sok ko or di ná lá sa,

8. a mi nisz ter mun ká já nak tá mo ga tá sa köz po li ti kai
anya gok össze ál lí tá sá ban és szak ma po li ti kai kon cep ci ók
ki ala kí tá sá ban,

9. a gaz da ság sze rep lõi és a ci vil szfé ra kö zöt ti együtt -
mû kö dés fej lesz té se, a part ne ri kap cso lat ki ala kí tá sa,

10. a mi nisz té ri um stra té gi ai pro jekt je i ben az esély -
egyen lõ sé gi szem pon tok ér vény re jut ta tá sa,

11. a Fej lesz tés po li ti kai Ka bi net tit kár sá gi fel ada ta i nak 
el lá tá sa.

D) A Ka bi net ope ra tív fel ada tai:

12. a mi nisz ter ré szé re ér ke zett ja vas la tok, elõ ter jesz té -
sek, egyéb anya gok vé le mé nye zé se,

13. in téz ke dé sek kez de mé nye zé se a köz vet le nül a mi -
nisz ter hez cím zett be ad vá nyok kal kap cso lat ban (fe le lõs
ki je lö lés, fel adat-meg ha tá ro zás stb.),

14. kap cso lat tar tás a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kor mány -
za ti mun ka stra té gi ai irá nyí tá sát el lá tó ál lam tit ká ra irá nyí -
tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek kel,

15. együtt mû kö dés más mi nisz té ri u mok ka bi net je i vel,

16. mind azon egye di leg meg ha tá ro zott fel ada tok el lá -
tá sa, ame lyek kel a mi nisz ter, meg bíz za, és ame lyek nem
so rol ha tók egyet len fõ osz tály ki zá ró la gos ha tás kö ré be
sem,

17. köz re mû kö dés a kü lön bö zõ ér dek kép vi se le ti szer -
ve ze tek kel való kap cso lat tar tás ban,

18. a Mi nisz te ri Ka bi net fel adat kö ré be utalt költ ség ve -
té si tá mo ga tá si esz kö zök ope ra tív ter ve zé se, a tá mo ga tá si
prog ra mok hoz, a tá mo ga tá si jog cí mek hez ren delt for rá sok 
op ti ma li zá lá sa, rész vé tel a költ ség ve té si for rá sok ter ve zé -
sé ben, együtt mû kö dés a köz re mû kö dõ szer ve ze tek kel,

19. köz re mû kö dés a ka bi net fõ nök fel ügye le te alá tar -
tozó fel ada tok, költ ség ve té si elõ irány za tok te kin te té ben a
ve ze tõi in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sá ban és mû köd te té -
sé ben,

2008/100. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6095



20. a fe je ze ti ter ve zés hez, a be szá mo lás hoz és egyéb
pénz ügyi és kont roll ing fel ada tok hoz kap cso ló dó, a Mi -
nisz te ri Ka bi ne tet érin tõ fel ada tok ko or di ná lá sa,

21. a Ka bi net fõ nök sze mé lyi és szak mai asszisz ten ci á -
já nak el lá tá sa,

22. a mi nisz te ri ve ze tõi ér te kez le ten, va la mint a mi -
nisz ter/ka bi net fõ nök ál tal egye di leg meg ha tá ro zott fel ada -
tok nyil ván tar tá sa és szá mon ké ré se,

23. mû köd te ti a Tár sa sá gi és In téz mény-fel ügye le ti Bi -
zott sá got, va la mint részt vesz a Köz be szer zé si Bi zott ság
mun ká já ban,

24. rész vé tel a Ki tün te té si Bi zott ság mun ká já ban,
25. a Mi nisz te ri Ke ret Szak mai Bi zott ság mun ká já nak

ko or di ná ci ó ja, és rész vé tel an nak dön tés-elõ ké szí tõ mun -
ká já ban,

26. egye di tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sa,
27. ér te kez le te ken való rész vé tel: LIT, 
28. köz re mû kö dés a kü lön bö zõ ér dek kép vi se le ti fó ru -

mo kon való mi nisz té ri u mi kép vi se let ben,
29. kap cso lat tar tás a fo gya ték kal élõ ket és a hát rá nyos

hely ze tû e ket kép vi se lõ ci vil szer ve ze tek kel,
30. a mi nisz ter va gyon ke ze lõi fe le lõs sé gé be tar to zó

tár sa sá gok és a mi nisz ter ál tal fel ügyelt, il let ve irá nyí tott
in téz mé nyek ré szé re a ve ze tõk cél-, ér té ke lé si és ju ta lom -
rend sze ré nek ki ala kí tá sa, a fe le lõs szak ál lam tit kár be vo -
ná sá val,

31. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt, ill. irá nyí tott költ ség ve -
té si in téz mé nyek gaz dál ko dá si te vé keny sé gé nek irá nyí tá -
sa és fel ügye le te, költ ség ve té si ter vek és be szá mo lók jó vá -
ha gyá sa.

1.2.1. STRATÉGIAI FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
A mi nisz té ri um stra té gi ai cél ki tû zé se i hez való hoz zá já -

ru lás a stra té gi ai me nedzs ment tá mo ga tá sá val.

B) Ve ze tés:
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit fõ -

osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás:
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg az aláb bi osz tá lyok ra ta go ló -

dik:
– Elem zé si és Sza bá lyo zá si Osz tály
– Struk tu rá lis Po li ti kák Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. a mi nisz té ri um in téz mé nyi stra té gi á já nak és adott

évi ak ció ter vé nek ki dol go zá sa, a stra té gia vég re haj tá sá nak 
nyo mon kö ve té se, a stra té gi ai ér te kez le tek tit kár sá gi fel -
ada ta i nak el lá tá sa, éves je len tés össze ál lí tá sa az in téz mé -
nyi stra té gia elõ re ha la dá sá ról,

2. a mi nisz té ri um szak ál lam tit kár sá ga in ké szü lõ a mi -
nisz té ri um fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó kö zép tá vú szak po li -

ti kai stra té gi ák, ak ció ter vek ki dol go zá sá nak, nyo mon kö -
ve té sé nek és fe lül vizs gá la tá nak össze fo gá sa,

3. a lissza bo ni stra té gi á val kap cso la tos kor mány za ti
fel ada tok ko or di ná lá sa, a Nem ze ti (Lissza bo ni) Re form -
prog ram össze ál lí tá sa, az érin tett szak ál lam tit ká rok be vo -
ná sá val,

4. a szak mai fõ osz tá lyok szá má ra mód szer ta ni tá mo ga -
tás a szak po li ti kai prog ra mok, pro jek tek, és sza bá lyo zá si
fel ada tok (elõ ze tes és utó la gos) ér té ke lé sé hez, ha tás vizs -
gá la tá hoz,

5. az EU Ver seny ké pes sé gi Ta ná csá ban való ma gyar
kor mány za ti rész vé tel ko or di ná lá sa, az EKTB Ver seny ké -
pes sé gi és Nö ve ke dé si Mun ka cso port ja társ el nö ki funk -
ciójának el lá tá sa, a nem ze ti tár gya lá si ál lás pon tok és man -
dá tu mok össze ál lí tá sa, a ta ná csi ülé se ken való mi nisz te ri
szin tû rész vé tel szak mai elõ ké szí té se, az érin tett szak ál -
lam tit ká rok be vo ná sá val,

6. a mi nisz té ri um stra té gi ai je len tõ sé gû dön té se i nek tá -
mo ga tá sa mak ro gaz da sá gi-gaz da ság po li ti kai elem zé sek,
ér té ke lé sek, hát tér anya gok ké szí té sé vel, ja vas la tok ki dol -
go zá sá val,

7. mér ték adó ha zai és nem zet kö zi in téz mé nyek és szer -
ve ze tek gaz da ság po li ti kai szem pont ból re le váns fel mé ré -
se i nek, ta nul má nya i nak, je len té se i nek és aján lá sa i nak ér -
té ke lé se és be csa tor ná zá sa a mi nisz té ri um stra té gi ai je len -
tõ sé gû dön té se i nek elõ ké szí té sé be,

8. a ma gyar gaz da ság hely ze tét és ki lá tá sa it be mu ta tó,
ne gyed éven te meg je le nõ mak ro gaz da sá gi elem zõ ki ad -
vány ké szí té se,

9. a gaz da sá gi nö ve ke dés és a ver seny ké pes ség meg ha -
tá ro zó té nye zõi szem pont já ból re le váns, stra té gi ai je len tõ -
sé gû sza bá lyo zá si kér dé sek ben elem zé sek, hát tér anya gok, 
ja vas la tok ké szí té se, tár ca ál lás pon tok ki dol go zá sa, kü lö -
nös te kin tet tel a tár sa da lom biz to sí tás, a fog lal koz ta tás, a
szo ci ál po li ti ka és az ál lam ház tar tás sza bá lyo zá si kér dé se i -
re, va la mint az adó-, já ru lék- és il le ték rend szer re,

10. az adó-, já ru lék- és il le ték rend szer egyes ele me i nek 
vagy egé szé nek vál toz ta tá sá ra irá nyu ló, a gaz da sá gi nö ve -
ke dést és ver seny ké pes sé get ösz tön zõ ja vas la tok ki dol go -
zá sa, az adó-, já ru lék és il le ték rend szer ter ve zett és meg va -
ló sult vál to zá sa i nak ha tás vizs gá la ta,

11. a mi nisz té ri um kép vi se lõ je ként rész vé tel az EU és
az OECD egyes, a fõ osz tály fel adat kö ré hez kap cso ló dó
tes tü le te i nek mun ká já ban, kü lö nös te kin tet tel az EU HLG
ver seny ké pes sé gi mun ka cso port ra, az EU Gaz da ság po li ti -
kai Bi zott sá gá ra (EPC) és egyes mun ka cso port ja i ra, va la -
mint az OECD Gaz da ság po li ti kai Bi zott sá gá ra és STEP,
il let ve WP1 mun ka cso port já ra,

12. az OECD ma gyar or szág-ta nul má nyá nak elõ ké szí -
té sé vel kap cso lat ban a mi nisz té ri um ra há ru ló fel ada tok
ko or di ná lá sa, a mi nisz té ri um ál lás pont já nak kép vi se le te.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
13. a Stra té gi ai Ér te kez let és a Mo ni tor ing Ér te kez let

tit kár sá gi te en dõ i nek, a Stra té gi ai Elõ ké szí tõ Bi zott ság tit -
kár sá gi és el nö ki te en dõ i nek el lá tá sa,
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14. a fon to sabb nem zet kö zi és ha zai mak ro gaz da sá gi
fo lya ma tok, il let ve gaz da ság po li ti kai fej le mé nyek elem -
zé se, és azok ról a fel sõ ve ze tés tá jé koz ta tá sát és fel ké szí té -
sét szol gá ló rend sze res és ese ti elem zé sek, át te kin té sek,
hír össze fog la lók és hát tér anya gok ké szí té se,

15. a Kor mány, az Ál lam tit ká ri Ér te kez let, a Gaz da sá gi 
Ka bi net és más kor mány za ti tes tü le tek szá má ra be nyúj tott, 
a fõ osz tály fõ fe le lõs sé gé be tar to zó, gaz da ság po li ti kai és
sza bá lyo zá si tár gyú vagy stra té gi ai je len tõ sé gû elõ ter jesz -
té sek hez kap cso ló dó tár ca vé le mé nyek és fel sõ ve ze tõi fel -
ké szí tõk ké szí té se,

16. az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács (OÉT) mun ká -
já val kap cso la tos mi nisz té ri u mi fel ada tok ko or di ná lá sa, 

17. a mi nisz té ri um kép vi se le té nek el lá tá sa egyes (pl.
OÉT Bér- és Mun ka ügyi Bi zott sá ga, Köz mun ka Ta nács),

18. a mi nisz té ri um kép vi se lõ je ként rész vé tel egyes, a
fõ osz tály fel ada ta i hoz tar to zó tes tü le tek, bi zott sá gok, ad
hoc mun ka cso por tok mun ká já ban. 

1.2.2. KOMMUNIKÁCIÓS FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
Két ol da lú, ki egyen sú lyo zott kom mu ni ká ció ki ala kí tá sa,

mely tö rek szik a köz vé le mény és a mé dia tá jé koz ta tá sa mel -
lett, az ér de kek köl csö nös meg is me ré sé re, meg ér té sé re és
har mo ni zá lá sá ra. Kül sõ kom mu ni ká ció te rén: hi te les és fo -
lya ma tos tá jé koz ta tás a köz vé le mény, a mé dia, az ér dek kép -
vi se le tek és a gaz da sá gi élet sze rep lõi felé; a mi nisz té ri um
szá má ra stra té gi ai fon tos sá gú té ma kö rök te ma ti zá lá sa. Bel sõ 
kom mu ni ká ció te rén: nyi tott kom mu ni ká ció a mi nisz té ri u -
mon be lü li köz élet ben és köz ügyek ben. Tár sa dal mi kap cso -
la tok te rén: a mi nisz té ri um po zi tív meg íté lé sé nek ja ví tá sa,
az imázs erõ sí té se, két irá nyú kom mu ni ká ci ó ra al kal mas
ügy fél kap cso la ti me nedzs ment mû köd te té se.

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tályt a fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál ta lá nos

jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít. 

C) Ta go ló dás: 
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg nem ta go ló dik osz tá lyok ra.

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. a mi nisz té ri um kom mu ni ká ci ós stra té gi á já nak, ter -

ve i nek és fel ada ta i nak össze ál lí tá sa, ki ala kí tá sa és vég re -
haj tá sa,

2. vál ság kom mu ni ká ció,
3. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt, il let ve irá nyí tott in téz mé -

nyek és a mi nisz ter va gyon ke ze lé si fe le lõs sé gé be tar to zó
tár sa sá gok kom mu ni ká ci ó já nak ko or di ná ci ó ja.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
4. jog al ko tás sal össze füg gõ kom mu ni ká ció,
5. a mi nisz té ri um bel- és kül föl di mé dia kap cso la ta i nak, 

mé dia és PR prog ram ja i nak szer ve zé se, ko or di ná lá sa, 

6. szó vi või fel ada tok el lá tá sa,
7. mé dia fi gye lõ szol gá lat, elem zés, ér té ke lés,
8. a mi nisz té ri um ar cu la tá nak el ké szí té se, fo lya ma tos

gon do zá sa, az elõ írá sok be tar tá sá nak fel ügye le te,
9. kom mu ni ká ci ós kam pá nyok szer ve zé se és le bo nyo -

lí tá sa, ki ad vá nyok szer kesz té se és ki adá sa, hir de té sek
meg je len te té se,

10. a mi nisz té ri um in ter net és int ra net por tál ja i nak, va -
la mint az azok hoz kap cso ló dó hír le ve lek szer kesz té se,

11. a mi nisz té ri um hoz ér ke zõ ügy fél szol gá la ti meg ke -
re sé sek ügy in té zé se, az Ügy fél szol gá la ti In for má ci ós Iro -
da mû köd te té se,

12. bel sõ kom mu ni ká ció, bel sõ PR, 
13. gon dos ko dás a fõ osz tá lyok ja vas la tai alap ján a jog -

sza bá lyi kö te le zett sé ge ken ala pu ló in ter ne ten tör té nõ köz -
zé té te li kö te le zett sé gek rõl,

14. az egy sé ges kor mány za ti kom mu ni ká ció ér de ké ben 
együtt mû kö dés a MeH kor mány za ti kom mu ni ká ci ó ért fe -
le lõs ál lam tit ká rá nak irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy -
sé gek kel,

15. köz ér de kû be je len té sek, ja vas la tok és pa na szok
szak sze rû át vé te le, ezek kö zül a mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré be tar to zó ügyek fõ osz tá lyok hoz köz ve tí té se, a mi -
nisz té ri um tá jé koz ta tó ki ad vá nya i nak hoz zá fér he tõ vé té te -
le,

16. a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá nyu ló egye di 
igé nyek tel je sí té se, va la mint a köz ér de kû ada tok elekt ro -
ni kus köz zé té te le kü lön sza bály za tok alap ján, 

17. ügy fél kap cso la ti adat bá zis ke ze lé se és rend sze re -
zé se, to váb bá rend sze res fris sí té se,

18. elekt ro ni kus kom mu ni ká ció, mely nek bel sõ rend jét 
kü lön sza bály zat tar tal maz za,

19. úti je len té sek hoz zá fér he tõ vé té te le,
20. a mi nisz té ri um könyv tá rá nak mû köd te té se.

2. FEJLESZTÉSI ÜGYEKÉRT FELELÕS
ÁLLAMTITKÁR

2.1. ÁLLAMTITKÁR TITKÁRSÁGA

Az Ál lam tit kár Tit kár sá ga az ál lam tit kár köz vet len irá -
nyí tá sa alá tar to zó hi va ta li egy ség, amely fel adat kör ében:

1. együtt mû kö dik a ci vil szer ve ze tek kel, el sõd le ge sen
az egy há zak kal, tár sa dal mi szer vek kel, mun ka adói szer ve -
ze tek kel, a mun ka vál la lók ér dek kép vi se le te i vel, to váb bá
az Or szág gyû lés frak ci ó i val (a frak ci ók mun ka bi zott sá ga i -
val), össze fog ja az ez zel össze füg gõ mi nisz té ri u mon be lü li 
kap cso lat tar tást,

2. el lát ja az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat, 
az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott té ma kö rök ben vé le mé -
nye zõ, ja vas lat te võ, il let ve dön tés-elõ ké szí tõ fel ada to kat
vé gez,

3. vég zi az ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok fel dol go zá sát,
in té zé sét, a tit kár sá gi ügy vi te li mun kát; to váb bít ja az ál -
lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott, raj ta ke resz tül ki adott fel -
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ada to kat; fi gye lem mel kí sé ri és 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,

4. elõ ké szí ti és szer ve zi az ál lam tit kár prog ram ja it, fi -
gye lem mel kí sé ri a napi prog ram 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,

5. a Mi nisz te ri Ka bi net tel együtt mû kö dik a fel sõ szin tû
ve ze tõk prog ram ja i nak egyez te té sé ben, nyil ván tar tá sá -
ban,

6. elõ ké szí ti és szer ve zi – a Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály
köz re mû kö dé sé vel – az ál lam tit kár saj tó sze rep lé se it.

2.2. PARLAMENTI KAPCSOLATOK FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
A Kor mány prog ram és a mi nisz té ri u mi ál lás pont kép vi -

se le té nek szer ve zé se és ko or di ná lá sa az Or szág gyû lés
elõtt. A Par la ment tör vény al ko tá si és kor mány za ti el len õr -
zõ sze re pé bõl adó dó, a mi nisz té ri u mot érin tõ fel ada tok irá -
nyí tá sa az Or szág gyû lés ház sza bá lyi kö ve tel mé nye i nek fi -
gye lem be vé te lé vel. Az Or szág gyû lés és a mi nisz té ri um
kö zöt ti össze kö tõ, köz ve tí tõ, tá jé koz ta tó, szer ve zõ sze rep
be töl té se an nak ér de ké ben, hogy a tár ca ál tal ki dol go zott
in téz ke dé se ket az or szág gyû lé si kép vi se lõk és bi zott sá gok 
meg is mer jék.

B) Ve ze tés:
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás:
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg nem ta go ló dik osz tá lyok ra.

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai: 
1. az Or szág gyû lés tör vény al ko tá si és a kor mány za ti

mun kát el len õr zõ sze re pé bõl adó dó, a mi nisz té ri u mot
érin tõ par la men ti fel ada tok össze fo gá sa,

2. a mi nisz té ri um par la men ti kap cso lat tar tá si kon cep -
ci ó já nak ki ala kí tá sa, a mi nisz té ri um par la men ti kap cso la -
ta i nak szer ve zé se,

3. a mi nisz té ri um ál tal kez de mé nye zett ja vas la tok (tör -
vény, or szág gyû lé si ha tá ro zat, je len tés, tá jé koz ta tó, be szá -
mo ló) par la men ti be nyúj tá sa.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
1. elõ ké szí ti és irá nyít ja az Or szág gyû lés ple ná ris ülé -

sén a mi nisz te ri, ál lam tit ká ri rész vé telt,
2. elõ ké szí ti a tár gya lás ra ke rü lõ anya go kat az Or szág -

gyû lés ple ná ris ülé se i re, gon dos ko dik a szak ér tõk rész vé -
te lé rõl,

3. köz re mû kö dik a mi nisz té ri um fel adat kö ré be tar to zó
tör vény ja vas la tok, ha tá ro za ti ja vas la tok, je len té sek kép vi -
se lõk kel tör té nõ egyez te té sé nek szer ve zé sé ben, gon dos -
ko dik az Or szág gyû lés hez tör té nõ be nyúj tás ról, to váb bá
– a Ház sza bály alap ján – a jog al ko tás tech ni kai me ne té vel

kap cso la tos szer ve zé si fel ada tok el lá tá sá ról (tá mo ga tott
sor, egy sé ges ja vas lat),

4. gon dos ko dik az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott tör vé -
nyek és or szág gyû lé si ha tá ro za tok ki hir de tés re tör té nõ
elõ ké szí té sé rõl,

5. az or szág gyû lé si bi zott sá gok ré szé re ké szü lõ be szá -
mo lók, je len té sek, tá jé koz ta tók stb. elõ ké szí té se, össze ál -
lí tá sa, a par la men ti ál lan dó-, al-, ide ig le nes, és ese ti bi zott -
sá gi ülé se ken való szak ér tõi kép vi se let szer ve zé se és ko or -
di ná lá sa,

6. gon dos ko dik a mi nisz ter hez in té zett kér dé sek re, in -
ter pel lá ci ók ra, na pi ren den kí vü li fel szó la lá sok ra és or -
szág gyû lé si kép vi se lõi meg ke re sé sek re – az érin tett fõ osz -
tá lyok be vo ná sá val – a vá lasz ter ve ze tek elõ ké szí té sé rõl,

7. mi nisz te ri fel ké szí tõ anyag össze ál lí tá sa a mi nisz té -
ri um ál tal elõ ter jesz tett és a mi nisz té ri u mot érin tõ tör -
vény-, il let ve Or szág gyû lé si ha tá ro zat-ja vas la tok ról, mó -
do sí tó ja vas la tok ról a frak ció ál lás pont ki ala kí tá sá hoz,

8. a mi nisz té ri um ál tal be ter jesz tett tör vény ja vas la tok,
or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tok tár gya lá sá nak fi gye -
lem mel kí sé ré se, a mó do sí tó in dít vá nyok vé le mé nyez te té -
sé nek össze fo gá sa,

9. fo lya ma tos tá jé koz ta tás a par la ment tár cát érin tõ
mun ká já ról,

10. a ha tá ro zat ho za ta lok hoz sza va zá si se géd le tek
össze ál lí tá sa az or szág gyû lé si kép vi se lõi fel ada tot el lá tó
ál lam tit ká rok ré szé re,

11. nyil ván tart ja az Or szág gyû lés nek a mi nisz té ri u mot
érin tõ anya ga it; kap cso la tot tart és együtt mû kö dik az Or -
szág gyû lés hi va ta li szer ve i vel, va la mint a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal és a mi nisz té ri u mok par la men ti szer ve i vel.

3. GAZDASÁGI ÜGYEKÉRT FELELÕS
ÁLLAMTITKÁR

3.1. ÁLLAMTITKÁR TITKÁRSÁGA

A Tit kár ság Fel ada ta a ci vil szer ve ze tek kel, el sõd le ge -
sen az egy há zak kal, tár sa dal mi szer vek kel, mun ka adói
szer ve ze tek kel, a mun ka vál la lók ér dek kép vi se le te i vel, to -
váb bá az Or szág gyû lés frak ci ó i val (a frak ci ók mun ka bi -
zott sá ga i val) tör té nõ együtt mû kö dés, kap cso lat tar tás mi -
nisz té ri u mon be lü li össze fo gá sa, to váb bá az ál lam tit kár ál -
tal meg ha tá ro zott egyéb fel ada tok el lá tá sa.

Az Ál lam tit kár Tit kár sá ga az ál lam tit kár köz vet len irá -
nyí tá sa alá tar to zó hi va ta li egy ség, amely fel adat kör ében:

1. együtt mû kö dik a ci vil szer ve ze tek kel, el sõd le ge sen
az egy há zak kal, tár sa dal mi szer vek kel, mun ka adói szer ve -
ze tek kel, a mun ka vál la lók ér dek kép vi se le te i vel, to váb bá
az Or szág gyû lés frak ci ó i val (a frak ci ók mun ka bi zott sá ga i -
val), össze fog ja az ez zel össze füg gõ mi nisz té ri u mon be lü li 
kap cso lat tar tást,

2. el lát ja az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat, 
az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott té ma kö rök ben vé le mé -
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nye zõ, ja vas lat te võ, il let ve dön tés-elõ ké szí tõ fel ada to kat
vé gez,

3. vég zi az ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok fel dol go zá sát,
in té zé sét, a tit kár sá gi ügy vi te li mun kát; to váb bít ja az ál -
lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott, raj ta ke resz tül ki adott fel -
ada to kat; fi gye lem mel kí sé ri és 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,

4. elõ ké szí ti és szer ve zi az ál lam tit kár prog ram ja it, fi -
gye lem mel kí sé ri a napi prog ram 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,

5. a Mi nisz te ri Ka bi net tel együtt mû kö dik a fel sõ szin tû
ve ze tõk prog ram ja i nak egyez te té sé ben, nyil ván tar tá sá -
ban,

6. elõ ké szí ti és szer ve zi – a Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály
köz re mû kö dé sé vel – az ál lam tit kár saj tó sze rep lé se it. 

4. KÖZIGAZGATÁSI ÜGYEKÉRT FELELÕS
SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG

4.1. TITKÁRSÁG

A szak ál lam tit kár Tit kár sá ga az ál ta lá nos tit kár sá gi fel -
ada to kon túl me nõ en el lát ja a szak ál lam tit kár ál tal meg ha -
tá ro zott fel ada to kat, kü lö nö sen a szak ál lam tit kár sá got
érin tõ szak mai fel ada tok ko or di ná ci ó ját, szá mon ké ré sét, a
szak ál lam tit kár szak mai mun ká já nak tá mo ga tá sát, va la -
mint a szak ál lam tit kár hoz tar to zó szer ve ze ti egy sé gek, és
mun ká juk össze fo gá sát.

 

4.2. JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
A mi nisz té ri um stra té gi á já hoz kap cso ló dó ha té kony

köz igaz ga tá si sza bá lyo zá si fel ada tok el lá tá sa, to váb bá a
stra té gi á hoz tar to zó fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges szer -
zõ dé sek vé le mé nye zé sé ben, az in téz mény-át ala kí tás ban, a 
mi nisz ter va gyon ke ze lõi fe le lõs sé gé be tar to zó tár sa sá gok
irá nyí tá sát meg ala po zó dön té sek ben való szol gál ta tó köz -
re mû kö dés. Ko di fi ká ci ós köz pont ként szol gál. A mi nisz -
té ri um szá má ra biz to sít ja az egy sé ges fel adat me nedzs -
men tet, a ha té kony, el len õriz he tõ, az ál la mi ve ze tõk szá -
má ra át lát ha tó mû kö dést elõ se gí tõ ko or di ná ci ós fo lya ma -
tok ki ala kí tá sát és mû köd te té sét. 

B) Ve ze tés:
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes – an nak hi á nyá -
ban a ki je lölt osz tály ve ze tõ – he lyet te sít.

C) Ta go ló dás:
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg az aláb bi osz tá lyok ra ta go -

ló dik: 

– Jogi Osz tály
– Ko or di ná ci ós Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó jog sza -

bály-ter ve ze tek és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
ko di fi kált szö ve gé nek ki ala kí tá sa, en nek ke re té ben a sza -
bá lyo zás ma gyar jog rend del való össz hang já nak biz to sí tá -
sa, a jog sza bály-ter ve ze tek vég le ge sí té se, a jog kö ze lí tést
cél zó jog sza bály ter ve ze tek vég le ge sí té se és azok nak a kö -
zös sé gi ac qu is-val való össz hang já nak fi gye lem mel kí sé -
ré se, 

2. a szak mai ja vas la tok alap ján a tár ca jog al ko tá si
prog ram já nak össze ál lí tá sa, to váb bá a Kor mány tör vény -
al ko tá si prog ram já ra, to váb bá a Kor mány és a Kor mány -
ka bi net mun ka ter vé re vo nat ko zó mi nisz té ri u mi ja vas lat
elõ ké szí té se, a jog al ko tá si prog ram ban a mi nisz té ri um
jog kö ze lí té si célú jog al ko tá si fel ada ta i nak üte me zé se és
azok vég re haj tá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se,

3. tár ca ál lás pont ki ala kí tá sa az Al kot mány meg vál toz -
ta tá sá ra vo nat ko zó tör vé nyek kel, az al kot má nyos alap jo -
gok és alap ve tõ em be ri jo gok ér vé nye sü lé sét ga ran tá ló tör -
vé nyek kel, a bün te tõ jo gi, a pol gá ri jogi, a csa lád jo gi és az
igaz ság szol gál ta tást érin tõ tör vé nyek kel kap cso la to san, a
tár ca ál lás pont ko or di ná lá sa az egyéb jog sza bály-ter ve ze -
tek kel össze füg gés ben,

4. a mi nisz té ri um fel adat ki adá si, utó kö ve té si és szá -
mon ké ré si rend sze ré nek ki ala kí tá sa, mû köd te té se, to vább -
fej lesz té se és an nak irá nyí tá sa,

5. az ál la mi ve ze tõi szin tû tár ca kö zi egyez te té se ken a
mi nisz té ri um rész vé te lé nek és kép vi se le té nek meg szer ve -
zé se,

6. a Kor mány és ka bi net jei (a Fej lesz tés po li ti kai Ka bi -
net ki vé te lé vel), va la mint az Ál lam tit ká ri Ér te kez let ülé -
sein, to váb bá a Szak ma po li ti kai Mun ka cso port ülé se in
részt ve võ mi nisz té ri u mi kép vi se lõ fel ké szí té sé nek szer -
vezése,

7. a kül sõ szer vek tõl köz igaz ga tá si egyez te tés ke re té -
ben be ér ke zõ elõ ter jesz tés-ter ve ze tek te kin te té ben a szer -
ve ze ti egy sé gek ál tal elõ ké szí tett ve ze tõi szin tû miniszté -
riumi ál lás pont elõ ter jesz té se jó vá ha gyás ra,

8. a szer ve ze ti egy sé gek köz re mû kö dé sé vel a mi nisz té -
ri u mi elõ ter jesz té sek (jog sza bály ter ve ze tek) köz igaz ga tá si 
egyez te té se,

9. a mi nisz ter ál tal alá írt jog sza bá lyok ki hir de té se, az
egyes ha tá ro za tok nyil ván tar tá sa, az egyes fel ada tok vég -
re haj tá sá ért fe le lõs mi nisz té ri u mi ve ze tõ ki je lö lé se, az e
kör be tar to zó ha tár idõs fel ada tok tel je sí té sé nek ellenõr -
zése,

10. az In for ma ti kai Fõ osz tállyal és a Hu mán igaz ga tá si
Fõ osz tállyal együtt mû köd ve a mi nisz té ri um ügy irat-ke ze -
lé si rend jé nek ki ala kí tá sa, irá nyí tá sa, el len õr zé se,

11. rész vé tel a Köz be szer zé si Bi zott ság, va la mint a
Tár sa sá gi és In téz mény-fel ügye le ti Bi zott ság ülé se in, és
az alap do ku men tu mok jogi szem pon tú vé le mé nye zé sé nek
ezen ke resz tü li gya kor lá sa,
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12. köz re mû kö dés a mi nisz ter ál tal fel ügyelt in téz mé -
nyek ala pí tó és meg szün te tõ ok ira ta i nak (azok mó do sí tá -
sa i nak), to váb bá a mi nisz ter va gyon ke ze lõi fe le lõs sé gé be
tar to zó tár sa sá gok, ala pít vá nyok ala pí tó ok ira ta i nak, il let -
ve tár sa sá gi szer zõ dé sei mó do sí tá sá nak ki ala kí tá sá ban – a
vé le mény a gaz da sá gi-cél sze rû sé gi meg fon to lá sok ra nem
ter jed ki,

13. a mi nisz té ri um – Korm. ha tá ro zat ban fog lalt – or -
szá gos bûn meg elõ zé si fel ada ta i nak ko or di ná ci ó ja, és a mi -
nisz té ri um kép vi se le te a Bûn meg elõ zé si Ta nács ban.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:

14. a fõ fe le lõs szer ve ze ti egy ség gel együtt mû köd ve a
más mi nisz té ri u mok és egyéb szer vek ál tal elõ ké szí tett
jog sza bály ter ve ze tek, il le tõ leg jog sza bály ter ve ze tet tar tal -
ma zó kor mány-elõ ter jesz té sek ter ve ze te i nek jogi és ko di -
fi ká ci ós szem pont ból tör té nõ vé le mé nye zé se,

15. a mi nisz té ri um jogi kép vi se le te a bí ró sá gok és ha tó -
sá gok elõtt in dult el já rá sok ban (ki vé ve, ha az el já rás tár -
gya sze rint érin tett fõ osz tály nál jogi vég zett sé gû mun ka -
tár sat fog lal koz tat nak) – ide nem ért ve azo kat az ese te ket,
ame lyek ben a mi nisz ter et tõl el té rõ en ren del ke zik –, a pe -
res ügyek nyil ván tar tá sa,

16. vé le mény for má lás a fõ osz tá lyok ré szé rõl tör té nõ
meg ke re sés alap ján a mi nisz té ri um ál tal nyúj tott tá mo ga -
tá sok kal kap cso la tos jogi meg íté lést igény lõ ügyek ben,

17. köz re mû kö dés az ál lam pol gá rok tól és a kül sõ szer -
vek tõl (ide ért ve az Al kot mány bí ró sá got és az or szág gyû -
lé si biz to so kat is) ér ke zõ, jog ér tel me zést igény lõ be ad vá -
nyok kal kap cso la tos tár ca ál lás pont ki ala kí tá sá ban,

18. a szak mai fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve rész vé tel
az Or szág gyû lés bi zott sá gai elõtt a tár ca jog sza bály-elõ ké -
szí té si fe le lõs sé gé be tar to zó tör vény ja vas la tok kép vi se le -
té ben,

19. köz re mû kö dés a nem zet kö zi szer zõ dé sek meg kö té -
sé nek elõ ké szí té sé ben, tár gya lá sá ban, ez zel kap cso lat ban
a jog al ko tá si tör vény bõl, a Kor mány ügy rend jé bõl ere dõ
fel ada tok el lá tá sa,

20. a mi nisz te ri uta sí tá sok nyil ván tar tá sa,

21. a mi nisz té ri um jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi
kö ré be tar to zó jog sza bá lyok ha tá lyo su lá sá nak vizs gá la ta,
va la mint az ér de mi és tech ni kai de re gu lá ci ó já val kap cso -
la tos mi nisz té ri u mi fel ada tok össze gyûj té se,

22. köz re mû kö dés a kö zös sé gi sza bá lyok vég re haj tá sá -
val, a kö zös sé gi jog sza bá lyok át ül te té sé nek el mu lasz tá sá -
val (kö te le zett ség sze gé si el já rás), va la mint az EU-s in téz -
mé nyek tõl ér ke zõ jog kö ze lí tés sel össze füg gõ meg ke re sé -
sek meg vá la szo lá sá val kap cso la tos fel ada tok ban,

23. a mi nisz ter vagy a mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö -
ré be tar to zó ügyek ben ho zott ha tá ro za tok és fel ügye le ti in -
téz ke dé sek vé le mé nye zé se,

24. a köz ér de kû adat igény lé sé vel kap cso la tos ké rel -
mek el bí rá lá sa,

25. az or szág gyû lé si biz to si meg ke re sé sek össze fo gá -
sa, az azok ra adott vá la szok ko or di ná ci ó ja,

26. a mi nisz té ri um jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gé -
be tar to zó jog sza bá lyok nyil ván tar tá sa,

27. a mi nisz té ri um és a mi nisz ter ál tal irá nyí tott, il let ve
fel ügyelt in téz mé nyek biz ton sá gi ok má nya i val kap cso la -
tos ko or di ná ció,

28. a mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za -
tá nak össze ál lí tá sa,

29. a mi nisz té ri um ál tal ké szí tett kor mány-elõ ter jesz té -
sek vo na to zá sá ban az elõ ter jesz té sek kel szem ben tá masz -
tott for mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek meg tar tá sá nak vizs -
gá la ta, azok nak a Kor mány és ka bi net jei ré szé re tör té nõ
be nyúj tá sa,

30. a mi nisz té ri um ba ér ke zõ kül de mé nyek át vé te le, ér -
kez te té se, il let ve ik ta tá sa, gon dos ko dás az ér de kel tek hez
tör té nõ el jut ta tá suk ról,

31. a mi nõ sí tett ada tok vé del mé vel kap cso la tos és a mi -
nisz ter ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sa,

32. a bel sõ sza bály za tok és kör le ve lek nyil ván tar tá sa.

4.3. KÖZBESZERZÉSI FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei: 
A mi nisz té ri um köz be szer zé si rend sze ré nek a jog sza bá -

lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû köd te té se, a köz be szer zé si
sza bá lyo zás mó do sí tá sa, ala kí tá sa ér de ké ben mû kö dõ tár -
ca kö zi mun ka cso por tok ban tör té nõ szak mai rész vé tel. A
mi nisz té ri u mot és a mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó
in téz mé nye ket, tár sa sá go kat érin tõ köz be szer zé si szak mai
kér dé sek ben ál lás fog la lá sok ki ala kí tá sa. 

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít. 

C) Ta go ló dás: 
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg nem ta go ló dik osz tá lyok ra. 

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai: 
 1. a köz be szer zé sek kel kap cso la tos te vé keny sé gek

össze fo gá sa, 
 2. egy sé ges köz be szer zé si rend szer mû köd te té se, 
 3. köz be szer zé si szak mai kér dé sek ben ál lás fog la lás

ki ala kí tá sa mind mi nisz té ri u mon be lül, mind az in téz mé -
nye ket, tár sa sá go kat érin tõ en, 

 4. a köz be szer zé si fel ada tok hoz kap cso ló dó bel sõ sza -
bá lyo zá sok ke ze lé se, 

 5. rész vé tel a köz be szer zé si sza bá lyo zást meg ha tá ro zó 
mi nisz té ri u mok kö zött mû kö dõ mun ka cso por ti te vé keny -
ség ben, a mi nisz té ri um meg fe le lõ ál lás pont já nak ki ala kí -
tá sa, il let ve ko or di ná ci ó ja. 

 
 E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai: 
 6. a fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó jog sza bály ter ve ze -

tek, elõ ter jesz té sek, vé le mé nye zé se, 
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 7. a fõ osz tály fel ügye le tét el lá tó szak ál lam tit kár egyet -
ér té sé re, jó vá ha gyá sá ra ér ke zõ anya gok vé le mé nye zé se,
szük ség sze rint a to váb bi egyez te tés ko or di ná lá sa, 

 8. a köz be szer zé si sza bá lyo zás vál to zá sa ese tén szak -
mai tá jé koz ta tás és ál lás fog la lás nyúj tás mi nisz té ri u mon
be lül és ké rés ese tén a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá -
nyí tott in téz mé nyek szá má ra, 

 9. a mi nisz té ri um ér ték ha tár fe let ti be szer zé se i vel kap -
cso la tos szer ve zé si, dön tés-elõ ké szí té si fel ada tok el lá tá sa,
a köz be szer zé si el já rá sok tel jes körû le bo nyo lí tá sa, 

 10. a Köz be szer zé si Bi zott ság mun ká já nak szer ve zé se
és mû köd te té se, a Köz be szer zé si Bi zott ság tit kár sá gi te en -
dõ i nek el lá tá sa, 

 11. a mi nisz té ri um ré szé rõl meg kö tött va la mennyi
szer zõ dés köz be szer zé si szem pont ból tör té nõ vé le mé nye -
zé se, 

 12. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz -
mé nyek és a mi nisz ter va gyon ke ze lõi fe le lõs sé gé be tar to -
zó tár sa sá gok köz be szer zé si el já rá sa i nak vé le mé nye zé se,
ja vas lat té tel, 

 13. a szak ál lam tit kár ság ré szé rõl meg kö ten dõ szer zõ -
dé sek fe lül vizs gá la ta, 

 14. a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság elõt ti kép vi se let
el lá tá sa a mi nisz té ri um köz be szer zé se i vel kap cso lat ban
in dult jog or vos la ti el já rás ban,

15.  a szer ve ze ti egy sé gek ál tal elõ ké szí tett szer zõ dés -
ter ve ze tek nek, a szer zõ dé sek mó do sí tá sa i nak jogi szem -
pont ból tör té nõ vé le mé nye zé se, amely vé le mény azon ban
a gaz da sá gi-cél sze rû sé gi meg fon to lá sok ra nem ter jed ki.

4.4. INFORMATIKAI FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei: 
Tu dás bá zi son ala pu ló IT szer ve zet ál tal me ne dzselt

rend szer, amely hoz zá já rul a ve ze tõi mun ka szín vo na lá nak 
és ha té kony sá gá nak eme lé sé hez a mun ka tár sak napi te vé -
keny sé gé nek kor sze rû és biz ton sá gos tá mo ga tá sa mel lett.

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás: 
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg nem ta go ló dik osz tá lyok ra.

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. in for ma ti kai stra té gia ki ala kí tá sa, éves ak ció terv ké -

szí té se,
2. a mi nisz té ri u mi IT mû kö dés fej lesz té sé nek ter ve zé -

se, irá nyí tá sa, fel ügye le te, tá mo ga tá sa, 
3. IT sza bály za tok ké szí té se, kar ban tar tá sa, el len õr zé -

sek kez de mé nye zé se, ér té ke lé se,
4. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -

nyek (ága zat) in for ma ti kai te vé keny sé gé nek tár ca szin tû

fel ügye le te, a kor mány za ti és az ága za ti in for ma ti kai stra -
té gia ér vé nye sí té se.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
5. a mi nisz té ri um kép vi se le te a kor mány za ti in for ma ti -

kai mun ká ban, rész vé tel szak mai mun ka bi zott sá gok ban,
6. a kor mány za ti in for ma ti kai fej lesz té sek mi nisz té ri u mi

meg va ló sí tá sa, rész vé tel kor mány za ti pi lot pro jek tek ben,
7. a mi nisz té ri um adat gaz dál ko dá sá nak in for ma ti kai

tá mo ga tá sa,
8. az in for ma ti kai tár gyú jog sza bály-ter ve ze tek, kor -

mány-elõ ter jesz té sek vé le mé nye zé se, az in for ma ti kai sza -
bá lyo zást meg va ló sí tó egyéb ren del ke zé sek, el já rá si ren -
dek, va la mint ha zai és nem zet kö zi szak mai elem zé sek vé -
le mé nye zé se, fi gye lé se,

9. in for ma ti kai ok ta tá sok kez de mé nye zé se, e-le ar ning
ki ala kí tás irá nyí tá sa,

10. a mi nisz té ri um ban tör té nõ IT al kal ma zá sok, mód -
szer ta nok be ve ze té sé re irá nyu ló kez de mé nye zés, vég re -
haj tás, mo ni to ro zás, to vább fej lesz tés,

11. a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság fel ügye le te 
alá ke rült IT üze mel te tés mo ni tor ing ja,

12. in for ma ti kai pro jek tek kez de mé nye zé se, irá nyí tá -
sa, szak mai tá mo ga tá sa,

13. a mi nisz té ri um adat va gyo ná nak IT fel ügye le te,
adat gyûj té sek, adat fel hasz ná lá sok fej lesz té sé nek in for ma -
ti kai irá nyí tá sa,

14. in for ma ti kai al kal ma zá sok fej lesz té si pro jekt je i nek 
szak mai mi nõ ség biz to sí tá sa, IT au di tok in for ma ti kai jó vá -
ha gyá sa,

15. az OSAP adat gyûj té sek in for ma ti kai ko or di ná ci ó -
ja, köz re mû kö dés a mi nisz té ri um OSAP ada to kat tar tal ma -
zó in for má ci ós rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban,

16. al kal ma zás tá mo ga tás szak mai irá nyí tá sa, li censz
me nedzs ment,

17. IT pro jekt hez kap cso ló dó szer zõ dé sek vé le mé nye -
zé se és jó vá ha gyá sa, tu dás me nedzs ment IT szak mai irá -
nyí tá sa.

4.5. HUMÁNIGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
A mi nisz té ri um stra té gi á já nak meg fe le lõ em be ri erõ for rás 

stra té gia ope ra tív meg va ló sí tá sa és mû köd te té se, tá mo ga tá sa 
mun ka tár sa ik me ne dzse lé sé ben, a meg fe le lõ em be ri erõ for -
rás mód sze rek, tech ni kák és rend sze rek biz to sí tá sa e fel ada -
tok el lá tá sá hoz a köz szol gá la ti jog ke re tei kö zött.

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás: 
Fõ osz tály szer ve ze ti leg nem ta go ló dik osz tá lyok ra.
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D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó hu mán po -

li ti kai dön té sek elõ ké szí té se, vég re haj tá sa,
2. a mi nisz té ri um hu mán po li ti kai tár gyú bel sõ sza bály -

za ta i nak (Köz szol gá la ti Sza bály zat, köz szol gá la ti adat vé -
del mi sza bály zat, a la kás cé lú tá mo ga tá si rend sze ré rõl szó -
ló sza bály zat) ki dol go zá sa és fo lya ma tos ak tu a li zá lá sa,

3. a mi nisz té ri u mi köz tiszt vi se lõk, ügy ke ze lõk, mun -
ka vál la lók (a to váb bi ak ban együt te sen: mun ka tár sak) te -
kin te té ben a fel vé te li/ki vá lasz tá si és pá lyá za ti rend szer
mû köd te té se,

4. a mi nisz té ri u mi lét szám-gaz dál ko dás sal össze füg gõ
fel ada tok el lá tá sa, 

5. az em be ri erõ for rás fej lesz tés hez szük sé ges hu mán
stra té gia meg al ko tá sa a Kor mány za ti Sze mély ügye kért
Fe le lõs Ál lam tit kár ság köz re mû kö dé sé vel, en nek vég re -
haj tá sa,

6. a mun ka tár sak kép zé si és to vább kép zé si rend sze ré -
nek ki ala kí tá sa, a mi nisz té ri u mi mun ka tár sak to vább kép -
zé sé vel, EU-s kép zés sel, to vább kép zés sel kap cso la tos fel -
ada tok ko or di ná lá sa és le bo nyo lí tá sa, a mi nisz ter ál tal fel -
ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé nyek kép zé si és to vább -
kép zé si te vé keny sé gé nek fel ügye le te, a fe je ze ti szin tû terv 
össze ál lí tá sa.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
7. ál ta lá nos (ru tin) ok ta tá sok szer ve zé se és igé nyek fel -

mé ré se,
8. a mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl szó -

ló, a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl szó ló, va la mint a
biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl szó ló mi nisz te ri ren de le tek 
ki dol go zá sa, mó do sí tá sa,

9. a mi nisz té ri um ban fog lal koz ta tott mun ka tár sak kal,
va la mint a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz -
mé nyek és a mi nisz ter va gyon ke ze lõi fe le lõs sé gé be tar to -
zó tár sa sá gok ve ze tõ i vel kap cso la tos, jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott hu mán po li ti kai te en dõk el lá tá sa, rész vé tel a
Tár sa sá gi és In téz mény-fel ügye le ti Bi zott ság mun ká já -
ban,

10. a köz tiszt vi se lõi mi nõ sí té si és tel je sít mény ér té ke lé -
si rend szer mû köd te té se, a mun ka tár sak ja va dal ma zá si és
jut ta tá si rend sze ré nek ki dol go zá sa, a mun ka tár sak jó lé ti
el lá tá si és szo ci á lis tá mo ga tá si rend sze ré nek ki ala kí tá sa,
fej lesz té se,

11. adat szol gál ta tás a sze mé lyi jut ta tá sok ter ve zé sé hez, 
fel hasz ná lá sá hoz és el len õr zé sé hez,

12. a „ca fe te ria” rend szer mû köd te té se, 
13. a mi nisz té ri um ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi se lõk 

jog vi szo nyát érin tõ köz szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa, az ez -
zel össze füg gõ nyil ván tar tás és az ál la mi adat szol gál ta tá si
fel ada tok el lá tá sa, a köz szol gá la ti jog vi szonnyal (mun ka -
vi szonnyal) kap cso la tos iga zo lá sok ki adá sa,

14. a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott nem zet biz ton sá -
gi el len õr zé sek elõ ké szí té se,

15. tár ca kép vi se let biz to sí tá sa a más mi nisz té ri u mok
ál tal mû köd te tett kép zé si és to vább kép zé si bi zott sá gok -

ban, il le té kes ség sze rint rész vé tel a mi nisz té ri u mot is érin -
tõ köz ok ta tá si, szak kép zé si, fel sõ ok ta tá si, fel nõtt kép zé si
ál lás pon tok ki ala kí tá sá ban,

16. kap cso lat tar tás a mi nisz té ri u mi ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tek kel,

17. az ál la mi és mi nisz te ri ki tün te té sek és dí jak ado má -
nyo zá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa, a Ki tün te té si
Bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta i nak el lá tá sa,

18. a La kás ügyi Bi zott ság el nö ki és tit kár sá gi fel ada ta i -
nak el lá tá sa,

19. a nyug ál lo má nyú köz tiszt vi se lõk kel való kap cso -
lat tar tás,

20. szak mai tá mo ga tás nyúj tá sa a kor ked vez mé nyes
nyug dí ja zá si ké rel mek el bí rá lá sá val kap cso la tos ága za ti
fel ügye le ti vé le mény össze ál lí tá sá hoz,

21. a mi nisz té ri um kép vi se le te mun ka ügyi pe rek ben.

4.6. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING FÕ -
OSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
A költ ség ve té si, a szám vi te li, és adó tör vé nyek, va la -

mint a bel sõ sza bály za tok sze rint a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok és az Igaz ga tás könyv ve ze té si, be szá mo lá si és
pénz ügyi fel ada ta i nak vég re haj tá sa, a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok és az Igaz ga tás költ ség ve té sé nek ter ve zé se.
A szak mai ke ze lõk mun ká já nak tá mo ga tá sa. 

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás: 
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg az aláb bi osz tá lyok ra ta go ló -

dik:
– Fe je ze ti Költ ség ve té si Osz tály
– Pénz ügyi és Gaz dál ko dá si Osz tály
– For rás-tá mo ga tó Osz tály
– Ter ve zés-ko or di ná ci ós és Kont roll ing Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
A költ ség ve tés ter ve zé si és an nak vég re haj tá sát szol gá -

ló sza bá lyo zá si, va la mint a kont roll ing fel ada tok ma gas
szin tû ko or di ná ci ó ján ke resz tül a mi nisz té ri um szer ve ze ti
egy sé ge i nek a szer ve ze ti cé lok ér de ké ben való össze fo gá -
sát és te vé keny sé ge ik össze han go lá sát cél zó ve ze tõi fel -
ada tok tá mo ga tá sa.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
7. a fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el -

len õr zés sel (FEUVE) kap cso la tos sza bá lyo zá si fel ada tok
el lá tá sa,

8. a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val,
mû köd te té sé vel kap cso la tos egyes sza bá lyo zá sok el ké szí -
té se, dön tés re való elõ ter jesz té se, ak tu a li zá lá sa va la mint
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köz re mû kö dés a mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tai fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó sza bály rend kialakítá -
sában,

9. a költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott NFGM Igaz -
ga tás ki emelt elõ irány zat gaz dál ko dás sza bá lyo zá sá nak el -
ké szí té se, 

10. a mi nisz té ri um gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó szám vi -
te li sza bá lyo zás el ké szí té se és az il le té kes szak ál lam tit kár
ré szé re tör té nõ jó vá ha gyás ra való elõ ké szí té se,

11. a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok nál a szám vi te li
sza bá lyo zás el ké szí té se és az il le té kes szak ál lam tit kár ré -
szé re tör té nõ jó vá ha gyás ra való elõ ké szí té se, 

12. a fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó jog sza bály ter ve -
ze tek, elõ ter jesz té sek, és a mi nisz té ri um költ ség ve té sét
érin tõ meg ál la po dá sok elõ ké szí té se, szük ség sze rint más
szer ve ze ti egy sé gek vagy szer vek il le té kes sé gé be tar to zó
meg ál la po dá sok vé le mé nye zé se, e tárgy kör ben ve ze tõi
fel ké szí tõk el ké szí té se,

13. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -
nyek szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta i nak el ké szí té sé -
vel kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa,

14. az éves költ ség ve tést meg ala po zó ága za ti stra té gi ai
cé lok és pri o ri tá sok ki ala kí tá sá nak fe je ze ti szin tû ko or di -
ná lá sa,

15. a mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta it és a
mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé nye ket
érin tõ szak mai fel ada tok, prog ra mok elõ ze tes költ ség ve té -
si for rás igé nyé nek fel mé ré se, szak te rü le ti egyez te té sek
alap ján ja vas lat ki dol go zá sa a pri o ri tá sok ra, il let ve ve ze tõi 
dön tés re elõ ké szí tés,

16. a Pénz ügy mi nisz té ri um ter ve zé si kör ira tá ban sze -
rep lõ irány el vek fi gye lem be vé te lé vel, a szak te rü le tek be -
vo ná sá val a mi nisz té ri um bel sõ ter ve zé si kör ira tá ban ál ta -
lá nos és a kö te le zõ en ér vé nye sí ten dõ ter ve zé si kö ve tel mé -
nyek meg ha tá ro zá sa, a ter ve zé si kör irat nak a szak mai ke -
ze lõk, il let ve a mi nisz ter ál tal fel ügyelt, irá nyí tott in téz mé -
nyek ré szé re tör té nõ ki adá sa,

17. a szak te rü le ti ja vas la tok szám sza ki el len õr zé se és
rög zí té se az in for ma ti kai rend szer ben, 

18. a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kincs tá ri és ele mi
költ ség ve té sé nek el ké szí té se, a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il -
let ve irá nyí tott in téz mé nyek kincs tá ri és ele mi költ ség ve -
té sé nek fe lül vizs gá la ta, jó vá ha gyá sa,

19. a Ve ze tõi In for má ci ós Rend szer fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok ra vo nat ko zó ter ve zé si fe je ze té nek mû köd te -
té se,

20. a ter ve zé si rend szer szak mai ad mi niszt rá to ri fel -
ada ta i nak vég zé se, törzs ada tok kar ban tar tá sa, a rend szer
fel hasz ná ló i nak szak mai tá mo ga tá sa, ok ta tá sá ban való
rész vé tel,

21. rész vé tel az egyéb szá mí tás tech ni kai rend sze rek -
hez való kap cso ló dás ki ala kí tá sá ban, mû kö dés kor sze rû sí -
té si fel ada tok ban,

22. a Költ ség ve té si tör vény hez a mi nisz té ri um fe je ze ti
szö ve ges össze fog la ló já nak, va la mint a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok szö ve ges in dok lá sá nak el ké szí té se, az in téz -

mé nyi hát tér anyag fel hasz ná lá sá val a fe je ze ti szin tû szö -
ve ges in dok lás össze ál lí tá sa,

23. a költ ség ve té si tör vény ter ve zet mi nisz té ri u mi fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra, il let ve a mi nisz ter ál tal fel -
ügyelt, irá nyí tott in téz mé nyek vo nat ko zó szám sza ki mel -
lék le te i nek össze ál lí tá sa össz hang ban a szak ma po li ti kai
el kép ze lé sek pénz ügyi, gaz da sá gi meg ala po zá sát szol gá ló 
dön té sek kel, mi nisz te ri jó vá ha gyást kö ve tõ en meg kül dé se 
a Pénz ügy mi nisz té ri um nak,

24. a költ ség ve té si tör vény nor ma szö ve ge, il let ve a
költ ség ve tést meg ala po zó tör vé nyek elõ ké szí té se so rán a
mi nisz té ri um ja vas la ta i nak fel mé ré se, össze fo gá sa, az
egyez te té sek so rán – a szak te rü le tek köz re mû kö dé sé -
vel – a mi nisz té ri um kép vi se le té nek el lá tá sa, a tör vény ja -
vas la tok hoz be nyúj tott kép vi se lõi és bi zott sá gi mó do sí tó
in dít vá nyok kal kap cso la tos mi nisz té ri u mi ál lás pont – a
szak te rü le tek köz re mû kö dé sé vel tör té nõ – ki ala kí tá sa,
elõ ter jesz té se, kép vi se le te,

25. a költ ség ve té si tör vény ben meg ál la pí tott fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok prog ra mok ra, rész prog ra mok ra
tör té nõ fel osz tá sá nak ko or di ná ci ó ja a fel ügye le tet gya kor -
ló szak ál lam tit ká rok, ka bi net fõ nök be vo ná sá val, és mi -
nisz te ri jó vá ha gyás ra elõ ter jesz té se,

26. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -
nyek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok – szak mai ke ze lõk
ál tal el ké szí tett – ele mi költ ség ve té sé nek fe lül vizs gá la ta,
jó vá ha gyást kö ve tõ en fe je zet szin tû fel dol go zá sa, Ma gyar
Ál lam kincs tár ré szé re tör té nõ to váb bí tá sa,

27. a szak mai ke ze lõk ál tal, va la mint a mi nisz ter ál tal
fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé nyek ál tal el ké szí tett, a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ irány zat-fi nan szí ro zá si
ter vek ki mu ta tá sok fe lül vizs gá la ta, fe je zet szin tû fel dol go -
zá suk és a Ma gyar Ál lam kincs tár felé tör té nõ to váb bí tá -
suk, 

28. az in teg rált rend szer al kal ma zá sá val tel jes körû
ana li ti kus és fõ köny vi nyil ván tar tás ve ze té se, a kö te le zett -
ség vál la lá sok nyil ván tar tá sa, a kö te le zett ség vál la lá sok el -
len jegy zé se, 

29. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -
nyek tá mo ga tá si és ki adá si, va la mint be vé te li elõ irány za tai 
ala ku lá sá nak nyil ván tar tá sa, az év kö zi Or szág gyû lés, Kor -
mány, fe je ze ti és in téz mé nyi ha tás kör ben vég re haj tott elõ -
irány zat-mó do sí tá sok ana li ti kus ve ze té se, 

30. a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok elõ irány zat-ma -
rad vá nya i nak fe lül vizs gá la ta, ma rad vány-el szá mo lás el -
ké szí té se, össze fo gá sa, a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve
irá nyí tott in téz mé nyek elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány
el szá mo lá sá nak fe lül vizs gá la ta,

31. a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok költ ség ve té si fel -
ügye le té nek el lá tá sa, az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
ról – az adott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat pénz ügyi és
szám vi te li fel ada ta it el lá tó szer ve ze tek be vo ná sá val – ada -
tok biz to sí tá sa az in teg rált köny ve lé si rend sze ren ke resz tül 
a kont roll ing rend szer ré szé re,

32. a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek költ ség -
ve té si-gaz dál ko dá si te vé keny sé ge fel ügye le té nek el lá tá sa,
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33. az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról – az adott fe je ze ti 
ke ze lé sû elõ irány zat pénz ügyi és szám vi te li fel ada ta it el lá -
tó szer ve ze tek be vo ná sá val – ada tok biz to sí tá sa az in teg -
rált köny ve lé si rend sze ren ke resz tül a kont roll ing rend szer 
ré szé re,

34. a fe je ze ti tar ta lék elõ irány za tok fel hasz ná lá sa en ge -
dé lyez te té sé vel össze füg gõ dön tés-elõ ké szí té si, ko or di ná -
ci ós és adat szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sa, 

35. ki je lö lés ese tén a költ ség ve té si, va la mint a zár -
szám adá si tör vény ter ve ze tek ÁSZ vizs gá la tá nak ko or di -
ná ci ó ja,

36. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -
nyek ál tal be nyúj tott, fe je ze ti ha tás kö rû elõ irány zat-mó do -
sí tá si igé nyek elõ ter jesz té se, az elõ irány zat-mó do sí tá sok
en ge dé lye zé se, majd to váb bí tá sa a Ma gyar Ál lam kincs tár
felé,

37. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -
nyek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok nyil ván tar tás sal
össze füg gõ fel ada ta i nak – cím, be so ro lás, új cím ese tén ál -
lam ház tar tá si egye di azo no sí tó ké ré se – el lá tá sa, a törzs -
adat tá rat érin tõ adat szol gál ta tá sok el ké szí té se,

38. a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok és a mi nisz ter ál tal 
fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé nyek nyil ván tar tás sal
össze füg gõ fel ada ta i nak – szám la nyi tás, szám la meg szün -
te té se stb. – el lá tá sa, a törzs adat tá rat érin tõ adat szol gál ta -
tá sok el ké szí té se, a Ma gyar Ál lam kincs tár felé az in téz mé -
nyek át ala kí tá sá val, meg szün te té sé vel kap cso la tos fel ada -
tok vég re haj tá sa,

39. az Ál la mi Szám ve võ szék, a Kor mány za ti El len õr -
zé si Hi va tal ál tal kez de mé nye zett, va la mint a fel ügye le ti
el len õr zés hez és az Igaz ga tás költ ség ve té se vég re haj tá sá -
nak el len õr zé sé hez tel je sí ten dõ in for má ció- és adat szol -
gál ta tás biz to sí tá sa,

40. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -
nyek havi idõ ará nyos ke ret nyi tá sá nak en ge dé lye zé se,

41. elõ ter jesz tés ké szí té se a Ma gyar Ál lam kincs tár ré -
szé re – a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -
nyek ál tal kez de mé nye zett – elõ irány zat ke ret nyi tás elõ re -
ho zá sá ról,

42. az NFGM Igaz ga tás al cím pénz ügyi, gaz dál ko dá si
fel ada ta i nak el lá tá sa, 

43. ja vas lat ké szí té se a költ ség ve té si tör vény ben jó vá -
ha gyott ki emelt elõ irány za tok jog cí mek kö zöt ti fel osz tá -
sá ra, en ge dé lyez te té sé re, ele mi költ ség ve té sé nek össze ál -
lí tá sá ra,

44. a fel hasz ná lás sza bály sze rû sé gé nek fo lya ma tos el -
len õr zé se, 

45. az in téz mé nyi ada tok ra vo nat ko zó köz zé té te li fel -
ada tok el lá tá sa,

46. a bel- és kül föl di ki kül de té sek költ sé ge i nek el szá -
mo lá sa, a kül föl di ki kül de té sek elõ irány za ta i nak blokk -
szin tû fel osz tá sá ban való köz re mû kö dés, a ke ret fel hasz ná -
lás ról nyil ván tar tás ve ze té se és a kap cso la tos szám vi te li
fel ada tok vég zé se, a más in téz mé nyek ál tal tá mo ga tott ki -
kül de té si költ sé gek meg té rí té sé nek kö ve té se, 

47. há zi pénz tár mû köd te té se, a mi nisz té ri u mi bank kár -
tyák ügy in té zé sé vel kap cso la tos fel ada tok in té zé se, 

48. a Hu mán igaz ga tá si Fõ osz tály adat szol gál ta tá sa
alap ján a ter mé szet be ni jut ta tá sok, il let ve a „ca fe te ria”
rend szer be be vont költ ség té rí té sek kel kap cso la tos be szer -
zé sek és ér ték tá ro lá si fel ada tok el lá tá sa, pénz ügyi tel je sí -
té sek és a tel je sí té sek nyil ván tar tá sa,

49. a mi nisz té ri u mi sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tá val 
kap cso la tos gaz dál ko dás ko or di ná lá sa a Hu mán igaz ga tá si
Fõ osz tály köz re mû kö dé sé vel: a Hu mán igaz ga tá si Fõ osz -
tály adat szol gál ta tá sa alap ján a sze mé lyi jut ta tá sok ter ve -
zé se, jog cí men kén ti fel osz tá si ja vas la tá nak el ké szí té se és
en ge dé lyez te té se, jog sza bá lyok, bel sõ sza bály za tok sze -
rin ti fel hasz ná lá sa, il let ve pénz ügyi el len jegy zé se és tel je -
sí té se, nyil ván tar tá sa, 

50. az in téz mé nyi je len tõ fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa és
az eb bõl ere dõ egyes adat szol gál ta tá sok,

51. a mi nisz té ri u mi dol go zók la kás cé lú tá mo ga tá sá hoz
kap cso ló dó köl csö nök ke ze lé se, a szám la ke ze lé sé vel
össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa, tag de le gá lá sa a La kás ügyi
Bi zott ság ba,

52. az NFGM Igaz ga tás ke ze lé sé ben lévõ va gyon tár -
gyak, va la mint a mér le gé ben sze rep lõ ré sze se dé sek nyil -
ván tar tá sá nak ve ze té se,

53. a zár szám adá si tör vény nor ma szö ve gé nek elõ ké -
szí té se so rán a mi nisz té ri um ja vas la ta i nak fel mé ré se,
össze fo gá sa, az egyez te té sek so rán – a szak te rü le tek köz -
re mû kö dé sé vel – a mi nisz té ri um kép vi se le té nek el lá tá sa, a 
tör vény ja vas lat hoz be nyúj tott kép vi se lõi és bi zott sá gi mó -
do sí tó in dít vá nyok kal kap cso la tos mi nisz té ri u mi ál lás -
pont – a szak te rü le tek köz re mû kö dé sé vel tör té nõ – ki ala -
kí tá sa, elõ ter jesz té se, kép vi se le te,

54. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -
nyek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok zár szám adá si tör -
vény ter ve ze tek hez tar to zó szak mai mel lék le te i nek össze -
sí té se, szö ve ges in dok lás össze ál lí tá sa, az in téz mé nyek
zár szám adá si tör vény ter ve ze tek hez tar to zó szak mai te vé -
keny sé gé nek ér té ke lé sé rõl szó ló mel lék let jó vá ha gyá sa, a
fe je ze ti ér té ke lés rõl szó ló mel lék let össze ál lí tá sa,

55. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt il let ve irá nyí tott in téz mé -
nyek költ ség ve té si be szá mo lá si te vé keny sé gé nek össze fo -
gá sa, be szá mo lá si szem pont rend szer meg ha tá ro zá sa, ne -
gyed éves mér leg je len té se i nek, fél éves, éves be szá mo ló i -
nak fel dol go zá sa, szám sza ki el len õr zé se, egyez te té se a
Ma gyar Ál lam kincs tár ral, a be szá mo lók hoz tar to zó szak -
mai te vé keny ség el lá tá sá ról szó ló mel lék let el len õr zé se és
jó vá ha gyá sa, az éves be szá mo ló jó vá ha gyás ra elõ ter jesz -
té se, jó vá ha gyást kö ve tõ en az in téz mény ré szé re tör té nõ
vissza kül dé se,

56. a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ne gyed éves mér -
leg je len té se i nek, fél éves, éves be szá mo ló i nak el ké szí té se,
egyez te té se a Ma gyar Ál lam kincs tár ral, a be szá mo lók hoz
tar to zó szak mai te vé keny ség el lá tá sá ról szó ló mel lék let el -
ké szí té se, az éves be szá mo ló jó vá ha gyás ra elõ ter jesz té se,

57. a mi nisz té ri u mi költ ség ve té si gaz dál ko dás IT rend -
szer szak mai rend szer gaz dai fel ada tok vég zé se,
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58. az al kal ma zott in teg rált szá mí tás tech ni kai rend szer
szak mai kö ve tel mé nyek nek és a ha tá lyos tör vé nyi sza bá -
lyo zás nak meg fe le lõ mû kö dé sé nek fel ügye le te, 

59. az al kal ma zott in teg rált szá mí tás tech ni kai rend szer
fel hasz ná ló i nak szak mai tá mo ga tá sa a fõ osz tá lyon, és a fõ -
osz tá lyon kí vül egy aránt, írá sos se géd anya gok ké szí té se a
fel hasz ná lók szá má ra,

60. rész vé tel az egyéb szá mí tás tech ni kai rend sze rek -
hez való kap cso ló dás ki ala kí tá sá ban, mû kö dés kor sze rû sí -
té si fel ada tok ban,

61. tör zsa dat- és jo go sult sá gi rend szer kar ban tar tá sa az
al kal ma zott in teg rált szá mí tás tech ni kai rend szer ben,

62. fel hasz ná lók ok ta tá sa, új fel hasz ná lók fel ké szí té se
vizs gáz ta tás sal az al kal ma zott in teg rált szá mí tás tech ni kai
rend szer ben.

63. a Ve ze tõi In for má ci ós Rend szer kont roll ing fe je ze -
té nek mû köd te té se,

64. a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok, va la mint a mi -
nisz ter ál tal fel ügyelt, il let ve irá nyí tott in téz mé nyek in téz -
mé nyi fel ügye le ti kont roll ing rend szer kon cep ci ó já nak
meg ha tá ro zá sa, az adat szol gál ta tás ki ala kí tá sa, a rend szer
mû köd te té se, az in téz mé nyi adat szol gál ta tás össze fo gá sa,
fel ügye le te,

65. a rend sze res havi kont roll ing je len té sek el ké szí té -
se, elem zé se, fel dol go zá sa, ja vas la tok ki dol go zá sa, elõ ter -
jesz té se a ve ze tés ré szé re,

66. a kont roll ing rend szer szak mai ad mi niszt rá to ri fel -
ada ta i nak vég zé se, törzs ada tok kar ban tar tá sa, a rend szer
fel hasz ná ló i nak szak mai tá mo ga tá sa, ok ta tá sá ban való
rész vé tel,

67. rész vé tel a fej lesz té si, mû kö dés kor sze rû sí té si fel -
ada tok ban, az egyéb szá mí tás tech ni kai rend sze rek hez való 
kap cso ló dás ki ala kí tá sá ban,

68. a mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó, jog utód nél -
kül meg szûnt költ ség ve té si in téz mé nyek va gyo ná nak nyil -
ván tar tá sa, ke ze lé se, kö ve te lé se ik és kö te le zett sé ge ik ren -
de zé se,

69. ki je lö lés ese tén tár ca kö zi bi zott sá gok mun ká já ban
rész vé tel,

70. rész vé tel a Tár sa sá gi és In téz mény fel ügye le ti Bi -
zott ság mun ká já ban, va la mint mi nisz té ri um Köz be szer zé -
si Bi zott sá gá ban, a költ ség ve té si szak mai szem pon tok ér -
vé nye sü lé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben, 

71. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt, il let ve irá nyí tott in téz -
mé nyek gaz da sá gi ve ze tõi ki ne ve zé sé nek vé le mé nye zé se,

72. a gaz dál ko dás kö ré ben el kö ve tett sza bály ta lan sá -
gok ke ze lé sé nek ope ra tív fe le lõ se és szak mai össze fo gó ja, 

73. a fõ osz tály fel ügye le tét el lá tó szak ál lam tit kár
egyet ér té sé re, jó vá ha gyá sá ra ér ke zõ anya gok vé le mé nye -
zé se, szük ség sze rint a to váb bi egyez te tés ko or di ná lá sa,

74. a fõ osz tály fel ügye le tét el lá tó szak ál lam tit kár fel -
adat kö ré be tar to zó, a szak ál lam tit kár sá gon be lü li szük sé -
ges ko or di ná ci ós, dön tés-elõ ké szí tõ fel ada tok el lá tá sa, 

75. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt, il let ve irá nyí tott in téz -
mé nyek ala pí tó és meg szün te tõ ok ira ta i nak, el ké szí té se – a 
szak mai és a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály bevonásá -

val –, nyil ván tar tá sa, az ala pí tás sal, meg szün te tés sel
össze füg gõ gaz dál ko dá si fel ada tok el lá tá sa, va la mint az
in téz mé nyek szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta i nak el ké -
szí té sé vel kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa,

76. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt, il let ve irá nyí tott in téz -
mé nyek kö zép tá vú mû kö dé si, te vé keny sé gi és szer ve ze ti
stra té gi á já nak ki ala kí tá sa, és in téz ke dé si terv alap ján tör -
té nõ vég re haj tá sa,

77. a mi nisz ter ál tal fel ügyelt, il let ve irá nyí tott in téz -
mé nyek nél a ve ze tõk ja va dal ma zá si kér dé se i nek, pré mi -
um cél meg ha tá ro zá sá nak és tel je sít mény ér té ke lé sé nek
dön tés elõ ké szí té se, ko or di ná lá sa,

78. a mi nisz ter ál tal te en dõk sza bá lyo zá sa.

5. VERSENYKÉPESSÉGÉRT FELELÕS
SZAKÁLLAMTITKÁRSAG

5.1. TITKÁRSÁG

Fel ada ta az ál ta lá nos tit kár sá gi te en dõ kön kí vül:
1. a szak ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott te en dõk el lá tá sa, 
2. a szak ál lam tit kár szak mai mun ká já nak tá mo ga tá sa,

dön té se i nek elõ ké szí té se; a szak ál lam tit kár hi va ta los
prog ram ja i nak szer ve zé se, egyez te té se,

3. szak ál lam tit kár sá got érin tõ szak mai fel ada tok el osz -
tá sa, ko or di ná ci ó ja, va la mint szá mon ké ré se, 

4. ko or di nál ja a szak ál lam tit kár ság szer zõ dés kö té se i -
nek fo lya ma tát és nyil ván tar tást ve zet a meg kö tött szer zõ -
dé sek rõl, va la mint szük ség sze rint köz re mû kö dik a szak ál -
lam tit kár ság fõ osz tá lya in fel me rü lõ prob lé más ügyek jogi
vo nat ko zá sú kér dé se i nek meg ol dá sá ban,

5. a fe je ze ti, il let ve in téz mé nyi költ ség ve té si ter ve zés -
hez, be szá mo lás hoz, és egyéb fel ada tok hoz kap cso ló dó, a
havi kont roll ing je len tés hez adat szol gál ta tás, va la mint
kont roll ing és ér té ke lõ je len té sek ké szí té se dön tés-elõ ké -
szí tés hez,

6. el lát ja a Lo gisz ti kai Irá nyí tó Tes tü let tit kár sá gi fel -
ada ta it, 

7. ki ala kít ja és szer ve zi a gaz da ság fej lesz té si szak ma -
po li ti kai te rü le ten a mi nisz té ri um vál lal ko zói szfé rá val
tör té nõ part ner sé gi együtt mû kö dé sét,

8. ko or di nál ja és szer ve zi az ESS pro jekt ma gyar or szá -
gi meg va ló su lá sá nak ér de ké ben az aláb bi fel ada to kat:

a) az ESS pro jekt ma gyar or szá gi meg va ló sí tá sá val
kap cso la tos Kor mány stra té gia, Kor mány elõ ter jesz té sek,
va la mint a stra té gia vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé -
si ter vek ki dol go zá sa és vég re haj tá sa,

b) in for má ci ók be gyûj té se, elem zé se és ér té ke lé se, fo -
lya ma tos kap cso lat tar tás a fen ti fel ada tok meg ol dá sa ér de -
ké ben a meg va ló sí tás ban köz re mû kö dõ ál lam igaz ga tá si
szer vek kel, nem zet kö zi part ne rek kel, és más jogi és ter mé -
sze tes sze mé lyek kel,

c) az ESS pro jekt elõ ké szí té se ér de ké ben nem zet kö zi
lob bi te vé keny ség meg szer ve zé se, va la mint az eh hez kap -
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cso ló dó kom mu ni ká ci ós stra té gia ki dol go zá sa és vég re -
haj tá sa,

d) az ESS be ru há zás ha zai meg va ló sí tá sa ér de ké ben
szük sé ges nem zet kö zi gaz da ság dip lo má ci ai tár gya lá sok
ko or di ná lá sa,

e) a mi nisz ter szá má ra havi rend sze res ség gel, il let ve
szük ség sze rin ti jel leg gel je len té sek ké szí té se az ESS pro -
jekt elõ re ha la dá sá ról, a fel me rü lõ prob lé mák ról, szük sé -
ges dön té si pon tok ról,

f) havi rend sze res ség gel je len tés ké szí té se a pro jekt
elõ ké szí té sé vel kap cso la to san fel hasz nált for rá sok ról, va -
la mint a Ko or di ná ci ós Köz pont mû kö dé si költ sé ge i nek
ala ku lá sá ról,

g) az ESS pro jekt elõ ké szí té se so rán fel me rü lõ ad mi -
niszt ra tív, szer ve ze ti, jogi és pénz ügyi ope ra tív fel ada tok
el lá tá sa, il let ve ko or di ná lá sa, a kap cso ló dó szer zõ dé sek
elõ ké szí té se, ke ze lé se és nyo mon kö ve té se,

h) az ESS pro jekt tel kap cso lat ban ke let ke zett ad mi -
niszt ra tív do ku men tu mok (je len té sek, szer zõ dé sek, elõ ter -
jesz té sek, egyéb pénz ügyi és más ira tok) ke ze lé se és nap -
ra kész nyil ván tar tá sa.

5.2. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:

A Vál lal ko zás fej lesz té si Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél -
ki tû zé sei a kis- és kö zép vál lal ko zás-fej lesz té si stra té gia
ala kí tá sa, esz kö zei össz hang já nak biz to sí tá sa és vég re haj -
tá sá nak ko or di ná lá sa, va la mint a vál lal ko zá sok pénz pi a ci
fi nan szí ro zás hoz (hi tel, tõke, ga ran cia, egyéb) való hoz zá -
fé ré sé nek ja ví tá sa, a pi a ci elég te len sé gek fej lesz tés po li ti -
kai és sza bály zói esz kö zök kel tör té nõ ki kü szö bö lé se, a
pénz pi a ci kí ná la ti ol dal és a vál lal ko zá sok pi a ci fi nan szí -
roz ha tó sá gá nak egy ide jû fej lesz té se ré vén. Össze fog ja a
gaz da ság fej lesz té si fi nan szí ro zá si prog ra mok stra té gi ai
ter ve zé sét és a kap cso ló dó ter mé kek ki dol go zá sát. Fõbb
pri o ri tá sai a ma gyar vál lal ko zás fej lesz té si stra té gia ala kí -
tá sa, va la mint az össz hang biz to sí tá sa más kor mány za ti
vál lal ko zás fej lesz té si prog ra mok kal, emel lett a gaz da ság -
fej lesz té si ope ra tív prog ram ter ve zé se, fi nan szí ro zó prog -
ra mok és ter mé kek ki dol go zá sa, to váb bá a pénz ügyi köz -
ve tí tõ rend szer és a fi nan szí ro zó prog ra mok le bo nyo lí tá sá -
nak sza bá lyo zá sa, a prog ra mo kat le bo nyo lí tó köz ve tí tõ
szer ve ze tek mû kö dé sé nek szak mai fel ügye le te, tá jé koz ta -
tás nyúj tá sa és egyez te tés a tár sa dal mi part ne rek kel, ko or -
di ná ci ós kap cso lat tar tás a pénz ügyi köz ve tí tõk kel.

B) Ve ze tés:

A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -
ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás: 

A Fõ osz tály szer ve ze ti leg az aláb bi osz tá lyok ra ta go -
ló dik:

– Ter ve zé si Elem zé si Osz tály

– Fi nan szí ro zó Ter mé kek Fej lesz té se Osz tály

– Ko or di ná ci ós és Sza bá lyo zá si Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:

1. a vál lal ko zá sok (kü lö nö sen a kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok) nö ve ke dést se gí tõ fi nan szí ro zá si prog ra mok és fi -
nan szí ro zott szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa, össze han go lá sa,
ko or di ná ci ó ja és mo ni tor ing ja a kis- és kö zép vál lal ko -
zás-fej lesz té si stra té gia négy pil lé re men tén,

2. a vál lal ko zá sok nö ve ke dést se gí tõ fi nan szí ro zá si
prog ra mok és fi nan szí ro zott szol gál ta tá sok le bo nyo lí tá sát
vég zõ in téz mény rend szer to vább fej lesz té se,

3. a gaz da ság fej lesz té si ope ra tív prog ram és a hoz zá
kap cso ló dó egyéb do ku men tu mok ter ve zé si fel ada ta i nak
el lá tá sa, a tá mo ga tá si prog ra mok ki ala kí tá sá nak és a ter ve -
zés ben részt vevõ il le té kes szak fõ osz tá lyok és tár cák mun -
ká já nak ko or di ná lá sa,

4. a gaz da ság fej lesz té si ope ra tív prog ram ke re té ben, il -
let ve a ki zá ró lag ha zai for rás ból mû köd te tett, a vál lal ko zá -
sok fi nan szí ro zá sát se gí tõ pá lyá za tok és a köz pénz bõl társ -
fi nan szí ro zott gaz da ság fej lesz té si célú pénz ügyi esz kö zök 
ope ra tív ter ve zé se, a mû kö dés és a dön tés ho za tal fel ügye -
le te, va la mint a prog ra mok ér té ke lé se,

5. rész vé tel a gaz da ság fej lesz té si ope ra tív prog ram ke -
re té ben mû kö dõ hol ding alap, és az ab ból fi nan szí ro zott
pénz ügyi esz köz cso por tok mû kö dé si sza bá lya i nak ala kí -
tá sá val, mó do sí tá sá val kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té sé -
ben együtt mû köd ve Ma gyar Vál lal ko zás fi nan szí ro zá si
Zrt.-vel,

6. a Kor mány ál tal el fo ga dott kis- és kö zép vál lal ko -
zás-fej lesz té si stra té gia (2007–2013) vég re haj tá sá nak ko -
or di ná lá sa,

7. a fõ osz tály fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány za tok ból fi nan szí ro zott tá mo ga tá sok le bo nyo lí -
tá sá val kap cso la tos sza bá lyo zá si fel ada tok el lá tá sa,

8. a fõ osz tály fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány za tok ter ve zé sé vel, ke ze lé sé vel és be szá mo lá si
fel ada ta i val kap cso la tos sza bá lyo zá si fel ada tok el lá tá sa a
Költ ség ve té si és Kont roll ing Fõ osz tállyal együtt mû köd ve,

9. a MAG Zrt.-vel, a MÁK-kal és a KAVOSZ Zrt.-vel a 
köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá ra kö ten dõ meg bí zá si, il -
let ve köz re mû kö dõi szer zõ dés meg kö té sé nek és mó do sí tá -
sá nak ko or di ná ci ó ja.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:

10. Kis- és Kö zép vál lal ko zói Cél elõ irány zat ból mû -
köd te tett pá lyá za tos tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá nak fel -
ügye le te, kü lö nös te kin tet tel a szer zõ dés mó do sí tá sok ra, az 
utó- és zá ró el len õr zé sek re, az el ál lá sok ra, a szer zõ dé sek
le zá rá sá ra és a kö ve te lés ke ze lés re, to váb bá együtt mû kö -
dés az il le té kes köz re mû kö dõ szer ve zet tel,

11. a Nem ze ti Be fek te tés-ösz tön zé si Cél elõ irány zat ból 
és jog elõd je i bõl mû köd te tett pá lyá za tos tá mo ga tá sok ese -
tén a ke ret gaz dai fel ada tok el lá tá sa,
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12. köz re mû kö dés a vál lal ko zá sok fi nan szí ro zá sát
szol gá ló, ha zai tá mo ga tá si for rá sú pénz ügyi konst ruk ci ók
mû köd te té sé ben, mo ni tor ing já ban (tá mo ga tott hi te lek
– MFB, OMA, KAVOSZ – ga ran cia konst ruk ci ók, tõ ke -
prog ra mok),

13. a GVOP 1. (Be ru há zá sösz tön zés) és 2. (Kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok fej lesz té se) pri o ri tá sá nak szak mai fel -
ügye le te, ál lás fog la lá sok ki ala kí tá sá ban való rész vé tel,

14. a fõ osz tály fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó tá mo ga tá si
elõ irány za tok szak mai ke ze lõi, el len jegy zõi és ke ret gaz dai 
fel ada ta i nak el lá tá sa,

15. a fi nan szí ro zó prog ra mok vo nat ko zá sá ban kap cso -
lat tar tás a tár sa dal mi part ne rek kel és a nyil vá nos ság gal,

16. szak mai ál lás fog la lá sok ki ala kí tá sa a fõ osz tály fe -
le lõs sé gi kö ré be tar to zó sza bá lyo zás ér tel me zé sé rõl,

17. a fõ osz tály fe le lõ sé gi kö ré be tar to zó je len té si, be -
szá mo lá si kö te le zett sé gek tel je sí té se, az adat szol gál ta tás
ko or di ná lá sa,

18. éves je len tés ké szí té se a ma gyar kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok hely ze té rõl,

19. rész vé tel a vál lal ko zás fej lesz tés sel össze füg gõ,
más tár cák fe le lõs sé gé be tar to zó fej lesz té si po li ti kák, ope -
ra tív prog ra mok, re gi o ná lis és ki emelt tér ség fej lesz té si
kon cep ci ók ki ala kí tá sá ban,

20. a ma gyar or szá gi vál lal ko zá sok pénz ügyi hely ze té -
nek, tel je sít mé nyé nek elem zé sé hez szük sé ges moni -
toring-rendszer mû köd te té se, a vál lal ko zá sok gaz da sá gi
jel lem zõ i nek rend sze res fel dol go zá sa,

21. a vál lal ko zá sok nö ve ke dést se gí tõ fi nan szí ro zá si
prog ra mok és fi nan szí ro zott szol gál ta tá sok gya kor la tá nak
és ha té kony sá gá nak elem zé se és ér té ke lé se, il let ve a pi a ci
igé nyek elem zé se az ál la mi esz kö zök iránt,

22. az EU régi és új tag ál la ma i nak és az OECD tag or -
szá gok kis- és kö zép vál lal ko zá si szek to rá nak fej lesz té si
po li ti ká i nak, stra té gi á i nak fi gye lem mel kí sé ré se, elem zé -
se, a kö zös sé gi szin tû prog ra mok ban tör té nõ szak ér tõi
rész vé tel,

23. a Nem ze ti Lissza bo ni Ak ció prog ram mik ro gaz da -
sá gi/struk tú ra po li ti kai ré szé vel kap cso la tos tár ca te en dõk
el vég zé se a Stra té gi ai Fõ osz tállyal együtt mû köd ve,

24. ma gyar kép vi se let el lá tá sa a nem zet kö zi szer ve ze -
tek mun ka cso port ja i ban a fõ osz tály il le té kes sé gi kö ré be
tar to zó kér dé sek ben,

25. szak mai ko or di ná ció és kap cso lat tar tás az ál la mi
tõ ke in téz mé nyek kel,

26. a di ák vál lal ko zói prog ra mok kal kap cso la tos tá mo -
ga tá si szer zõ dé sek vég re haj tá sá nak fel ügye le te.

5.3. ÜZLETI KÖRNYEZET FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
A gaz da ság ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé se, Ma gyar or -

szág mû kö dõ tõ ke-von zó és -fel hal mo zó ké pes sé gé nek ja -
ví tá sa a vál lal ko zá sok ala pí tá sa és mû köd te té se tranz ak ci -
ós költ sé ge i nek csök ken té sé vel, a pi ac sza bály zás és a kor -

mány za ti szek tor vál lal ko zói szol gál ta tá sa i nak fej lesz té sé -
vel, a vál lal ko zói kul tú ra- és tu dást ransz fer ösz tön zé sé vel.

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás: 
Fõ osz tály az aláb bi osz tá lyok ra ta go ló dik:
– Stra té gi ai és Üz le ti Kör nye zet Elem zõ Osz tály
– Vál lal ko zás fej lesz té si és Bel sõ Pi a ci Osz tály
– Üz le ti Kör nye zet Sza bá lyo zá si Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. or szá gos szin ten össze han golt és át fo gó fej lesz tést

szol gá ló stra té gi ai kon cep ci ók (pl. ipar-, ke res ke de lem po -
li ti ka) ki dol go zá sa és ko or di ná lá sa, va la mint a szak ál lam -
tit kár ság kom pe ten ci á já ba tar to zó egyéb gaz da ság fej lesz -
té si stra té gi ák ki ala kí tá sa, szak ma po li ti kai irá nyí tá sa,

2. a ver seny ké pes sé gi szem pon tok ér vé nye sí té se a szak -
ma po li ti kai egyez te té sek so rán az érin tett szer ve ze tek kel
együtt mû köd ve, ver seny ké pes sé gi kont roll gya kor lá sa a vál -
lal ko zá so kat érin tõ jog sza bá lyok ki ala kí tá sa so rán,

3. köz re mû kö dés a fenn tart ha tó fej lõ dés re vo nat ko zó
EU és nem ze ti stra té gi ák nak az üz le ti kör nye ze tet érin tõ
sza bá lyo zá sá ban, kü lö nös te kin tet tel a CO2 ki bo csá tás ra,
az ener gia in ten zív ága za tok ipar po li ti kai kon cep ci ó já ra,

4. a vál lal ko zá sok ad mi niszt ra tív ter he i nek csök ken té -
se, vál lal ko zás ba rát pi a ci kör nye zet ki ala kí tá sa („Üz let re
Han gol va” prog ram), 

5. a fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó jog al ko tá si kon -
cep ci ók ki dol go zá sa, nor ma szö ve gek szak mai elõ ké szí té -
se, és az il le té kes sé gé be tar to zó jog har mo ni zá ci ós fel ada -
tok el lá tá sa a mi nõ sé gi jog al ko tás el ve i nek fi gye lem be vé -
te lé vel,

6. az MKEH stra té gi á ja ki ala kí tá sá nak szak mai fel -
ügye le te, kü lö nös fi gye lem mel a ha tó sá gi és en ge dé lye zé -
si el já rá sok szer ve zé sé nek ügy fél ba rát meg va ló sí tá sá ra, és 
az in téz ménnyel kap cso la tos szak mai dön té sek elõ ké szí té -
se együtt mû köd ve a Mi nisz te ri Ka bi net tel,

7. a gaz da ság há ló za to so dá sá nak ösz tön zé se és a vál -
lal ko zá sok nem zet kö zi e se dé sé nek elõ se gí té se,

8. a vál lal ko zói kul tú ra és üz le ti is me re tek szint jé nek
eme lé se.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
9. nem zet kö zi ver seny ké pes sé gi elem zé sek nyo mon -

kö ve té se és ér té ke lé se,
10. köz re mû kö dés a tá jé koz ta tá si rend szer fej lesz té sé -

ben, az on li ne hoz zá fé rés ja ví tá sá ban, ja vas la tok ki dol go -
zá sa a fõ osz tály il le té kes sé gi kö ré hez tar to zó te rü le ten, fi -
gye lem mel a fej lett EU-tag or szá gi leg jobb gya kor lat ra,
vál lal ko zói in for má ci ós egy ab lak ki ala kí tá sá ra,

11. köz re mû kö dés az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj -
té si Prog ram ki dol go zá sá ban, szak mai vé le mé nye zé sé ben,
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12. a ha zai ipar po li ti kai szem pon tok kép vi se le te a
nem zet kö zi ipa ri, együtt mû kö dé si tár gya lá so kon, uni ós,
illetve két ol da lú bi zott sá gok ban, mun ka cso por tok ban,

13. a gaz da sá gi ver seny tisz ta sá gá nak, a tisz tes ség te len 
ver sennyel szem ben a gaz da ság sze rep lõ i nek vé del me ér -
de ké ben együtt mû kö dés a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal,

14. a Vál lal ko zás fej lesz té si Ta nács, va la mint az ál ta la
lét re ho zott mun ka bi zott sá gok mû köd te té se,

15. a fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó, ver seny ké pes sé gi 
szem pont ból meg je le nõ kör nye zet vé del mi fel ada tok
össze fo gá sa, az in teg rált szennye zés-meg elõ zés, a hul la -
dék gaz dál ko dás és a fenn tart ha tó víz hasz ná lat ága za ti fel -
ada ta i nak össze fo gá sa, a mi nisz té ri u mi ál lás pon tok ki ala -
kí tá sa, köz re mû kö dés az erre vo nat ko zó sza bá lyo zá sok és
tá mo ga tá si rend sze rek ki ala kí tá sá ban,

16. mi nisz té ri u mi ál lás pont ki ala kí tá sa a gyógy szer -
gyár tá si ké rel mek kel, a ká bí tó sze rek til tott gyár tá sá hoz
hasz nált egyes ve gyi anya gok ipa ri fel hasz ná lá sá val, az
épí té si, a mun ka vé del mi kér dé sek kel, az élel mi szer biz ton -
ság gal és az élel mi szer ke res ke de lem mel kap cso la tos sza -
bá lyo zás ban való rész vé tel, az ága za ti szem pon tok kép vi -
se le te a MÉBIH Ta nács adó Tes tü let, va la mint a Co dex
Ali men ta ri us Bi zott ság mun ká já ban,

17. a nem ze ti akk re di tá lás és szab vá nyo sí tás szak mai
sza bá lyo zá sa, a Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let (MSZT)
tör vény es sé gi fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá -
sa, a mi nisz té ri um kép vi se le te a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes -
tü let Akk re di tá lá si Ta ná csá ban és a Tes tü let köz gyû lé sén,
nem zet kö zi és az eu ró pai kö te le zett sé ge ken ala pu ló, a
nem ze ti szab vá nyo sí tás sal és a ki je lö lés sel össze füg gõ fel -
ada tok irá nyí tá sa,

18. gon dos ko dás az „Ipa ri park” és a mi nõ sí tett ipa ri
park cím pá lyá za tok elõ ké szí té sé rõl, a dön tés-elõ ké szí tés -
rõl és a dön té sek vég re haj tá sá ról, az ér té ke lés rõl és a mo -
ni tor ing ról, va la mint el lát ja az Ipa ri Par kok Fej lesz té si Ta -
ná csá nak tit kár sá gi fel ada ta i nak el lá tá sa,

19. köz re mû kö dés a fo gyasz tó vé de lem mel kap cso la tos 
fel ada tok el lá tá sá ban (pl. 2001/95/EK irány elv az ál ta lá -
nos ter mék biz ton ság ról),

20. a mi nisz té ri um hoz tar to zó szak ága za tok te vé keny -
sé gi mun ka kö rei kö zül a fõ leg me leg üze mi és sa vas-sav -
gõ zös mun ka kö rök ese té ben a meg fe le lõ Kor mány ren de -
let alap ján a kor ked vez mé nyes nyug díj ké rel mek el bí rá lá -
sá nak mi nisz té ri u mi vé le mé nye zé se,

21. a mi nisz té ri um il le té kes sé gi kö ré be tar to zó sa já tos
épít mény faj ták, il let ve az ál ta lá nos épí tés ügyi jog sza bá -
lyok vé le mé nye zé se, az EU irány elv nek (pl. 1998/106/EK
irány elv az épí té si ter mé kek rõl) meg fe le lõ en – a meg lé võ
épü le tek fû té si be ren de zé sei és lég tech ni kai rend sze rei fe -
lül vizs gá la ti prog ram já nak ki dol go zá sá ban, be in dí tá sá ban 
és el len õr zé sé ben való köz re mû kö dés, 

22. az áruk sza bad áram lá sa, pi ac fel ügye let és az Ipar -
po li ti ka és KKV EKTB mun ka cso por tok ve ze té sé vel, mû -
köd te té sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa, tár gya lá si ál -
lás pon tok ki ala kí tá sa és a fel adat kö ré be tar to zó egyéb
EKTB mun ka cso por tok ban való köz re mû kö dés, a ter mé -

kek mû sza ki- és biz ton sá gi sza bá lyo zá sa (pl. a
2006/42/EK irány elv a gé pek rõl és a 95/16/EK irány elv
mó do sí tá sá ról, 2005/32/EK irány elv az ener gia fel hasz ná -
ló ter mé kek kör nye zet ba rát ter ve zé sé re vo nat ko zó kö ve -
tel mé nyek meg ál la pí tá sá nak ke re te i rõl, 94/9/EK, irány elv
rob ba nás ve szé lyes lég kör ben való hasz ná lat ra szánt fel -
sze re lé sek re és vé del mi rend sze rek re vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl), mé rés ügyi fel ada tok (pl.
2004/22/EK irány elv a mé rõ mû sze rek rõl), to váb bá a lé te -
sí tés – üze mel te tés mû sza ki biz ton sá gi, a ké mi ai biz ton sá -
gi (pl. 1907/2006 ren de let REACH), a ve szé lyes ipa ri te -
vé keny sé gek mun ka vé del mi sza bá lyo zá sa, és a kap cso ló -
dó ha tás vizs gá la tok ko or di ná lá sa, a gaz da sá gi cél fel hasz -
ná lás ra szánt ter mé kek pi ac fel ügye le té nek szak ma po li ti -
kai ko or di ná lá sa (az új meg kö ze lí té sû irány el vek alap ján),

23. a No ti fi ká ci ós Köz pont (98/34/EK irány el ve (1998. 
jú ni us 22.) a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok te rén tör té -
nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás meg ál la pí tá sá ról) va la -
mint a Ki je lö lé si Tit kár ság mû köd te té se (az új meg kö ze lí -
té sû irány el vek alap ján),

24. a szol gál ta tá sok sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó szak -
ma po li ti kai kon cep ci ók ki ala kí tá sá ban való köz re mû kö dés,
sza bá lyo zá si fel ada tok el lá tá sa, to váb bá az áruk, szol gál ta -
tá sok és anya gi ér té ket kép vi se lõ jo gok or szág ha tárt, il let ve
vám ha tárt át lé põ ke res ke del met, il let ve e tárgy kö rö ket érin -
tõ en a tár ca jog al ko tá si fel ada ta i nak el lá tá sa,

25. a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség gel (pl. 2003/33/EK 
irány elv) kap cso la tos kon cep ció és sza bá lyo zás ki ala kí tá -
sa, jog har mo ni zá ci ós fel ada tok vég re haj tá sa, a sza bá lyo -
zás ból adó dó fel ada tok vég re haj tá sa, a rek lám sza bá lyo -
zás sal össze füg gõ jog al kal ma zá si fel ada tok ban való rész -
vé tel,

26. a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó, a ke res -
ke de lem és a ven dég lá tás ága za ti irá nyí tá sá val össze füg -
gõ, va la mint az ipa ri ha tó sá gi és fel ügye le ti jog al kal ma zá -
si fel ada tok el lá tá sa, szak mai kap cso lat tar tás a Ma gyar
Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal lal, és az ITD-H-val,
to váb bá fej lesz té si prog ra mok, szak mai ki ál lí tá sok szer ve -
zé se,

27. a ke res ke de lem re és ven dég lá tás ra vo nat ko zó sza -
bá lyo zás szak mai kon cep ci ó já nak ki ala kí tá sa, igaz ga tá si,
mû köd te té si fel té te le i nek sza bá lyo zá sa, a szak mát érin tõ
gaz da sá gi fo lya ma tok elem zé se, ér té ke lé se, ide ért ve az in -
ter ven ci ós in téz ke dé sek re vo nat ko zó kez de mé nye zést, to -
váb bá a ke res ke del met és ven dég lá tást érin tõ jog sza bály
ter ve ze tek vé le mé nye zé se, szak mai ál lás pont ki ala kí tá sa,
jog har mo ni zá ci ós fel ada tok el lá tá sa,

28. a köz rak tá ri te vé keny ség gel kap cso la tos szak mai
fel ada tok el lá tá sa,

29. a Ke res ke del mi Ta nács adó Tes tü let mû köd te té se,
ügy ve ze tõi és tit kár sá gi fel ada tok el lá tá sa, együtt mû kö dés 
a ke res ke de lem, il let ve a ven dég lá tás szak mai és ér dek vé -
del mi szer ve ze te i vel,

30. az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um ál tal mû köd te tett
tu risz ti kai pá lyá za ti rend szer tá mo ga tá si cél ja i nak ki ala kí -
tá sá ban, a pá lyá za ti fel té tel rend szer nek a ven dég lá tás ra
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vo nat ko zó ja vas la tai ki dol go zá sá ban való köz re mû kö dés,
rész vé tel a ven dég lá tás ra vo nat ko zó pá lyá za ti ké rel me ket
el bí rá ló bi zott sá gok mun ká já ban,

31. a „Szü lõ föld Prog ram” gaz da ság fej lesz té si és mun -
ka hely-te rem té si ke ret prog ram já nak (Gaz da ság fej lesz té si
és Mun ka hely-te rem té si Ke rek asz tal) ko or di ná ci ó ja, a
„Szü lõ föld Prog ram” tár ca kö zi bi zott ság tit kár sá gi fel ada -
ta i nak el lá tá sa, a ha tá ron túli ma gyar ság gaz da sá gi in teg -
rá ci ó já val össze füg gõ szak ma po li ti kai fel ada tok el lá tá sa
és ko or di ná lá sa,

32. a ma gyar vál lal ko zá sok né met or szá gi vál lal ko zá si
szer zõ dé ses te vé keny sé gé re vo nat ko zó kor mány meg ál la -
po dás vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó bi la te rá lis és ha zai
 koordinációs fel ada tok el lá tá sa,

33. Ma gyar or szág kép vi se le te:
a) az EU Bi zott ság és a Ta nács mun ka bi zott sá ga i ban,

mun ka cso port ja i ban,
b) az OECD Ipa ri, In no vá ci ós és Vál lal ko zá si Bi zott sá -

gá ban (CIIE).
34. rész vé tel: 
a) az el len té te le zé si, 
b) a fõ osz tály fel adat kö rét érin tõ pá lyá za ti bí rá ló bi -

zott sá gok mun ká já ban,
c) Pi ac fel ügye le ti Ta nács,
d) Fo gyasz tó vé del mi Ta nács,
e) OÉT Mun ka vé del mi Bi zott ság mun ká já ban.
35. a Nem ze ti Euró Ko or di ná ci ós Bi zott ság Nem-pénz -

ügyi Vál la la tok al bi zott sá ga tit kár sá gi fel ada ta i nak el lá tá sa,
36. a Nem ze ti Mi nõ sé gi Díj, a re gi o ná lis mi nõ sé gi dí -

jak és a II A SA-Shi ba Díj mû köd te té sé vel kap cso la tos fel -
ada tok el lá tá sa,

37. jog sza bály ban elõ írt je len té sek, be szá mo lók ké szí -
té se, va la mint ha tás ta nul má nyok és elem zé sek ké szí té se a
ma gyar vál lal ko zá sok hely ze té rõl.

5.4. TUDÁSGAZDASÁG FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
Fel ada ta a ki emelt tu dás ala pú ága za tok (gyógy szer ipar,

IKT, jár mû ipar, üz le ti szol gál ta tá sok, de sign) nö ve ke dé si
stra té gi á i nak ki dol go zá sa sza bály zói és fej lesz tés po li ti kai
kör nye ze té nek ala kí tá sa.

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tályt a fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál ta lá nos

jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít. 

C) Ta go ló dás: 
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg nem ta go ló dik osz tá lyok ra.

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. a ki emelt tu dás ala pú ága za tok fej lesz té sét szol gá ló

kor mány stra té gia és in téz ke dé si terv ki dol go zá sa és vég re -
haj tá sa,

2. a ki emelt tu dás ala pú ága za tok há ló za to so dá sá nak
elõ se gí té se,

3. ezen ága za tok mû kö dõ tõ ke von zó ké pes sé gé nek
erõ sí té se,

4. a Kor mány tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá -
ció-po li ti kai stra té gi á já nak ága za ti, ver seny ké pes sé gi
szem pon tú tá mo ga tá sa.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
5. együtt mû kö dés a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca

nél kü li mi nisz ter hi va ta lá val,
6. rész vé tel a Lissza bo ni NAP ki dol go zá sá ban, a vo -

nat ko zó NRP-k ki dol go zá sa,
7. együtt mû kö dés a K+F+I tar tal mú köz fi nan szí ro zá si

for rá sok össze han go lá sá ban,
8. a GOP K+F pri o ri tá sa i nak ala kí tá sá ban a nagy nö ve -

ke dé si po ten ci ál lal ren del ke zõ tu dás in ten zív ága za tok
szem pont ja i nak ér vé nye sí té se,

9. együtt mû kö dés az Ku ta tá si Tech no ló gi ai és In no vá -
ci ós Alap vál lal ko zá sok ver seny ké pes sé gét nö ve lõ prog -
ram ja i nak ki dol go zá sá ban,

10. a Ver seny ké pes sé gi Ta nács ipa ri-in no vá ci ós vo nat -
ko zá sú ülé se i nek szak mai elõ ké szí té se, a ha zai man dá tu -
mok ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa,

11. rész vé tel a Ver seny ké pes sé gi Ta nács ku ta tá si vo -
nat ko zá sú ülé se i nek elõ ké szí té sé ben,

12. A KU TIT-tal kap cso lat tar tás és szak mai együtt mû -
kö dés,

13. part ner sé gi, ko or di ná ci ós ver seny ké pes sé gi fó ru -
mok (jár mû ipar, lo gisz ti ka, gyógy szer ipar) szak mai elõ ké -
szí té se a ki emelt ága za tok ban,

14. a Ma gyar Lo gisz ti kai Stra té gia ki ala kí tá sa és vég -
re haj tá sá nak ko or di ná lá sa,

15. lo gisz ti kai szak mai kon cep ció, fej lesz té si prog ra -
mok ki ala kí tá sa és ko or di ná lá sa, és kap cso lat tar tás szak -
mai szer ve ze tek kel, a LIT mû köd te té sé vel kap cso la tos fel -
ada tok ban köz re mû kö dés,

16. in ku bá tor há zak, klasz te rek és in no vá ci ós köz pon -
tok kö zép tá vú fej lesz té si stra té gi á já nak ki dol go zá sa – kü -
lö nös te kin tet tel az ága za ti és re gi o ná lis szem pon tok
össze han go lá sá ra. 

6. NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK
SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG

6.1. TITKÁRSÁG

A) A Tit kár ság fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
Fel ada ta a szak ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott te en dõk

el lá tá sa, kü lö nö sen a szak ál lam tit kár sá got érin tõ szak mai
fel ada tok el osz tá sa, ko or di ná ci ó ja va la mint szá mon ké ré -
se; a szak ál lam tit kár szak mai mun ká já nak tá mo ga tá sa,
dön té se i nek elõ ké szí té se; a szak ál lam tit kár hi va ta los
prog ram ja i nak szer ve zé se, egyez te té se; il let ve rész vé tel a
kül gaz da sá gi szak dip lo ma ta há ló zat tal kap cso la tos hu -
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mán po li ti kai és pénz ügyi kér dé sek ko or di ná ci ó já ban, a
Kül ügy mi nisz té ri um mal való egyez te tés ben, a miniszté -
rium te rü le tén Ma gyar or szág EU tag sá gá ból szár ma zó jo -
gok ér vé nye sí té sé nek és kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek
biz to sí tá sa.

B) A Tit kár ság stra té gi ai fel ada tai:
1. a szak ál lam tit kár szak mai fel ügye le te alá tar to zó fe je -

ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter ve zé se, szak mai ke ze lé se, sza -
bá lyo zá sa, a tá mo ga tá si prog ra mok hoz ren delt for rá sok op ti -
ma li zá lá sa, rész vé tel a költ ség ve tés ter ve zé sé ben, együtt mû -
kö dés a köz re mû kö dõ szer ve ze tek kel, ki e mel ten a Ma gyar
Gaz da ság fej lesz té si Köz pont Zrt.-vel (MAG Zrt.),

2. az ex port hi te le zé si te vé keny ség és a se gély hi te le zé si 
po li ti ka ko or di ná ci ó ja, en nek ke re té ben kap cso lat tar tás az
Kö tött Se gély hi tel Ko or di ná ci ós Szak ér tõi Mun ka cso port
(SMCS) tag ja i val, rész vé tel a vo nat ko zó OECD és part ner
or szá gi egyez te té se ken.

C) A Tit kár ság ope ra tív fel ada tai:
3. adott év költ ség ve té si tör vé nyé nek el fo ga dá sa után

kincs tá ri költ ség ve tés, ele mi költ ség ve tés, to váb bá elõ -
irány zat fel hasz ná lá si terv ké szí té se, il let ve ha von ta mó -
do sí tás; elõ irány zat mó do sí tás kez de mé nye zé se,

4. az egyes cél elõ irány za tok rész fel ada tok ra tör té nõ
fel osz tá sa és jó vá ha gyás ra való elõ ter jesz té se,

5. a zár szám adá si tör vény ren del ke zé se i nek vég re haj -
tá sa a szak ál lam tit kár szak mai fel ügye le te alá tar to zó fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok vo nat ko zá sá ban a köz re mû kö -
dõ szer ve zet tel együtt mû köd ve,

6. kö te le zett ség vál la lás nyil ván tar tá sa, il let ve a Be ru -
há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat és a Nem ze ti be ru há -
zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat vo nat ko zá sá ban a köz re mû -
kö dõ szer ve zet (MAG Zrt.) nyil ván tar tá sá nak el len õr zé se,
a kö te le zett ség vál la lá sok költ ség ve té si el len jegy zé se,

7. a köz re mû kö dõ szer ve zet (MAG Zrt.) ál tal ké szí tett
ne gyed éves mér leg je len tés, fél éves és éves költ ség ve té si
be szá mo ló el len õr zé se, to váb bá éves szö ve ges be szá mo ló
ké szí té se,

8. a szak ál lam tit kár szak mai fel ügye le te alá tar to zó cél -
elõ irány za tok kont roll ing je len té sé hez adat szol gál ta tás és
elem zés ké szí té se,

9. a nem pá lyá za ti rend szer ben fi nan szí ro zás ra ke rü lõ
tá mo ga tá sok szak mai tel je sí té sé nek iga zo lá sa a ke ret gaz -
da szer ve ze ti egy sé gek be vo ná sá val,

10. a köz re mû kö dõ szer ve ze tek fi nan szí ro zá sá ra vo -
nat ko zó szer zõ dé sek meg kö té sé nek elõ ké szí té se, rész vé tel 
azok meg kö té sé ben,

11. az ITD-H fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó szer zõ dé sek
ki dol go zá sa,

12. az ITD-H-val tör té nõ szak mai-stra té gi ai egyez te té -
sek szak ál lam tit kár sá gon be lü li ko or di ná ci ó ja,

13. a tár gya lá sok ból adó dó in téz ke dé si ter vek el ké szí -
té se, az ezek bõl ere dõ fel ada tok mi nisz té ri u mon be lü li fe -
le lõ se i nek – az érin tett fõ osz tá lyok kal foly ta tott egyez te tés 
alap ján tör té nõ – ki je lö lé se, a fel ada tok vég re haj tá sá nak

el len õr zé se és ar ról be szá mo ló ké szí té se a mi nisz té ri um
ve ze té se ré szé re.

6.2. KERESKEDELEMPOLITIKAI FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
A nem zet kö zi ke res ke de lem po li ti kai kör nye zet és sza -

bály rend szer ala kí tá sa so rán a ma gyar gaz da sá gi igé nyek
ér vény re jut ta tá sa, a ma gyar kül ke res ke del mi ér de kek ér -
vé nye sí té sét ál ta lá ban vagy adott pi a co kon/szek to rok ban
gát ló sza bá lyo zá sok, gya kor la tok el le ni ha té kony nem zet -
kö zi fel lé pés. Eh hez szak ma i lag meg ala po zott ál lás pon tok 
ki ala kí tá sa és kép vi se le te az EU fó ru mo kon, nem zet kö zi
gaz da sá gi szer ve ze tek ben és a két ol da lú kap cso la tok ban.

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta la ki je lölt fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás: 
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg az aláb bi osz tá lyok ra tago -

lódik:
– Áru ke res ke del mi Osz tály
– Szol gál ta tás ke res ke del mi és Nem zet kö zi Szer ve ze -

tek Osz tály
– Ke res ke del mi Vé del mi Esz kö zök Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. az EU kö zös ke res ke de lem po li ti ká ját érin tõ ügyek -

ben a ma gyar szak mai ál lás pont ki ala kí tá sa, fel ha tal ma zás
alap ján az EU ta ná csi és bi zott sá gi mun ka szer vek ülé se in
való kép vi se le te,

2. az EU 133-as Bi zott ság ban és an nak szek to rá lis al bi -
zott sá ga i ban (Szol gál ta tá sok, Tex til, Acél, Köl csö nös el is -
me rés és gép jár mû vek), il let ve egyéb ke res ke de lem po li ti -
kai tár gyú EU-tes tü le tek ben (kü lö nö sen: Nyers anyag
mun ka cso port, GSP mun ka cso port, Ke res ke del mi kér dé -
sek mun ka cso port, Pi ac vé del mi bi zott ság, An ti döm ping
bi zott ság, Pi ac raj utá si ta nács adó bi zott ság, Vám unió mun -
ka cso port, Szár ma zá si sza bá lyok mun ka cso port) kép vi se -
len dõ egy sé ges ma gyar po zí ció ki ala kí tá sá ra irá nyu ló mi -
nisz té ri u mi, il let ve tár ca kö zi együtt mû kö dés szer ve zé se,

3. az EKTB 23. Kül gaz da sá gi Kap cso la tok szak ér tõi
mun ka cso port ve ze té se és tit kár sá gi te en dõ i nek el lá tá sa,
rész vé tel a ha tás kö ré be tar to zó té mák kal fog lal ko zó egyéb 
EKTB mun ka cso por tok te vé keny sé gé ben,

4. az EU me zõ gaz da sá gi, kül kap cso la ti, fej lesz té si
együtt mû kö dé si, vám és egyéb kö zös sé gi po li ti kái ke res -
ke de lem po li ti kai vo nat ko zá sa i nak elem zé se, ezek re a
szak mai ál lás pont ki ala kí tá sa,

5. a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán a mi nisz té ri -
um ál lás pont ja ként, ész re vé te le ként az EU-s tag ság ból, il -
let ve egyéb nem zet kö zi kö te le zett sé gek bõl fa ka dó ke res -
ke de lem po li ti kai kö ve tel mé nyek ér vény re jut ta tá sa, 
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6. a Ke res ke del mi Vi lág szer ve zet (WTO), a Gaz da sá gi
és Fej lesz té si Együtt mû kö dé si Szer ve zet (OECD), az ENSZ
Ke res ke del mi és Fej lesz té si Kon fe ren cia (UNCTAD), a
WTO/UNCTAD Nem zet kö zi Ke res ke del mi Köz pont (ITC)
és a nem zet kö zi több ol da lú áru egyez mé nyek te vé keny sé gé -
ben való ma gyar rész vé tel irá nyí tá sa,

7. a 6. pont ban fel so rolt szer ve ze te ket il le tõ en a ma -
gyar ál lás pont ki dol go zá sa és egyez te té se, a ma gyar te vé -
keny ség össze han go lá sa, a ma gyar kül gaz da sá gi ér de kek
kép vi se le te, azok össz hang já nak biz to sí tá sa az EU kö zös
ke res ke de lem po li ti ká já val, és szük ség sze rint az ott szü le -
tett dön té sek vég re haj tá sát szol gá ló in téz ke dé si ja vas la tok 
té te le,

8. a WTO dön tés ho zó szer ve i ben, bi zott sá ga i ban és
mun ka cso port ja i ban ál ta lá nos jel leg gel, va la mint az
OECD Vég re haj tó Bi zott sá gá nak kü lön le ges ülé sén
(ECSS), a Ke res ke del mi Bi zott ság ban és a Be ru há zá si Bi -
zott ság ban a ma gyar ál lás pont ki dol go zá sá val és kép vi se -
le té vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa,

9. a gen fi Ál lan dó WTO Kép vi se let re, a pá ri zsi Ál lan -
dó OECD Kép vi se let re, va la mint a brüssze li Ál lan dó EU
Kép vi se let re a tár ca ál tal de le gált ke res ke de lem po li ti kai
szak dip lo ma ták szak mai irá nyí tá sa és fel ügye le te, fel ké -
szí té se, te vé keny sé gük el len õr zé se és ér té ke lé se,

10. az OECD Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság tit kár sá gi
 teendõinek el lá tá sa, 

11. a 6. pont ban fel nem so rolt nem zet kö zi gaz da sá gi
szer ve ze tek te vé keny sé gét il le tõ en az érin tett szer ve ze ti
egy sé gek kel, il let ve társ szer vek kel együtt mû köd ve rész -
vé tel a mi nisz té ri um ál lás pont já nak ki ala kí tá sá ban és kép -
vi se le té ben, a ha tás kö ré be tar to zó kül gaz da ság-po li ti kai
ügyek ben a mun ka irá nyí tá sa,

12. a vám po li ti ká ra, vám ta ri fá ra és azok ér vé nye sí té sé -
re vo nat ko zó kö zös sé gi ja vas la tok, jog sza bá lyok vé le mé -
nye zé se, a Vám ta ri fa Bi zott ság tit kár sá gi te en dõ i nek el lá -
tá sa, a vám uni ó val, vám jog gal kap cso la tos tag ál la mi fel -
ada tok mi nisz té ri u mi ko or di ná lá sa,

13. az EU ke res ke del mi vé del mi esz kö zök al kal ma zá -
sá val kap cso la tos nem ze ti ál lás pon tok ki ala kí tá sa, egyez -
te té se és kép vi se le te, 

14. rész vé tel a Ma gyar or szág vagy az EU ál tal kö ten dõ
nem zet kö zi ke res ke del mi, gaz da sá gi szer zõ dé sek elõ ké -
szí té sé ben és a vo nat ko zó tár gya lá so kon, a szer zõ dé sek bõl 
adó dó, ha tás kö ré be tar to zó vég re haj tá si fel ada tok el lá tá sa,

15. az áru és szol gál ta tás ex por tot aka dá lyo zó gya kor -
la tok ról in for má ció gyûj tés, ezek rend sze re zé se, ér té ke lé se 
és szük ség sze rint in téz ke dé si ja vas la tok ki dol go zá sa, a
Ke res ke del mi Aka dá lyok Tá jé koz ta tó Iro dá já nak mû köd -
te té se,

16. az EU-n kí vü li or szá gok, re gi o ná lis együtt mû kö dé -
sek ke res ke de lem po li ti ká já nak és a nem zet kö zi kö te le zett -
sé gek be tar tá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se és ér té ke lé se, e
tárgy kör ben az EU re lá ci ós kül kap cso la ti mun ka cso port ja i -
ban kép vi se len dõ ma gyar szak mai ál lás pont ki dol go zá sa,

17. a ke res ke de lem po li ti kai tár gyú ta lál ko zók elõ ké -
szí té se és szer ve zé se, a nem zet kö zi tár gya lá sok hoz a fel -

adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben is mer te tõk, hát tér -
anya gok ké szí té se, ja vas lat té tel a kép vi se len dõ ma gyar ál -
lás pont ra,

18. Ma gyar or szág nem zet kö zi gaz da sá gi kö te le zett sé -
gei szem pont já ból a két ol da lú be ru há zás-vé del mi meg ál -
la po dá sok ter ve ze te i nek vé le mé nye zé se.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:

19. az OECD, WTO és UNCTAD tag ál la mok mi nisz te -
re i nek és a szer ve ze tek ve ze tõ tiszt vi se lõ i nek – e szer ve ze -
tek te vé keny sé gé vel kap cso la tos – lá to ga tá sai ese té ben a
lá to ga tá sok szer ve zé se,

20. az EFTA Ta ná csi Mun ka cso port ve ze té si fel ada ta i -
nak el lá tá sa,

21. a ha tás kö ré be tar to zó nem zet kö zi szer ve ze tek ben
vál lalt ma gyar kö te le zett sé gek szem pont já ból a gaz da sá gi
jog sza bá lyok ter ve ze te i nek vé le mé nye zé se, 

22. köz re mû kö dés a kül gaz da ság-po li ti kai elem zõ és
ér té ke lõ fel ada tok el lá tá sá ban,

23. rész vé tel a kül gaz da sá gi szak dip lo ma ták szak mai
fel ké szí té sé ben, va la mint éves be szá mol ta tá suk ban, te vé -
keny sé gük el len õr zé sé ben és ér té ke lé sé ben, 

24. ke res ke de lem po li ti kai in for má ci ós ki ad vá nyok
rend sze res ké szí té se.

6.3. EURÓPAI ORSZÁGOK ÉS KÜLGAZDASÁGI
ELEMZÕ FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:

A ma gyar gaz da ság ál ta lá nos, va la mint a kül gaz da ság
spe ci fi kus ér de ke i nek ér vé nye sí té se az eu ró pai (ki vé ve
FÁK) or szá gok kal foly ta tott gaz da sá gi kap cso la tok te kin -
te té ben, a gaz da ság dip lo má ci ai te vé keny ség szer ve zé se és
az en nek vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ kül gaz da sá gi
szak dip lo ma ta há ló zat irá nyí tá sa. A ma gyar kül gaz da ság
po li ti ka cél ki tû zé se i nek meg ha tá ro zá sa és az ezek el éré sé -
hez szük sé ges stra té gia ki ala kí tá sa, a stra té gia meg va ló sí -
tá sát szol gá ló szer ve zõ mun kák ko or di ná ci ó ja. A kül gaz -
da sá gi esz köz rend szer mû köd te té se a fõ osz tály ha tás kö ré -
be tar to zó or szá gok vo nat ko zá sá ban. A két- és sok ol da lú
ke re tek ben (a ke res ke de lem po li ti ka ki vé te lé vel) meg va ló -
su ló együtt mû kö dé sek és kap cso la tok gon do zá sa. A gaz -
da ság dip lo má cia út ján nyer he tõ in for má ci ók meg fe le lõ
áram lá sá nak irá nyí tá sa, dön tés-elõ ké szí té si fó kusszal. A
mi nisz té ri um hoz tar to zó ága za ti po li ti kák eu ró pai uni ós
vo nat ko zá sú ügye i nek ko or di ná lá sa. Ma gyar or szág
EU-tag sá gá ból szár ma zó jo gok ér vé nye sí té sé nek és kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé nek biz to sí tá sa.

B) Ve ze tés: 

A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -
ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.
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C) Ta go ló dás: 
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg az aláb bi osz tá lyok ra ta go ló -

dik:
– Nyu gat-Eu ró pa Osz tály
– Kö zép és Dél ke let Eu ró pa Osz tály
– Nem zet kö zi Elem zõ Osz tály
– EU Ko or di ná ci ós Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. rész vé tel a kül gaz da sá gi stra té gia ki dol go zá sá ban a

ma gyar kül kap cso la ti stra té gi á val és a kor mány prog ram -
mal össz hang ban, a ma gyar kül gaz da sá gi stra té gia vég re -
haj tá sá nak irá nyí tá sa,

2. a társ fõ osz tá lyok be vo ná sá val a gazdaságdiplomá -
ciai te vé keny ség súly pon ti cél ja i nak ki tû zé se, 

3. egyes re lá ci ók te kin te té ben a kül gaz da sá gi kap cso la -
tok ala kí tá sát meg ha tá ro zó irány el vek ki dol go zá sa,

4. a két ol da lú kül gaz da sá gi kap cso lat rend szer gon do -
zá sa, ak tu a li zá lá sa és to vább fej lesz té se, a két ol da lú kap -
cso la to kat érin tõ ma gyar ál lás pon tok vé le mé nye zé se, ki -
ala kí tá sa, 

5. az ener ge ti kai kap cso la tok kér dés kör ben egyes ki -
emelt ügyek ben az in for má ció áram lá sá nak szer ve zé se,
nem zet kö zi ko or di ná ci ó ja, tár gya lá sok elõ ké szí té se és
szer ve zé se a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi -
nisz té ri um mal együtt mû köd ve,

6. a KKV-k nem zet kö zi e sí té sét cél zó bi la te rá lis pro -
jek tek ki dol go zá sá ban való köz re mû kö dés,

7. a ma gyar K+F po ten ci ál fel hasz ná lá sá val a ver seny -
ké pes ség nö ve ke dé sét szol gá ló nem zet kö zi gaz da sá gi pro -
jek tek ben való köz re mû kö dés,

8. a mi nisz té ri um ve ze tõi szin tû két- és több ol da lú
nem zet kö zi tár gya lá sa i nak (a ke res ke de lem po li ti ka ki vé -
te lé vel) szer ve zé se, szak mai elõ ké szí té se, 

9. más ál la mi ve ze tõk, kor mány za ti szer vek képvise -
lõinek nem zet kö zi tár gya lá sa i hoz a mi nisz té ri u mot érin tõ
ja vas la tok össze ál lí tá sa, 

10. a mi nisz té ri um ve ze tõi szin tû két- és több ol da lú
nem zet kö zi tár gya lá sa i ból (a ke res ke de lem po li ti ka ki vé te -
lé vel) adó dó in téz ke dé si ter vek el ké szí té se, az érin tett
szak mai fõ osz tá lyok kal foly ta tott egyez te tés alap ján az
ezek bõl ere dõ fel ada tok fe le lõ se i nek ki je lö lé se, a fel ada -
tok vég re haj tá sá nak el len õr zé se és be szá mo lók ké szí té se a 
tár ca ve ze té se ré szé re,

11. más tár cák kül gaz da sá gi (a ke res ke de lem po li ti kai
kér dé sek ki vé te lé vel) vo nat ko zá sú ügye ket érin tõ elõ ter -
jesz té se i re vo nat ko zó mi nisz té ri u mi ál lás pont ki ala kí tá sa,
va la mint a tár cát érin tõ, kül gaz da sá gi vo nat ko zá sú kül sõ
meg ke re sé sek re (Or szág gyû lés, Köz tár sa sá gi El nö ki Hi -
va tal, Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, Kül ügy mi nisz té ri um stb.)
adan dó vá la szok össze ál lí tá sa, kép vi se lõi meg ke re sé sek,
in ter pel lá ci ók, más ál la mi ve ze tõk és kor mány za ti szer vek
kép vi se lõ i nek és azok meg vá la szo lá sá ban való köz re mû -
kö dés,

12. a két- és több ol da lú gaz da sá gi (ki vé ve ke res ke de -
lem po li ti ka) nem zet kö zi egyez mé nyek és meg ál la po dá -

sok, va la mint tár ca kö zi meg ál la po dá sok ki dol go zá sá val,
mó do sí tá sá val, alá írá sá val, jó vá ha gyá sá val és ki hir de té sé -
vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa. A gaz da sá gi együtt mû -
kö dé si meg ál la po dá sok ese té ben EU no ti fi ká ci ós el já rás
kez de mé nye zé se,

13. ja vas lat té tel az ál lam- és kor mány kö zi, tar to má nyi
és re gi o ná lis szin tû kül gaz da sá gi kon zul tá ci ók, va la mint
gaz da sá gi ve gyes bi zott sá gok szer ve zé sé re, azok mû köd -
te té se, a tit kár sá gi fel ada tok el lá tá sa, 

14. a kül gaz da sá gi stra té gia meg va ló sí tá sa ér de ké ben
az ITD-H üz le ti ter ve és stra té gi á ja vé le mé nye zé se, 

15. meg ha tá roz za az ITD-H rész vé te lét a kül gaz da sá gi
szak dip lo ma ták szak mai te vé keny sé gé nek irá nyí tá sá ban,

16. a kül gaz da sá gi szak dip lo ma ták és a ha zai vál lal ko -
zá sok, ér dek kép vi se le tek jel zé sei alap ján a part ner or szá -
gok pi ac ra ju tá si le he tõ sé ge ket aka dá lyo zó ren del ke zé se i -
nek, il let ve gya kor la tá nak el há rí tá sa ér de ké ben azok meg -
szün te té sé re vo nat ko zó in téz ke dé sek kez de mé nye zé se,
köz re mû kö dés a szük sé ges lé pé sek meg té te lé ben,

17. a tar tós kül szol gá lat ra, va la mint a kül gaz da sá gi
szak dip lo ma ták ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ki dol go zá sá -
ban, mó do sí tá sá ban való köz re mû kö dés,

18. az ál la mi lag tá mo ga tott ex port fi nan szí ro zás sal kap -
cso la tos te vé keny ség ko or di ná ci ó ja, az ex port fi nan szí ro -
zás nem zet kö zi kép vi se le té vel kap cso la tos fel ada tok el lá -
tá sa,

19. a mi nisz té ri um kül gaz da sá got és nem zet kö zi kö te -
le zett sé ge ket érin tõ kom mu ni ká ci ó já nak meg ala po zá sa,

20. szak mai pár be széd foly ta tá sa szak mai szö vet sé gek -
kel, ci vil szer ve ze tek kel,

21. a kor mány za ti esz kö zök kel tá mo ga tott ke res ke de -
lem fej lesz tés esz kö ze i nek és mód sze re i nek meg ha tá ro zá -
sa, a to vább fej lesz tés ko or di ná lá sa, az esz köz- és in téz -
mény rend szer irá nyí tá sa,

22. Ma gyar or szág 2011. évi so ros el nök sé gi, tár cát
érin tõ fel ada ta i nak el lá tá sa, az EU-el nök ség re való fel ké -
szü lés ko or di ná lá sa,

23. Ma gyar or szág EU-tag sá gá ból adó dó tár ca-fel ada -
tok össze han golt el lá tá sa,

24. a mi nisz té ri um hoz tar to zó EU-s ága za ti po li ti kák -
nak a mi nisz té ri um egé szét át fo gó, a stra té gi ai el kép ze lé -
sek kel össz hang ban álló ko or di ná ci ó ja,

25. az EU dön tés ho za ta li el já rá sá nak min den szint jén a
leg ha té ko nyabb mó don kép vi sel ni a ma gyar nem zet gaz da -
ság, il let ve az EU glo bá lis ver seny ké pes sé gé nek ér de ke it, 

26. az el fo ga dott EU-s jog sza bá lyok ma gyar jog gal tör -
té nõ össz hang já nak biz to sí tá sa, 

27. a mi nisz té ri um kép vi se le te az Eu ró pai Koordiná -
ciós Tár ca kö zi Bi zott ság ban (EKTB).

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
28. Az egyes re lá ci ók kül gaz da sá gi po li ti ká já nak fi -

gye lem mel kí sé ré se, azok ma gyar gaz da ság ra és a két ol da -
lú kap cso la tok ra gya ko rolt ha tá sá nak ér té ke lé se, elem zé -
se, szük ség ese tén kor rek ci ós ja vas la tok ki dol go zá sa,

6112 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám



29. fel adat- és ha tás kö ré ben a mi nisz té ri um kép vi se le te 
a nem zet kö zi két- és több ol da lú tár gya lá so kon, a nem zet -
kö zi kor mány kö zi szer ve ze tek ben (kü lö nös te kin tet tel:
ENSZ/EGB, UNIDO és OECD), a rész vé tel és ér dek ér vé -
nye sí tés össze han go lá sa és el lá tá sa,

30. ja vas lat té tel a mi nisz té ri u mi ál la mi ve ze tõk uta zá si
és nem zet kö zi tár gya lá si prog ram ter vé hez, köz re mû kö dés
an nak le bo nyo lí tá sá ban,

31. rend sze res kap cso lat tar tás a Kor mány ál tal meg ha tá -
ro zott, nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té sé re ki ne -
ve zett kor mány biz to sok kal, kor mány-meg bí zot tak kal,

32. a tár ca kül gaz da sá gi ügye i ben kap cso lat tar tás a
kül föl di társ mi nisz té ri u mok kal, a ma gyar kül kép vi se le -
tek kel, a ha zánk ba akk re di tált dip lo má ci ai tes tü le tek kel és
a kül föl di szak mai kö rök szer ve ze te i vel, ka ma rá i val, és a
ve gyes ka ma rák kal,

33. együt tes kor mány ülé sek gaz da sá gi na pi rend je i nek
ki dol go zá sa és ke ze lé se,

34. kap cso lat tar tás bel föl di ka ma rák kal, szak mai ér -
dek kép vi se le ti szer vek kel,

35. kap cso lat tar tás a TéT/KGSZ szak dip lo ma ták te vé -
keny sé ge kap csán az NKTH-val,

36. vál la la tok kal és ér dek kép vi se le tek kel, szak mai
szö vet sé gek kel való köz vet len kap cso lat tar tás,

37. a kül ke res ke del mi fo lya ma tok ala ku lá sá nak fi gye -
lem mel kí sé ré se, ezek rõl a nem zet kö zi in for má ció for rá sok 
és sta tisz ti kai ada tok alap ján elem zé sek, ér té ke lé sek, prog -
nó zi sok ké szí té se, a nem zet kö zi kül ke res ke del mi fo lya -
ma tok ról in for má ci ós és tá jé koz ta tó anya gok ké szí té se,

38. ma gyar vál la la tok kül pi a ci ér dek kép vi se le té nek
elõ se gí té se,

39. a tár ca egyes nem zet kö zi re gi o ná lis gaz da sá gi
együtt mû kö dé sek ben való mun ká já nak és az ott vál lalt,
mi nisz té ri u mot érin tõ gaz da sá gi fel ada tok vég re haj tá sá -
nak ko or di ná ci ó ja, a ha tá ron túli ma gyar kö zös sé gek kel és
a szom szé dos or szá gok kal fenn tar tott gaz da sá gi kap cso la -
tok fej lesz té sé ben való köz re mû kö dés, 

40. a mi nisz té ri um kép vi se le te a „Dél ke let-eu ró pai
Tár ca kö zi Bi zott ság” mun ká já ban, a tár ca kö zi bi zott ság
ha tá ro za tai vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa. Rész vé tel az
El len té te le zé si Mun ka cso port ban, a SOKO mun ka cso -
port ban, NEFE Tár ca kö zi Szak ér tõi Mun ka cso port ban,

41. a kül föl dön meg ren de zen dõ ma gyar éva dok, ma -
gyar na pok ren dez vény so ro za tok elõ ké szí té sé ben, tár ca -
szin tû ko or di ná lá sá ban, le bo nyo lí tá sá ban való rész vé tel,
az elõ ké szí tõ tár ca kö zi tes tü le tek ben a tár ca ál lás pont kép -
vi se le te,

42. az ese dé kes Expo rész vé te le ket érin tõ fel ada tok el -
lá tá sa,

43. rész vé tel a se gély hi te le zé si (tied aid) po li ti ka ki ala -
kí tá sá ban, a kor mány kö zi meg ál la po dá so kat elõ ké szí tõ
nem zet kö zi tár gya lá sok ban, a vég re haj tás meg szer ve zé sé -
ben, 

44. a kül föld re irá nyu ló se gély po li ti ka mi nisz té ri u mot
érin tõ fel ada ta i nak ko or di ná lá sa, il le té kes ség sze rint a mi -
nisz té ri um kép vi se le te a Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt -

mû kö dés tár ca kö zi szak mai bi zott sá ga i ban, OECD-ben,
EU-ban,

45. az Eu ró pai Bi zott ság mel lett mû kö dõ egyes szak -
mai bi zott sá gok és mun ka cso por tok mun ká já ban való
rész vé tel és a szak mai kép vi se let bõl adó dó fel ada tok el lá -
tá sa,

46. egyez te tés az ITD-H-val a kül gaz da sá gi szak dip lo -
ma ták konk rét fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sá ban, be szá mol -
ta tá sá ban és ki vá lasz tá sá ban,

47. kap cso lat tar tás a Kül ügy mi nisz té ri um mal a kül gaz -
da sá gi szak sze mély zet vi szony la tá ban,

48. ja vas lat té tel a kül gaz da sá gi szak dip lo ma ta há ló zat
szak mai irá nyí tá sá hoz kap cso ló dó fe je ze ti ke ze lé sû költ -
ség ve té si cél elõ irány zat nagy sá gá ra,  

49. a kül gaz da sá gi szak dip lo ma ták éves, fél éves és
egyéb szak mai je len té sei, a ren del ke zés re álló szak mai in -
for má ci ók, va la mint kül ke res ke del mi sta tisz ti kák fel dol -
go zá sa és az érin tett szer ve ze ti egy sé gek hez tör té nõ el jut -
ta tá sa, 

50. a kül gaz da sá gi szak dip lo ma ták szak mai irá nyí tá sa,
a ki vá lasz tá si el já rá sok le foly ta tá sa, szak mai fel ké szí té -
sük, va la mint éves be szá mol ta tá suk, te vé keny sé gük el len -
õr zé sé nek és ér té ke lé sé nek irá nyí tá sa, te vé keny sé gük
tech ni kai és sza bá lyo zá si fel té te le i rõl,

51. a kül gaz da sá gi dip lo ma ták rend sze res tá jé koz ta tá sa 
a ma gyar kül ke res ke del mi for ga lom, va la mint a kül gaz da -
sá gi po li ti ka ala ku lá sá ról, ak tu á lis kér dé se i rõl, és a gaz da -
ság po li ti kai hely zet ala ku lá sá ról ké szí tett anya gok to váb -
bí tá sa,

52. a mi nisz té ri um hon lap ja kül gaz da sá gi ol dal szer -
kesz té se,

53. a EU-s jog sza bály-ter ve ze tek ha zai gaz da sá gi, jogi, 
in téz mé nyi il lesz ke dé sé nek vizs gá la ta, 

54. a ma gyar ál lás pont ki dol go zá sa, egyez te té se, kép -
vi se le te, 

55. a Hi va ta los Lap ban meg je le nõ EU-s jog sza bá lyok
fi gye lem mel kí sé ré se és ar ról az érin tett fõ osz tá lyok tá jé -
koz ta tá sa,

56. a jog har mo ni zá ci ós ja vas lat egyez te té se,
57. az uni ós jogi ak tus sal har mo ni zá ci ót meg va ló sí tó

jog sza bály ter ve ze té nek vé le mé nye zé se, ki hir de té sét kö -
ve tõ no ti fi ká ci ó ja,

58. az eset leg fel me rü lõ jog ér tel me zé si, -al kal ma zá si
prob lé mák (kö te le zett ség sze gé si el já rás egyes sza ka sza i -
nak) ke ze lé se,

59. (a ke res ke de lem po li ti kai ügyek ki vé te lé vel) Ma -
gyar or szág EU mel lett mû kö dõ Ál lan dó Kép vi se le té re a
tár ca ál tal de le gált szak dip lo ma ták szak mai fel ké szí té sé -
nek össze fo gá sa,

60. kap cso lat tar tás az EU in téz mé nye i vel, 
61. az Eu ró pa Ta nács tár cát érin tõ ügye i nek ko or di ná -

lá sa,
62. Ma gyar or szág EU-s tag sá gá ból adó dó ügyek ben a

mi nisz té ri um ál la mi ve ze tõi szin tû, két- és több ol da lú
nem zet kö zi tár gya lá sa i nak elõ ké szí té se, szak mai hát tér -
anya gok, ja vas la tok össze ál lí tá sa,
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63. EU-s ügyek ben fel ha tal ma zás alap ján a miniszté -
rium kép vi se le te két- és több ol da lú tár gya lá so kon, a rész -
vé tel és ér dek ér vé nye sí tés össze han go lá sa, és más kor -
mány za ti szer vek EU tár gya lá sa i hoz a mi nisz té ri u mot
érin tõ ja vas la tok egyez te té se és össze ál lí tá sa,

64. a mi nisz té ri um hoz tar to zó uni ós ága za ti po li ti kák
te rü le tén az EU Bi zott ság jog al ko tói ha tás kö ré ben te vé -
keny ke dõ ko mi to ló gi ai bi zott sá gok ba szak ér tõk de le gá lá -
sá val kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa, te vé -
keny sé gük nyo mon kö ve té se,

65. az EU bõ ví té si, szom széd ság po li ti kai fo lya ma tá ból 
ere dõ fel ada tok el lá tá sa, tár ca-kép vi se let el lá tá sa,

66. a do nor ol da li iker in téz mé nyi (twin ning) prog ra -
mok ko or di ná ci ó ja,

67. a tár ca EU ügye ket érin tõ stra té gi á i nak, elõ ter jesz -
té se i nek vé le mé nye zé se,

68. más tár cák EU ügye ket érin tõ elõ ter jesz té se i nek
vé le mé nye zé se,

69. EU kom mu ni ká ció (EU hír le vél, hon lap).

6.4. EURÓPÁN KÍVÜLI ÉS FÁK ORSZÁGOK
FÕOSZTÁLYA

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
A ma gyar gaz da ság ál ta lá nos, va la mint a kül gaz da ság

spe ci fi kus ér de ke i nek ér vé nye sí té se a FÁK, Ázsia, Ame ri -
ka, Auszt rá lia és Af ri ka or szá ga i val foly ta tott gaz da sá gi
kap cso la tok te kin te té ben, a gaz da ság dip lo má ci ai te vé -
keny ség szer ve zé se és irá nyí tá sa. A ma gyar kül gaz da ság
po li ti ka cél ki tû zé se i nek meg ha tá ro zá sa és az ezek el éré sé -
hez szük sé ges stra té gia ki ala kí tá sa, a stra té gia meg va ló sí -
tá sát szol gá ló szer ve zõ mun kák ko or di ná ci ó ja. A kül gaz -
da sá gi esz köz rend szer mû köd te té se, a fõ osz tály ha tás kö -
ré be tar to zó or szá gok vo nat ko zá sá ban. A két- és sok ol da lú 
ke re tek ben (a ke res ke de lem po li ti ka ki vé te lé vel) meg va ló -
su ló együtt mû kö dé sek és kap cso la tok gon do zá sa. A gaz -
da ság dip lo má cia út ján nyer he tõ in for má ci ók meg fe le lõ
áram lá sá nak irá nyí tá sa a ve ze tõi dön té sek elõ ké szí té sé re
szol gá ló fó kusszal.

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás: 
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg az aláb bi osz tá lyok ra ta go ló -

dik:
– FÁK-or szá gok Osz tály, 
– Ame ri ka és Óce á nia Osz tály
– Ázsia és Af ri ka Osz tály
– Nem zet kö zi Kap cso la tok Szer ve zé si Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. rész vé tel a kül gaz da sá gi stra té gia ki dol go zá sá ban a

ma gyar kül po li ti kai stra té gi á val és a kor mány prog ram mal

össz hang ban, va la mint a kül gaz da sá gi stra té gia vég re haj -
tá sá ban,

2. a társ fõ osz tá lyok be vo ná sá val a gazdaságdiplomá -
ciai te vé keny ség súly pon ti cél ja i nak ki tû zé se, 

3. a ki emelt re lá ci ók te kin te té ben a kül gaz da sá gi kap -
cso la tok ala kí tá sát meg ha tá ro zó irány el vek ki dol go zá sa,

4. a két ol da lú kül gaz da sá gi kap cso lat rend szer gon do -
zá sa, ak tu a li zá lá sa és to vább fej lesz té se, a két ol da lú kap -
cso la to kat érin tõ ma gyar ál lás pon tok vé le mé nye zé se, ki -
ala kí tá sa, 

5. a tár ca fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó té mák nem zet -
kö zi ko or di ná ci ó ja a szak mai fõ osz tá lyok kal együtt mû -
köd ve, 

6. a KKV-k nem zet kö zi e sí té sét cél zó bi la te rá lis pro -
jek tek ki dol go zá sá ban való köz re mû kö dés,

7. a ma gyar K+F po ten ci ál fej lesz té sét se gí tõ nem zet -
kö zi gaz da sá gi lob bi mun ká ban való köz re mû kö dés,

8. a mi nisz té ri um ve ze tõi szin tû két- és több ol da lú
nem zet kö zi tár gya lá sa i nak (a ke res ke de lem po li ti ka ki vé -
te lé vel) szer ve zé se, szak mai elõ ké szí té se, 

9. más ál la mi ve ze tõk, kor mány za ti szer vek képvise -
lõinek nem zet kö zi tár gya lá sa i hoz a tár cát érin tõ ja vas la tok 
össze ál lí tá sa, 

10. a mi nisz té ri um ve ze tõi szin tû két- és több ol da lú
nem zet kö zi tár gya lá sa i ból (a ke res ke de lem po li ti ka ki vé te -
lé vel) adó dó in téz ke dé si ter vek el ké szí té se, az érin tett
szak mai fõ osz tá lyok kal foly ta tott egyez te tés alap ján az
ezek bõl ere dõ fel ada tok fe le lõ se i nek ki je lö lé se, a fel ada -
tok vég re haj tá sá nak el len õr zé se és be szá mo lók ké szí té se a 
tár ca ve ze té se ré szé re,

11. a tár cát érin tõ, kül gaz da sá gi vo nat ko zá sú (a ke res -
ke de lem po li ti kai kér dé sek ki vé te lé vel) kül sõ meg ke re sé -
sek re (Or szág gyû lés, Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal, Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal, Kül ügy mi nisz té ri um stb.) adan dó
vá la szok össze ál lí tá sa, kép vi se lõi meg ke re sé sek, in ter pel -
lá ci ók, más ál la mi ve ze tõk és kor mány za ti szer vek kép vi -
se lõ i nek és azok meg vá la szo lá sá ban való köz re mû kö dés,

12. a két- és több ol da lú gaz da sá gi (ki vé ve ke res ke de -
lem po li ti ka) nem zet kö zi egyez mé nyek és meg ál la po dá -
sok, va la mint tár ca kö zi meg ál la po dá sok ki dol go zá sá val,
mó do sí tá sá val, alá írá sá val, jó vá ha gyá sá val és ki hir de té sé -
vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa. A gaz da sá gi együtt mû -
kö dé si meg ál la po dá sok ese té ben EU no ti fi ká ci ós el já rás
kez de mé nye zé se,

13. ja vas lat té tel az ál lam- és kor mány kö zi, tar to má nyi
és re gi o ná lis szin tû kül gaz da sá gi kon zul tá ci ók, va la mint
gaz da sá gi ve gyes bi zott sá gok szer ve zé sé re, azok mû köd -
te té se, a tit kár sá gi fel ada tok el lá tá sa, 

14. a kül gaz da sá gi stra té gia meg va ló sí tá sa ér de ké ben
vé le mé nye zi az ITD üz le ti stra té gi á ját ke res ke de lem fej -
lesz té si kér dé sek ben,

15. meg ha tá roz za az ITD Hun ga ry rész vé te lét a kül -
gaz da sá gi szak dip lo ma ták szak mai te vé keny sé gé nek irá -
nyí tá sá ban,

16. a kül gaz da sá gi szak dip lo ma ták és a ha zai vál lal ko -
zá sok, ér dek kép vi se le tek jel zé sei alap ján a part ner or szá -
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gok pi ac ra ju tá si le he tõ sé ge ket aka dá lyo zó ren del ke zé se i -
nek, il let ve gya kor la tá nak el há rí tá sa ér de ké ben azok meg -
szün te té sé re vo nat ko zó in téz ke dé sek kez de mé nye zé se,
köz re mû kö dés a szük sé ges lé pé sek meg té te lé ben,

17. a tar tós kül szol gá lat ra, va la mint a kül gaz da sá gi
szak dip lo ma ták ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ki dol go zá sá -
ban, mó do sí tá sá ban való köz re mû kö dés,

18. rész vé tel az ál la mi lag tá mo ga tott ex port fi nan szí ro -
zás sal kap cso la tos te vé keny ség ko or di ná ci ó já ban, az ex -
port fi nan szí ro zás nem zet kö zi kép vi se le té vel kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sá ban,

19. a tár ca kül gaz da sá got és nem zet kö zi kö te le zett sé -
ge ket érin tõ kom mu ni ká ci ó já nak meg ala po zá sa,

20. a kor mány za ti esz kö zök kel tá mo ga tott ke res ke de -
lem fej lesz tés esz kö ze i nek és mód sze re i nek meg ha tá ro zá -
sa, a to vább fej lesz tés ko or di ná lá sa, az esz köz- és in téz -
mény rend szer irá nyí tá sa.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:

21. az egyes re lá ci ók kül gaz da sá gi po li ti ká já nak fi gye -
lem mel kí sé ré se, azok ma gyar gaz da ság ra és a két ol da lú
kap cso la tok ra gya ko rolt ha tá sá nak ér té ke lé se, elem zé se,
szük ség ese tén kor rek ci ós ja vas la tok ki dol go zá sa,

22. fel adat- és ha tás kö ré ben a mi nisz té ri um kép vi se le te 
a nem zet kö zi két- és több ol da lú tár gya lá so kon, a nem zet -
kö zi kor mány kö zi szer ve ze tek ben a rész vé tel és ér dek ér -
vé nye sí tés össze han go lá sa és el lá tá sa,

23. kül gaz da sá gi szem pont ból rész vé tel a nem zet kö zi
két ol da lú ener ge ti kai, inf ra struk tu rá lis, in no vá ci ós és
K+F, va la mint in for ma ti kai és hír köz lé si kap cso la tok
 koordinálásában az in for má ci ók áram lá sá nak szer ve zé sé -
ben más tár cák szak mai egy sé ge i vel együtt mû kö dés ben,

24. ja vas lat té tel a mi nisz té ri u mi ál la mi ve ze tõk uta zá si
és nem zet kö zi tár gya lá si prog ram ter vé hez, köz re mû kö dés
an nak le bo nyo lí tá sá ban,

25. rend sze res kap cso lat tar tás a tár ca nél kü li mi nisz te -
rek kel, nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té sé re ki -
ne ve zett kor mány biz to sok kal, kor mány-meg bí zot tak kal,
mi nisz ter el nö ki meg bí zot tak kal,

26. a tár ca kül gaz da sá gi ügye i ben kap cso lat tar tás a ha -
zai és kül föl di társ mi nisz té ri u mok kal, a ma gyar kül kép vi -
se le tek kel, a ha zánk ba akk re di tált dip lo má ci ai tes tü le tek -
kel, a ha zai és kül föl di szak mai kö rök szer ve ze te i vel, ka -
ma rá i val, és a ve gyes ka ma rák kal,

27. együt tes kor mány ülé sek két ol da lú gaz da sá gi na pi -
rend je i nek ki dol go zá sa és ke ze lé se,

28. kap cso lat tar tás a TéT/KGSZ szak dip lo ma ták te vé -
keny sé ge kap csán az NKTH-val,

29. vál la la tok kal és ér dek kép vi se le tek kel, szak mai
szö vet sé gek kel való köz vet len kap cso lat tar tás,

30. a kül ke res ke del mi fo lya ma tok ala ku lá sá nak fi gye -
lem mel kí sé ré se, ezek rõl a nem zet kö zi in for má ció for rá sok 
és sta tisz ti kai ada tok alap ján elem zé sek, ér té ke lé sek, prog -
nó zi sok ké szí té se, a nem zet kö zi kül ke res ke del mi fo lya -
ma tok ról in for má ci ós és tá jé koz ta tó anya gok ké szí té se,

31. ma gyar vál la la tok kül pi a ci ér dek kép vi se le té nek
elõ se gí té se kü lö nö sen a köz pon ti lag irá nyí tott gaz da sá -
gok ban,

32. két- és több ol da lú (a ke res ke de lem po li ti ka ki vé te -
lé vel) nem zet kö zi tár gya lá sok elõ ké szí té sé hez szak mai
hát tér anya gok, ja vas la tok össze ál lí tá sa a mi nisz té ri u mi
ve ze tõk szá má ra,

33. rész vé tel a tár ca nem zet kö zi re gi o ná lis gaz da sá gi
együtt mû kö dé sek ben való mun ká já ban és az ott vál lalt,
mi nisz té ri u mot érin tõ gaz da sá gi fel ada tok vég re haj tá sá -
ban, a ha tá ron túli ma gyar kö zös sé gek kel és a szom szé dos
or szá gok kal fenn tar tott gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té sé -
ben való köz re mû kö dés, 

34. a kül föl dön meg ren de zen dõ ma gyar éva dok, ma -
gyar na pok ren dez vény so ro za tok elõ ké szí té sé ben, tár ca -
szin tû ko or di ná lá sá ban, le bo nyo lí tá sá ban való rész vé tel,
az elõ ké szí tõ tár ca kö zi tes tü le tek ben a tár ca ál lás pont kép -
vi se le te,

35. az ese dé kes Expo rész vé te le ket érin tõ fel ada tok el -
lá tá sa,

36. rész vé tel a se gély hi te le zé si (tied aid) po li ti ka ki ala kí -
tá sá ban, a kor mány kö zi meg ál la po dá so kat elõ ké szí tõ nem -
zet kö zi tár gya lá sok ban, a vég re haj tás meg szer ve zé sé ben, 

37. rész vé tel a kül föld re irá nyu ló se gély po li ti ka mi -
nisz té ri u mot érin tõ fel ada ta i nak el vég zé sé ben, il le té kes -
ség sze rint a mi nisz té ri um kép vi se le te a Nem zet kö zi Fej -
lesz té si Együtt mû kö dés tár ca kö zi szak mai bi zott sá ga i ban,

38. az Eu ró pai Bi zott ság mel lett mû kö dõ egyes szak mai
bi zott sá gok és mun ka cso por tok mun ká já ban való rész vé tel
és a szak mai kép vi se let bõl adó dó fel ada tok el lá tá sa,

39. egyez te tés az ITD Hun ga ry-vel a kül gaz da sá gi
szak dip lo ma ták konk rét fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sá ban,
be szá mol ta tá sá ban és ki vá lasz tá sá ban,

40. kap cso lat tar tás a Kül ügy mi nisz té ri um mal a kül gaz -
da sá gi szak sze mély zet vi szony la tá ban,

41. rész vé tel a kül gaz da sá gi szak dip lo ma ta há ló zat
szak mai irá nyí tá sá hoz kap cso ló dó fe je ze ti ke ze lé sû költ -
ség ve té si cél elõ irány zat nagy sá gá nak meg ha tá ro zá sá ban,  

42. a kül gaz da sá gi szak dip lo ma ták éves, fél éves és
egyéb szak mai je len té sei, a ren del ke zés re álló szak mai in -
for má ci ók, va la mint kül ke res ke del mi sta tisz ti kák fel dol -
go zá sa és az érin tett szer ve ze ti egy sé gek hez tör té nõ el jut -
ta tá sa, 

43. a kül gaz da sá gi szak dip lo ma ták szak mai irá nyí tá sa,
a ki vá lasz tá si el já rá sok le foly ta tá sa, szak mai vizs ga kö ve -
tel mé nyek meg ha tá ro zá sa, szak mai fel ké szí té sük, va la -
mint éves be szá mol ta tá suk, te vé keny sé gük el len õr zé sé nek 
és ér té ke lé sé nek irá nyí tá sa, te vé keny sé gük tech ni kai és
sza bá lyo zá si fel té te le i rõl,

44. a kül gaz da sá gi dip lo ma ták rend sze res tá jé koz ta tá sa 
a ma gyar kül ke res ke del mi for ga lom, va la mint a kül gaz da -
sá gi po li ti ka ala ku lá sá ról, ak tu á lis kér dé se i rõl, és a gaz da -
ság po li ti kai hely zet ala ku lá sá ról ké szí tett anya gok to váb -
bí tá sa,

45. a Moszk vai Ke res ke del mi kép vi se let irá nyí tá sá val
és fel ügye le té vel kap cso la tos szak mai fel ada tok el lá tá sa
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46. rész vé tel a mi nisz té ri um hon lap ja kül gaz da sá gi ol -
da lá nak szer kesz té sé ben.

A Nem zet kö zi Kap cso la tok Szer ve zé si Osz tály te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó, a szak ál lam tit kár köz vet len irá -
nyí tá sa és fel ügye le te alá ren delt ope ra tív fel ada tok:

47. az ide ig le nes kül föl di ki kül de té sek szer ve zé sé vel,
bo nyo lí tá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa, az uta zá si
ke ret fel osz tá sa és el len õr zé se, az úti je len té sek re giszt rá lá -
sa, nyil ván tar tá sa; a tár ca hi va ta los anya ga i nak (ide gen
nyelv re/-rõl tör té nõ) for dí tá sá val kap cso la tos te en dõk el -
lá tá sa,

48. a mi nisz té ri um ban tör té nõ meg be szé lé sek ko or di -
ná lá sa, szük sé ges esz kö zök biz to sí tá sa, tech ni kai igé nyek
ki szol gá lá sa, ca te ring szer ve zé se és ko or di ná lá sa, kül sõ
hely szí nen tör té nõ ren dez vé nyek elõ ké szí té se, le bo nyo lí -
tá sa, utó kö ve té se, a ren dez vé nyek kel kap cso la tos szám lá -
zá si fel ada tok el lá tá sa, pro to kol lá ris ta nács adás, pro to koll
sza bá lyok be tar tá sa és be tar ta tá sa a Ház ban és a Há zon kí -
vül tör té nõ ese mé nye ken, de le gá ci ók prog ram já nak elõ ké -
szí té se, tá mo ga tá sa, le bo nyo lí tá sa, pro to kol lá ris aján dé -
kok biz to sí tá sa, a pro to koll ke ret ke ze lé se,

49. tol má cso lá si fel ada tok ko or di ná lá sa, le ve zény lé se,
utó kö ve té se.

6.5. BEFEKTETÉSI ÉS VÉDELEMKOORDINÁCIÓS
FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:

A ma gyar gaz da ság fej lõ dé sé hez, egyen sú lyá nak biz to sí -
tá sá hoz hoz zá já ru ló kül föl di mû kö dõ tõ ke-be áram lás elõ se -
gí té se. A ha di tech ni kai esz kö zök be szer zé sé hez kap cso ló dó
el len té te le zés fel hasz ná lá sa a kor mány zat gaz da ság po li ti kai
cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sá ban, kü lö nös te kin tet tel a tu -
dás ala pú gaz da ság ki ala kí tá sá ra. A mi nisz ter nek a hon vé de -
lem rõl, a pol gá ri vé de lem rõl, az atom ener gi á ról, va la mint a
ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról szó ló tör vé nyek -
bõl ere dõ, a nem zet gaz da ság biz ton sá gos mû kö dé se, vé del -
mi fel ké szí té se és moz gó sí tá sa ter ve zé sé vel, a ter ro riz mus
el le ni vé de ke zés és a kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mé vel kap -
cso la tos kor mány za ti fel ada tok el lá tá sa. A NATO- és az
EU-tag ság ból ere dõ vé de lem gaz da sá gi és vé de lem ko or di -
ná ci ós fel ada tok el lá tá sa.

B) Ve ze tés: 

A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -
ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás: 

A Fõ osz tály szer ve ze ti leg az aláb bi osz tá lyok ra ta go ló -
dik:

–  Be fek te té si és El len té te le zé si Osz tály

–  Vé del mi ipa ri és Vé de lem ko or di ná ci ós Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. a ma gyar or szá gi nagy be fek te tõi be ru há zá si pro jek -

tek meg va ló su lá sá nak és ered mé nyes mû kö dé sé nek elõ se -
gí té se,

2. a ha di tech ni kai be szer zé sek hez kap cso ló dó el len té -
te le zé si po li ti ka pri o ri tá sa i nak meg ha tá ro zá sa és esz köz -
rend sze ré nek ala kí tá sa a kor mány zat gaz da ság po li ti kai és
gaz da ság fej lesz té si cél ki tû zé se i vel össz hang ban,

3. az el len té te le zé si te vé keny ség sza bá lyo zá sa, kor -
mány za ti szin tû ko or di ná ci ó ja,

4. az EU és NATO vé del mi prog ra mok ban való ma gyar 
rész vé tel hez kap cso ló dó gaz da sá gi, ipa ri ko ope rá ci ós és
el len té te le zé si te vé keny ség ko or di ná lá sa, a vo nat ko zó
meg ál la po dá sok elõ ké szí té se,

5. az ITD-H be fek te tés-ösz tön zé si te vé keny sé gé nek
szak mai fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa,

6. a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek mi -
nõ sí tett idõ sza ki igé nyei ki elé gí té sé nek szer ve zé se szer zõ -
dé sek meg kö té sé vel, a rög zí tett ha di ipa ri ka pa ci tá sok
fenn tar tá sá val, az ága za ti cél tar ta lé kok ke ze lé sé vel, a
mun ka erõ meg ha gyá sá nak sza bá lyo zá sá val,

7. a vé de lem mel össze füg gõ ága za ti kö ve tel mé nyek és
fel ada tok meg ha tá ro zá sa, az ága za tok vé del mi fel ké szí té si 
fel ada tai vég re haj tá sá nak el len õr zé se, a köz re mû kö dõk ki -
je lö lé se, fel ké szí té se és gya ko rol ta tá sa,

8. köz re mû kö dés az ipa ri bal ese tek meg elõ zé sé re vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ból a mi nisz té ri um ra há ru ló fel ada -
tok vég re haj tá sá nak irá nyí tá sá ban, szer ve zé sé ben,

9. a ter ro riz mus el le ni vé de ke zés bõl fa ka dó ága za ti fel -
ada tok, va la mint a mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar to zó lét -
fon tos sá gú inf ra struk tú rák vé del mé vel kap cso la tos fel ada -
tok vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa, a vo nat ko zó jog al ko tá si 
fel ada tok el lá tá sa,

10. a NATO Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ból a mi -
nisz ter fel adat kö ré be tar to zó ter ve zé si, szer ve zé si és ko or -
di ná ci ós te vé keny sé gek vég zé se,

11. vé del mi célú fej lesz té si és ku ta tá si prog ra mok ra
vo nat ko zó, a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó ter ve zé si
mun kák el lá tá sa, az ága za ti vé del mi te rü le tet érin tõ pro -
jek tek ben, ku ta tá si te vé keny sé gek ben való köz re mû kö -
dés, más fej lesz té si prog ra mok össze ál lí tá sá ban a szak te -
rü le tet érin tõ köz re mû kö dés biz to sí tá sa,

12. rész vé tel az ága za tok vé del mét és biz ton sá gát érin -
tõ nem zet kö zi bi zott sá gok, mun ka cso por tok mun ká já ban,
így kü lö nö sen az ENSZ EGB mun ka cso port ja i ban a szak -
mai mun ká ban való rész vé tel és szak mai kép vi se let biz to -
sí tá sa, az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban kép vi se len dõ ál lás -
pont ki ala kí tá sá ban szak mai köz re mû kö dés biz to sí tá sa, az
Eu ró pai Bi zott ság és az Eu ró pai Unió Ta ná csa vé del mi te -
rü le tet érin tõ szak ér tõi mun ka bi zott sá ga i ban, il let ve mun -
ka cso por ti ér te kez le te in a szak ér tõi ál lás pont ki ala kí tá sa
és kép vi se let biz to sí tá sa,

13. a mi nisz té ri um vé del mi fel ké szü lé si célú költ ség -
ve té si elõ irány za ta i nak ter ve zé se és ke ze lé se ke re té ben az
elõ irány za tok kal kap cso la tos költ ség ve té si fel ada tok el lá -
tá sa, a kincs tá ri költ ség ve tés, ele mi költ ség ve tés, elõ irány -
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zat fel hasz ná lá si terv ké szí té se, havi ak tu a li zá lá sa, az elõ -
irány zat mó do sí tá sá nak kez de mé nye zé se, va la mint a költ -
ség ve té si és zár szám adá si tör vé nyek ren del ke zé se i nek
vég re haj tá sa, a kont roll ing je len tés hez szük sé ges adat -
szol gál ta tás ké szí té se, to váb bá a szer zõ dé sek elõ ké szí té sé -
vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:

14. az EKD fo lya mat köz igaz ga tá si el já rá si ré szé nek
tá mo ga tá sa, ko or di ná ci ó ja,

15. a nagy be fek te tõk be ru há zá si pro jekt je i vel kap cso -
lat ban fel me rü lõ szak ha tó sá gi ügyek ke ze lé se,

16. be fek te té si és vál la la ti ügyek ben szak mai kap cso -
lat tar tás az ITD-H-val, a szak ál lam tit kár ság hoz be fu tó be -
fek te té si ügyek ke ze lé se,

17. a mi nisz té ri um ba ér ke zõ vál la la ti meg ke re sé sek fo -
ga dá sa, az ITD-H ke ze lé sé be tör té nõ át adá sa,

18. a ha di tech ni kai be szer zé si pá lyá za ti fel hí vá sok el -
len té te le zé si fe je ze té nek össze ál lí tá sa, rész vé tel az aján la -
tok ér té ke lé sé ben és az aján lat te võk kel foly ta tott tár gya lá -
sok ban, a mi nisz té ri um kép vi se le te a ha di tech ni kai be szer -
zé si pá lyá za to kat le bo nyo lí tó és ér té ke lõ mun ka bi zott sá -
gok ban,

19. a ha di tech ni kai be szer zé sek hez kap cso ló dó el len té -
te le zé si meg ál la po dá sok szö ve gé nek ki tár gya lá sa és alá -
írás ra elõ ké szí té se, 

20. a meg kö tött el len té te le zé si meg ál la po dá sok vég re -
haj tá sá nak ko or di ná lá sa, el len õr zé se, pro jekt me nedzs -
ment je,

21. az el len té te le zé si tel je sí té sek mo ni tor ing ja, ér té ke -
lé se, nyil ván tar tá sa, a szer zõ dõ fe lek kel tör té nõ fo lya ma -
tos kon zul tá ció,

22. az el len té te le zés ben ér de kelt szak mai és ér dek kép -
vi se le tek kel lét re jött együtt mû kö dé si meg ál la po dás vég re -
haj tá sá nak szer ve zé se, a pro jekt bá zi sok kar ban tar tá sa,

23. az El len té te le zé si Bi zott ság mun ká já nak irá nyí tá sa, 
a Bi zott ság tit kár sá gi te en dõ i nek el lá tá sa,

24. az Eu ró pai Vé del mi Ügy nök ség (EDA) vé del mi piac
in teg rá ci ós prog ram já val kap cso la tos, a mi nisz té ri um ra há -
ru ló fel ada tok el lá tá sa; (a vé del mi és biz ton sá gi ipar fel ké -
szí té se, az off set har mo ni zá ci ós tö rek vé sek ke ze lé se),

25. a NATO NAPMO prog ram ja ipa ri, el len té te le zé si
ré szé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa; a nem ze ti ipa ri
össze kö tõi kép vi se let (In dust ri al Fo cal Po int) be töl té se,

26. a ma gyar or szá gi NATO Lo gisz ti kai Ki vá ló sá gi
Köz pont lé te sí té sé vel kap cso la tos, a mi nisz té ri um ra há ru -
ló te en dõk el lá tá sa,

27. a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja (NSIP)
ha zai meg va ló sí tá sá val kap cso la tos, a mi nisz té ri um ra há -
ru ló te en dõk el lá tá sa (rész vé tel a nem ze ti Biz ton sá gi Be ru -
há zá si Bi zott ság mun ká já ban),

28. ha zánk NATO tag sá gá ból adó dó tár ca fel ada tok
vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa, nem ze ti kép vi se let el lá tá sa
a NATO pol gá ri ve szély hely ze ti ter ve zõ ta ná csa i ban és bi -
zott sá ga i ban,

29. a gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és moz gó sí tá sa ter -
ve zé si, elem zé si fel ada ta i nak vég re haj tá sa, a gaz da ság -
moz gó sí tá si célú adat gyûj tés szak mai fel ügye le te, a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok elõ ké szí té se, az or szá gos ter ve zé si
rend szer in for ma ti kai tá mo ga tá sá nak biz to sí tá sa, a mi nisz -
té ri u mok és a me gyei ön kor mány za tok gaz da ság fel ké szí -
té si te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa, el len õr zé se,

30. a vé del mi célú ál la mi tar ta lé kok ke ze lé sé vel össze -
füg gõ és a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó te en dõk el lá tá sa,

31. a la kos ság alap ve tõ lét szük ség le ti cik kek kel tör té -
nõ mi nõ sí tett idõ sza ki el lá tá sá nak elõ ké szí té se,

32. rend kí vü li ese mé nye ket elõ idé zõ je len sé gek, fo lya -
ma tok fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, a mi nisz té ri u mi
fõ ügye let fel ada ta i nak el lá tá sa, ri asz tás, ké szen lét be he -
lye zés meg szer ve zé se és vég zé se, ága za ti fõ ügye le ti rend -
szer mû köd te té se, a rend kí vü li ese mé nyek ke ze lé sé vel
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa,

33. a vé de ke zé si mun ka bi zott ság és an nak ope ra tív
cso port ja mû köd te té se, a vé de ke zés tár ca fel ada ta i nak
szer ve zé se és irá nyí tá sa,

34. köz re mû kö dés az ága za ti nuk le á ris bal eset-el há rí -
tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban, az ipa ri ka taszt ró fa-el há rí -
tá si in for má ci ós rend szer szak mai mû köd te té se,

35. a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás Tár ca kö zi Ter ve zõ 
Bi zott ság ban, a Gaz da ság biz ton sá gi Tar ta lé ko lá si Tár ca -
kö zi Bi zott ság ban, a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott -
ság ban, az Or szá gos Kör nye ze ti Su gár vé del mi El len õr zõ
Rend szer Szak bi zott ság ban és a Ter ro riz mus El le ni Tár ca -
kö zi Mun ka cso port ban tör té nõ mi nisz té ri u mi kép vi se let -
tel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa,

36. a vé del mi- és biz ton sá gi ipar fej lesz té sé vel kap cso -
la tos fel ada tok el lá tá sa, a HTK kód je lû pá lyá za ti rend szer
alap ján kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek ke ze lé se,

37. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal Ha -
di tech ni kai és Ex port el len õr zé si Ha tó ság (a to váb bi ak ban: 
MKEH) ál tal vég zett, a ha di ipa ri te vé keny ség, a ha di tech -
ni kai ter mé kek kül ke res ke del me, va la mint a ket tõs fel -
hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák kül ke res ke del me en -
ge dé lye zé si el já rá sa i ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ke ze lé se,
kor sze rû sí té se,

38. köz re mû kö dés az MKEH ha di ipa ri te vé keny ség, va -
la mint a ha di tech ni kai ter mé kek kül ke res ke del me ve ze tõi
és szak ér tõi szin tû en ge dé lye zé si el já rá sa i ban, 

39. az MKEH ál tal
– a ha di ipa ri te vé keny sé gek vég zé sé nek,
– a ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok kül ke res -

ke del mé nek,
– a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák kül -

ke res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé si el já rá sa i nál, va -
la mint

– a ve gyi fegy ve rek fej lesz té sé nek, gyár tá sá nak, fel hal -
mo zá sá nak és hasz ná la tá nak ti lal má ról, va la mint meg sem -
mi sí té sé rõl szó ló egyez mény bõl ere dõ nyi lat ko zat té te li
kö te le zett sé gek vég re haj tá sa és az el len õr zés rend je so rán
ho zott el sõ fo kú köz igaz ga tá si ha tá ro za tok el len be nyúj tott 
jog or vos la ti ké rel mek ke ze lé se, a má sod fo kú közigazga -
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tási ha tá ro za tok elõ ké szí té se és an nak mi nisz te ri jó vá ha -
gyás ra való fel ter jesz té se,

40.  az OSAP 1318/00 szá mú, a ha di tech ni kai ter mé kek
cik ken kén ti ter me lé se és ér té ke sí té se sta tisz ti kai adat gyûj -
tés fel dol go zá sa és ke ze lé se,

41.  a ka to nai szab vá nyo sí tás ból, va la mint a ka to nai mi -
nõ ség ügy bõl adó dó mi nisz té ri u mi fel ada tok el lá tá sa.

7. A TERÜLETFEJLESZTÉSÉRT
ÉS ÉPÍTÉS ÜGYÉRT FELELÕS

SZAKÁLLAMTITKÁR

A te rü let fej lesz té si és épí tés ügyi szak ál lam tit kár (e fe je -
zet ben a to váb bi ak ban: szak ál lam tit kár) el lát ja a te rü let fej -
lesz tés, a te rü let- és te le pü lés ren de zés, a te le pü lés üze mel -
te tés, az épí té szet és épí tés ügy át fo gó, szak mai irá nyí tá sá -
val kap cso la tos fel ada to kat.

7.1.  A TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI
SZAKÁLLAMTITKÁR TITKÁRSÁGA

A Te rü let fej lesz té si és Épí tés ügyi Szak ál lam tit kár Tit -
kár sá ga a szak ál lam tit kár mun ká ját köz vet le nül se gí tõ fel -
adat kör ében: 

1. ügy vi te li, fel adat kör ében gon dos ko dik a szak ál lam -
tit kár hoz ér ke zõ ira tok fel dol go zá sá ról, in té zé sé rõl, a tit -
kár sá gi ügy vi te li mun ka el lá tá sá ról;

2. fi gye lem mel kí sé ri a szak ál lam tit kár napi prog ram -
já nak ala ku lá sát, a prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz szük sé -
ges fel té te lek biz to sí tá sát;

3. se gí ti a szak ál lam tit kár ság töb bi szer ve ze ti egy sé gét
érin tõ mun ka vég zést és a szer ve ze ti egy sé gek mun ká já nak 
össze han go lá sát;

4. to váb bít ja a te rü let fej lesz té si és épí tés ügyi szak ál -
lam tit kár 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;

5. egyéb fel adat kör ében fe le lõs mind azon fel ada tok el -
lá tá sá ért, ame lyek el lá tá sá val a szak ál lam tit kár a bel sõ
mun ka meg osz tás alap ján õt meg bíz za.

7.2. TERÜLETFEJLESZTÉSI FÕOSZTÁLY 

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
Az or szág és tér sé gei ki egyen sú lyo zott fej lesz té se, a tér -

sé gi ver seny ké pes ség, a te rü le ti fel zár kóz ta tás és a fenn -
tart ha tó tér sé gi fej lõ dés biz to sí tá sá val. Egy olyan har mo -
ni kus és fenn tart ha tó tár sa dal mi – gaz da sá gi – kör nye ze ti
tér szer ke zet és te rü le ti rend szer ki ala kí tá sa, amely a he lyi
adott sá gok ra épül, sa ját ar cu lat tal és iden ti tás sal ren del ke -
zõ tér ben szer ve zõ dik, és amely szer ve sen és ha té ko nyan
il lesz ke dik az eu ró pai tér be, s amely ben a tár sa da lom szá -
má ra alap ve tõ esé lye ket meg ha tá ro zó köz szol gál ta tá sok

és élet kö rül mé nyek te kin te té ben nin cse nek je len tõs te rü le -
ti egyen lõt len sé gek.

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás: 
A Fõ osz tály az aláb bi osz tá lyok ra ta go ló dik:
– Te rü let- és Vá ros po li ti kai Osz tály
– Tá mo ga tás po li ti kai Osz tály
– Te rü le ti Együtt mû kö dé si Osz tály
– Te rü le ti Ter ve zé si Osz tály 
– Te rü le ti Ko or di ná ci ós Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a te rü let fej lesz tés rõl és

te rü let ren de zés rõl szó ló tör vény ha tá lyo su lá sát, szük ség
ese tén gon dos ko dik mó do sí tá sá ról, il let ve új tör vény meg -
al ko tá sá ról; 

2. fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az Or szá gos Te rü let fej -
lesz té si Kon cep ció (a to váb bi ak ban: OTK) ha tá lyo su lá sát, 
szük ség ese tén gon dos ko dik mó do sí tá sá ról, il let ve új
OTK ki dol go zá sá ról, fe le lõs a te rü let po li ti ka ága za ti po li -
ti kák kal való össze han go lá sá nak elõ se gí té sért;

3. ki dol goz za a po li cent ri kus vá ros há ló zat ra épü lõ Or -
szá gos Te le pü lés há ló zat-fej lesz té si Kon cep ci ót, fi gye lem -
mel kí sé ri és elem zi a ha tá lyo su lá sát, szük ség ese tén gon -
dos ko dik mó do sí tá sá ról; 

4. gon dos ko dik az or szág te rü le ti fej lõ dé si fo lya ma ta i -
nak fi gye lem mel kí sé ré sé rõl és ér té ke lé sé rõl, ki dol goz za
az or szág te rü le ti fo lya ma ta i nak ala ku lá sá ról és a te rü let -
fej lesz té si po li ti ka ér vé nye sí té sé nek ha tá sa i ról szó ló éves,
va la mint négy éves or szág gyû lé si be szá mo lót; 

5. fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a te rü let fej lesz té si tá -
mo ga tá sok és a de cent ra li zá ció el ve i rõl, a ked vez mé nye -
zett tér sé gek be so ro lá sá nak fel té tel rend sze ré rõl szó ló or -
szág gyû lé si ha tá ro zat ha tá lyo su lá sát, szük ség ese tén gon -
dos ko dik mó do sí tá sá ról, új ha tá ro zat meg al ko tá sá ról;

6. köz re mû kö dik a nem ze ti tá mo ga tás po li ti kai rend -
szer ala kí tá sá ban, fej lesz té sé ben;

7. ja vas la tot dol goz ki a ha zai köz pon ti te rü let fej lesz té -
si, il let ve de cent ra li zált te rü let fej lesz té si és ön kor mány za ti 
fej lesz té si tá mo ga tá si rend sze rek ala kí tá sá ra, to vább fej -
lesz té sé re;

8. köz re mû kö dik a költ ség ve té si tör vény re gi o ná lis
szem pon tú át ala kí tá sá ban, egy re gi o ná lis fej lesz té si fe je -
zet ki ala kí tá sá nak kon cep ci o ná lis meg ala po zá sá ban;

9. ja vas la tot dol goz ki a te rü let fej lesz tést szol gá ló köz -
pon ti és tér sé gi pénz esz kö zök ará nyá ra, a de cent ra li zált
for rá sok ré gi ók kö zöt ti fel osz tá sá nak mód szer ta ná ra;

10. a nem zet kö zi kap cso la tok té ren elõ se gí ti a ha zai te -
rü let fej lesz tés eu ró pai tér be való in teg rá ci ó ját a bi la te rá lis
és mul ti la te rá lis te rü let fej lesz té si együtt mû kö dé sek, to -
váb bá a szom szé dos or szá gok kal való ter ve zé si együtt mû -
kö dés ré vén;
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11. kép vi se li és ér vé nye sí ti a ha zai te rü let és vá ros fej -
lesz tés ér de ke it az eu ró pai szin tû fej lesz té si do ku men tu -
mok, kon cep ci ók, stra té gi ák ki ala kí tá sá ban; 

12. köz ve tí ti az uni ós szin tû el vá rá so kat a te rü le ti ko -
hé zió, vá ros po li ti ka té má i ban a ha zai prog ra mok felé; 

13. köz re mû kö dik az EU so ros el nök sé gé vel össze füg -
gõ te rü let- és vá ros fej lesz tést érin tõ fel ada tok el lá tá sá ban;

14. gon dos ko dik az át fo gó or szá gos fej lesz té si ter vek
te rü let fej lesz té si do ku men tu mai, az OTK sze rin ti or szá gos 
je len tõ sé gû in teg rált fej lesz té si tér sé gek fej lesz té si do ku -
men tu mai ki dol go zá sá nak irá nyí tá sá ról;

15. köz re mû kö dik az EU Struk tu rá lis Alap jai és a Ko -
hé zi ós Alap, va la mint az „Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi és Vi -
dék fej lesz té si Alap igény be vé te lét szol gá ló fej lesz té si do -
ku men tu mok ki dol go zá sá ban;

16. fo lya ma to san el lát ja a te rü let fej lesz tés jog sza bá lyi
hát te ré nek szak mai meg ala po zá sá val össze füg gõ fel ada to -
kat, köz re mû kö dik más mi nisz té ri u mok és or szá gos ha tás -
kö rû szer vek te rü let fej lesz tés sel kap cso la tos fel ada ta i nak
és együtt mû kö dé sé nek ko or di ná lá sá ban;

17. ja vas la tot tesz a te rü let fej lesz té si in téz mény- és
esz köz rend sze ré nek ala kí tá sá ra;

18. elõ ké szí ti és ki dol goz za a ked vez mé nye zett tér sé -
gek be so ro lá sá ról szó ló kor mány ren de le tet; 

19. elõ ké szí ti és ki dol goz za: a köz pon ti ál lam igaz ga tá -
si szer vek te rü let fej lesz tés sel és te rü let ren de zés sel kap -
cso la tos fel ada ta it, a mi nisz te rek kö zöt ti fo lya ma tos ko or -
di ná ció szem pont ja it;

20. elõ ké szí ti és ki dol goz za te rü let fej lesz té si koncep -
ciók, prog ra mok és a te rü let ren de zé si ter vek egyez te té sé -
nek és el fo ga dá sá nak rend jét, mód szer ta nát a Te rü let ren -
de zé si és Te le pü lés ügyi Fõ osz tállyal együtt mû köd ve;

21. elõ ké szí ti és ki dol goz za a vál lal ko zá si öve ze tek lét -
re ho zá sá nak és mû kö dé sé nek sza bá lya it;

22. elõ ké szí ti és ki dol goz za a te rü let fej lesz tés sel és te -
rü let ren de zés sel kap cso la tos in for má ci ós rend szert és a
kö te le zõ adat köz lés sza bá lya it a Te rü let ren de zé si és Te le -
pü lés ügyi Fõ osz tállyal együtt mû köd ve;

23. elõ ké szí ti a te rü let fej lesz tés in téz mé nyei törvé -
nyességi fel ügye le té nek rész le tes sza bá lya it;

24. elõ ké szí ti és ki dol goz za a te rü le ti (kör nye ze ti, tár -
sa dal mi és gaz da sá gi) ha tás vizs gá lat ké szí té sé nek el já rá si
sza bá lya it és tar tal mi kö ve tel mé nye it a Te rü let ren de zé si
és Te le pü lés ügyi Fõ osz tállyal együtt mû köd ve;

25. gon dos ko dik a te rü let fej lesz té si ter ve zés re jo go sul -
tak kö ré nek és a szak ér tõi név jegy zék be ke rü lés sza bá lyo -
zá sá ról;

26. gon dos ko dik a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és a te -
rü let ren de zé si ter vek tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl szó ló mi -
nisz te ri ren de let ak tu a li zá lá sá ról, meg újí tá sá ról a Te rü let -
ren de zé si és Te le pü lés ügyi Fõ osz tállyal együtt mû köd ve;

27. elõ ké szí ti a Pénz ügy mi nisz té ri um mal együtt mû -
köd ve a te rü let fej lesz té si for rá sok költ ség ve té si ter ve zé -
sét, köz re mû kö dik az ön kor mány za ti fej lesz tést szol gá ló
de cent ra li zált pénz ügyi for rá sok költ ség ve té si ter ve zés -
ben, va la mint a te rü let fej lesz té si for rá sok vo nat ko zá sá ban

az éves költ ség ve té si zár szám adás hoz kap cso ló dó be szá -
mo ló el ké szí té sé ben; 

28. elõ ké szí ti és ki dol goz za a ré gi ók tár sa dal mi, gaz da -
sá gi fej lesz té se ér de ké ben a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná -
csok kal kö ten dõ meg ál la po dá sok sza bá lyo zá sát; 

29. elõ ké szí ti és ki dol goz za a ha zai te rü let fej lesz té si
for rá sok fel hasz ná lá sát sza bá lyo zó kor mány ren de le tet;

30. elõ ké szí ti és ki dol goz za a de cent ra li zált ön kor -
mány za ti fej lesz té si for rá sok fel hasz ná lá sát sza bá lyo zó
kor mány ren de le tet;

31. elõ ké szí ti és fe lül vizs gál ja a te rü let fej lesz té si cé lok
meg va ló sí tá sát szol gá ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
pá lyá za ti rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá sa össze han go lá -
sá nak rend jé rõl szó ló kor mány ren de le tet;

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
32. el lát ja a kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok, a me gyei te -

rü let fej lesz té si ta ná csok, a tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és a
re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok tör vény es sé gi fel ügye le té -
vel kap cso la tos fel ada to kat;

33. részt vesz – a tör vény es sé gi fel ügye le tet il le tõ en – a 
köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé gé nek komp lex el len -
õr zé sé ben;

34. el lát ja a Te rü let ren de zé si és Te le pü lés ügyi Fõ osz -
tállyal együtt mû köd ve a te rü let fej lesz tés sel és te rü let ren -
de zés sel kap cso la tos in for má ci ós rend szer ala kí tá sá nak és
üze mel te té sé nek szak mai irá nyí tá sát, elõ se gí ti a kü lön bö -
zõ in for má ci ós rend sze rek kö zöt ti össz hang meg te rem té -
sét, a te rü le ti sta tisz ti kai és egyéb adat szol gál ta tás és tá jé -
koz ta tás szak mai hát te ré nek biz to sí tá sát;

35. szak ma i lag ko or di nál ja a mi nisz té ri um ban fo lyó te -
rü let fej lesz té si tu do má nyos, ku ta tó és in no vá ci ós mun ká -
kat és az e fel ada tok el lá tá sá ban részt ve võ in té ze tek kel,
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel ki ala kí tott kü lön bö zõ szin tû
és irá nyú együtt mû kö dé si te vé keny sé gé ket, ja vas la tot tesz
a K+F meg bí za tá sok ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó an;

36. köz re mû kö dik a te rü let fej lesz té si is me re tek ok ta tá -
sá ban, ter jesz té sé ben, a te rü let fej lesz té si kom mu ni ká ció
el lá tá sá ban érin tett szer ve ze tek, sze mé lyek, szak em be rek
és szak ér tõk ki vá lasz tá sá ban, fel ké szí té sé ben, a te rü let fej -
lesz té si kép zé si és kom mu ni ká ci ós stra té gi ák szak mai
meg ala po zá sá ban;

37. fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Unió fej lesz té si stra té -
gi ai do ku men tu ma it, gon dos ko dik ha zai ér vé nye sí té sük rõl;

38. szak ma i lag vé le mé nye zi és egyez te ti a de cent ra li -
zált te rü let fej lesz té si és ön kor mány za ti fej lesz té si pá lyá -
za ti fel hí vá so kat azok ki író i val, és gon dos ko dik a pá lyá za -
ti fel hí vá sok jog sza bály sze rin ti nyil ván tar tás ba vé te lé rõl;

39. a költ ség ve té si ter ve zés idõ sza ká ban el vég zi a de -
cent ra li zált te rü let fej lesz té si for rá sok ré gi ók kö zöt ti fel -
osz tá sát, köz re mû kö dik a de cent ra li zált ön kor mány za ti
fej lesz té si for rá sok fel osz tá sá ban az Ön kor mány za ti Mi -
nisz té ri um ön kor mány za ti szak te rü le té vel együtt mû köd -
ve, il let ve e tárgy ban szak mai egyez te tést foly tat egyéb de -
cent ra li zált for rá sok vo nat ko zá sá ban az érin tett mi nisz té -
ri u mok kal;
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40. gon dos ko dik a te rü let fej lesz tés köz pon ti elõ irány -
za ta i nak fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok ki dol go zá -
sá ról, és az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Ta nács (a to váb bi -
ak ban: OTT) elé tör té nõ be nyúj tá sá ról, to váb bá az azt kö -
ve tõ jó vá ha gya tá sá ról;

41. in téz ke dik a Kor mány és a ré gi ók kö zött kö ten dõ
meg ál la po dá sok szak mai elõ ké szí té se ér de ké ben, köz re -
mû kö dik a meg kö ten dõ meg ál la po dá sok alá írá sá nak meg -
szer ve zé sé ben, to váb bá a meg ál la po dá sok Kor mányt érin -
tõ fel ada tai vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sá ban, amely nek
ke re té ben együtt mû kö dik és ko or di nál ja más mi nisz té ri u -
mok, il let ve or szá gos ha tás kö rû szer vek meg ál la po dá sok -
kal kap cso la tos fel ada ta it;

42. köz re mû kö dik a tá mo ga tá sok egy sé ges nyil ván tar tá -
sát és nyo mon kö ve té sét biz to sí tó elekt ro ni kus rend szer kon -
cep ci ó já nak és ma gá nak a rend szer nek a ki dol go zá sá ban;

43. ko or di nál ja a te rü let fej lesz tés köz pon ti elõ irány za -
ta i nak ter hé re más tár cák kal kö zös pá lyá za ti rend sze rek
mû köd te té sét;

44. ko or di nál ja a te rü let fej lesz tés köz pon ti elõ irány za -
tai ter hé re ki írt pá lyá za ti rend sze rek mû köd te té sét;

45. nyo mon kö ve ti a de cent ra li zált te rü let fej lesz té si
for rá sok fel hasz ná lá sát és in téz ke dik a ké rel me zett át cso -
por to sí tá sok vég re haj tá sa ér de ké ben;

46. gon dos ko dik a de cent ra li zált te rü let fej lesz té si és
ön kor mány za ti fej lesz té si for rá sok pá lyá za ti rend sze re i -
nek mû köd te té sé rõl, a köz re mû kö dõ szer ve ze tek szak mai
fel ké szí té sé rõl;

47. gon dos ko dik a de cent ra li zált te rü let fej lesz té si és
ön kor mány za ti fej lesz té si for rá sok fel hasz ná lá sá ról szó ló
be szá mo ló el ké szí té sé rõl, to váb bá a te rü let fej lesz tést köz -
vet ve és köz vet le nül szol gá ló tá mo ga tá si rend sze rek és az
azok se gít sé gé vel meg va ló su ló fej lesz té sek rõl szó ló te rü -
le ti ér té ke lé sek elõ ké szí té sé rõl, mód szer ta ni fe lül vizs gá la -
tá ról, va la mint a do ku men tu mok OTT elé tör té nõ be nyúj -
tá sá ról;

48. köz re mû kö dik a te rü let fej lesz tés vo nat ko zá sá ban, a 
nem zet kö zi szer ve ze tek ben meg lé võ tag ság, kép vi se let
biz to sí tá sá nak for rás ter ve zé sé vel, a fel hasz ná lás nyo mon
kö ve té sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ba;

49. elõ ké szí ti a te rü let fej lesz tés köz pon ti for rá sai ter -
hé re ki írt pá lyá za ti és egye di dön té se ket, gon dos ko dik a
tá mo ga tá si szer zõ dé sek alá írá sá ról, va la mint mó do sí tá sá -
nak elõ ké szí té sé rõl, to váb bá a köz pon ti ke ret rend szer mû -
köd te tést szol gá ló for rá sai fel hasz ná lá sá nak nyo mon kö -
ve té sé rõl; 

50. köz re mû kö dik a te rü let fej lesz té si for rá sok és an nak 
jog elõd jei ter hé re alá írt tá mo ga tá si dön té sek vissza vo ná -
sá hoz kap cso ló dó kö ve te lés ke ze lés ben, be nyúj tott rész let -
fi ze té si ké rel mek el bí rá lá sá nak elõ ké szí té sé ben;

51. elõ ké szí ti a de cent ra li zált pá lyá za ti rend sze rek mû -
köd te té sé hez, a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok nak biz to sí -
tott for rás hoz kap cso ló dó fi nan szí ro zá si szer zõ dé se ket, in -
téz ke dik a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben elõ ír tak nak meg fe -
le lõ en a fo lyó sí tás vég re haj tá sá ról, va la mint köz re mû kö -

dik a ta ná csok ál tal be nyúj tott el szá mo lá sok el fo ga dá sá -
ban;

52. a köz re mû kö dõ szer ve ze tek ré vén el lát ja a köz pon -
ti, il let ve de cent ra li zált (me gyei, re gi o ná lis) rend szer ke re -
té ben lét re jött tá mo ga tá si szer zõ dé sek kap cso lat ban a mi -
nisz té ri u mot mint jel zá log jo go sul tat érin tõ egye di ké rel -
mek vizs gá la tát; 

53. köz zé té te li fel adat kör ében jog sza bá lyi elõ írás nak
meg fe le lõ en in téz ke dik köz pon ti, va la mint a de cent ra li zált
te rü let fej lesz té si és ön kor mány za ti fej lesz té si pá lyá za ti fel -
hí vá sok, to váb bá a meg ho zott pá lyá za ti dön té sek mi nisz té ri -
u mi hon la pon tör té nõ meg je le né sé rõl, köz zé té te lé rõl;

54. kép vi se li a te rü let fej lesz tés szak mai ér de ke it a
nem zet kö zi szer ve ze tek ben és a nem zet kö zi te rü let fej lesz -
té si együtt mû kö dé sek ben, kü lö nös te kin tet tel az EU és az
OECD mun ká já ra, va la mint a Vi seg rá di or szá gok együtt -
mû kö dé sé re;

55. kép vi se li a mi nisz té ri u mot az EU re gi o ná lis és
struk tu rá lis po li ti ká ját érin tõ kö zös sé gi in téz mé nyek ben,
részt vesz a ko hé zi ós po li ti ka tárgy kö ré be tar to zó eu ró pai
ta ná csi és ko mi to ló gi ai bi zott sá gok mun ká já ban, fe le lõs a
Te rü le ti Ko hé zió és Vá ro si Ügyek (TCUM) al bi zott ság
ha zai kép vi se le té ért;

56. kép vi se li a mi nisz té ri u mot az EU Struk tu rá lis Alap jai 
igény be vé te lét szol gá ló Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés
cél ki tû zés alá esõ ha tár men ti, transz na ci o ná lis és in ter re gi o -
ná lis prog ra mok ki dol go zá sa so rán, ér vé nye sí ti a prog ra mok 
meg va ló sí tá sa so rán a ha zai te rü let po li ti ka szem pont ja it, el -
lát ja a Mo ni tor ing Bi zott sá gok ban a tag ál la mi kép vi se le tet,
mû köd te ti a transz na ci o ná lis és in ter re gi o ná lis prog ra mok ra
lét re ho zott Nem ze ti Bi zott sá got;

57. el lát ja a tag ál lam ra há ru ló Nem ze ti Ha tó ság fel ada -
to kat az URBACT II. ope ra tív prog ram vég re haj tá sá ban,
és ko or di nál ja a ha zai vég re haj tás pénz ügyi, pénz ügyi el -
len õr zé si és au di tá lá si rend sze ré nek ki épí té sét;

58. részt vesz az uni ós te rü let- és vá ros po li ti kai kon -
cep ci ók és prog ra mok ha zai vég re haj tá sá ban; ko or di nál ja
az Eu ró pai Vá ro sok Tu dás há ló zat (EUKN) pro jekt ha zai
meg va ló sí tá sát, részt vesz a te rü let- és vá ros fej lesz té si mi -
nisz te rek együtt mû kö dé sé ben, elõ ké sí ti és ko or di nál ja a
nem ze ti cse lek vé si ter ve ket, szer ve zi a 2011. évi ma gyar
EU-el nök ség és az azt meg elõ zõ cso por tos el nök ség alatt
zaj ló te rü let- és vá ros fej lesz té si ta lál ko zók szak mai fel -
ada ta it;

59. ér vé nye sí ti az EKTB-ben szü le tõ dön té sek ki ala kí -
tá sa so rán a ha zai te rü let fej lesz té si ér de ke ket, va la mint
részt vesz az EKTB struk tu rá lis esz kö zök ko or di ná ci ó ja és 
egyéb szak mai mun ka cso port ja i ban;

60. elõ se gí ti a te rü le ti ko hé zió és a te rü let po li ti kai cé -
lok Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep ci ó ban és Or szá -
gos Te le pü lés há ló zat-fej lesz té si Kon cep ci ó ban meg ha tá -
ro zott cél ja i nak az uni ós és ha zai tá mo ga tás po li ti ká ban,
va la mint az ága za ti szak po li ti kák ban való ér vé nye sí té sét;

61. ko or di nál ja a kis tér sé gi szin tû ter ve zé si fel ada tok
el lá tá sát, mód szer ta ni se gít sé get nyújt a Kis tér sé gi Te rü -
let fej lesz té si Prog ra mok el ké szí té sé hez, gon dos ko dik a
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kis tér sé gi szin tû ter vek nek az or szá gos, a tér sé gi és a re -
gionális szin tû fej lesz té si do ku men tu mok ban fog lal tak kal
való össz hang já ról, va la mint a jog sza bá lyok rend sze ré be
tör té nõ il lesz té sé rõl;

62. köz re mû kö dik a ré gi ók és az ága za tok ha zai és
 uniós for rá sok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó prog ra mo zá -
si-ter ve zé si te vé keny sé gé ben;

63. köz re mû kö dik az or szá gos je len tõ sé gû, va la mint
ki emelt te rü let fej lesz té si prog ra mok nak az ága za ti és a re -
gi o ná lis ope ra tív prog ra mok, és azok ak ció ter ve i be tör té -
nõ il lesz té sé ben, meg va ló sí tá sá ban; 

64. Szer ve zet- és szak mai irá nyí tá si fel adat kör ében
kap cso la tot tart a vál lal ko zá si öve ze tek kel;

65. ko or di nál ja a fe le lõs sé gé be utalt tér sé ge ket érin tõ
nem zet kö zi pro jek tek ki dol go zá sát, il let ve vég re haj tá sát,
fi gye lem mel kí sé ri a szom szé dos és más or szá gok kal kap -
cso la tos te rü let fej lesz té si stra té gi ai ter ve zé si fel ada to kat,
kö zös fej lesz té si kon cep ci ó kat, va la mint elõ se gí ti a te rü -
let fej lesz tés stra té gi ai fel ada ta i val össze füg gõ nem zet kö zi
kap cso la ta i nak fej lesz té sét;

66. fe lel az OTK kö zép tá vú ki emelt fej lesz té si cél ja i -
ban meg je lölt, a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl
szó ló 1996. évi XXI. tör vény ben, a te rü let fej lesz té si tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban, va la mint az
egyéb jog sza bá lyok ban és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze i ben meg ha tá ro zott, a ki emelt tér sé ge ket és az or -
szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si prog ra mo kat érin tõ
te rü let fej lesz té si és mo ni tor ing fel ada tok el lá tá sá ért, ja -
vas la to kat tesz a szük sé ges in téz ke dé sek re a jog har mo ni -
zá ci ó ra;

67. köz re mû kö dik a mi nisz té ri um fe le lõs sé gi kö ré be
tar to zó vi dék po li ti kai és vi dék fej lesz té si fel ada tok el lá tá -
sá ban;

68. ja vas la tot tesz a re gi o ná lis po li ti ka kor sze rû sí té sé -
re, elõ ké szí ti, vé le mé nye zi az e tárgy ban ké szü lõ elõ ter -
jesz té se ket;

69. köz re mû kö dik a kor mány za ti mun kát se gí tõ szer -
ve ze tek, bi zott sá gok elé ke rü lõ te rü let fej lesz tés sel kap cso -
la tos elõ ter jesz té sek elõ ké szí té sé ben;

70. a vá ros po li ti ka ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok
vo nat ko zá sá ban mód szer ta ni se gít sé get nyújt az ön kor -
mány za tok nak a fej lesz té si stra té gi á ik és ter ve ik el ké szí té -
sé hez, va la mint a kü lön bö zõ szin ten és szak te rü le te ken
mû kö dõ vá ros fej lesz tés sel, ur ba nisz ti ká val fog lal ko zó
szer ve ze tek szak mai te vé keny sé gé hez és ko or di nál ja
együtt mû kö dé sü ket a te rü le ti ter ve zés ben, ér té ke lõ és
elem zõ mun ká juk ban, ja vas la to kat tesz a vá ros fej lesz tés
fi nan szí ro zá si fel té te le i nek to vább fej lesz té sé re;

71. a po li cent ri kus vá ros fej lesz té si kon cep ci ó hoz il -
lesz ke dõ en mód szer ta ni se gít sé get nyújt az Or szá gos Te -
rü let fej lesz té si Kon cep ció ál tal ki je lölt pó lu sok prog ram -
ja i nak el ké szí té sé hez, vég re haj tá sá hoz és ér té ke lé sé hez;

72. részt vesz a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek
fel zár kóz ta tá sát cél zó Új Ma gyar or szág Fel zár kóz ta tá si
Prog ram elõ ké szí té sé ben és fi gye lem mel kí sé ri a meg va ló -

su lá sát, szük ség ese tén mó do sí tá si ja vas la to kat kez de mé -
nyez;

73. mód szer ta ni se gít sé get nyújt a kü lön bö zõ szin ten és 
szak te rü le te ken mû kö dõ te rü let fej lesz tés sel és te le pü lés -
fej lesz tés sel fog lal ko zó szer ve ze tek, in téz mé nyek szak -
mai te vé keny sé gé hez, ko or di nál ja együtt mû kö dé sü ket a
te rü le ti ter ve zés ben, ér té ke lõ és elem zõ mun ká juk ban;

74. Kép vi se li a mi nisz té ri u mot egyes or szá gos és te rü -
le ti tes tü le tek ben, bi zott sá gok ban, mun ka cso por tok ban;
köz re mû kö dik a re gi o ná lis és ága za ti szin tû mo ni tor ing bi -
zott sá gok mun ká já ban;

75. A tár sa dal mi együtt mû kö dés te rén se gí ti a ci vil szer -
ve ze te ket a te rü let fej lesz tést érin tõ fel ada ta ik el lá tá sá ban;

76. Egyéb fel adat kör ében fi gye lem mel kí sé ri a ki -
emelt, il let ve nagy pro jek tek elõ ké szí té sét, meg va ló sí tá sát, 
köz re mû kö dik az erre vo nat ko zó mo ni tor ing te vé keny ség
és ér té ke lés el lá tá sá ban;

77. Szer ve zet- és szak mai irá nyí tá si fel adat kör ében vég zi 
a te rü let fej lesz té si in téz mény rend szer (re gi o ná lis fej lesz té si
ta ná csok, me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok, tér sé gi és kis -
tér sé gi fej lesz té si ta ná csok) mû kö dé si költ ség elõ irány za tá -
nak költ ség ve té si ter ve zé sét, ki dol goz za a fel hasz ná lá sá ra
vo nat ko zó ja vas la tot, ér té ke li a fel hasz ná lást; 

78. el ké szí ti a te rü let fej lesz té si in téz mény rend szer (re -
gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok, me gyei te rü let fej lesz té si ta -
ná csok, tér sé gi és kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok) mû kö dé -
si költ ség tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó szer zõ dé se ket, in téz ke -
dik a szer zõ dé sek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ en a fo lyó sí tás
vég re haj tá sá ról, va la mint köz re mû kö dik a ta ná csok ál tal
be nyúj tott el szá mo lás el fo ga dá sá ban;

79. a mi nisz té ri um fel sõ ve ze tõi mun ká já nak köz vet len 
se gí té sé vel kap cso la tos fel ada ta el ké szí te ni a te rü let fej -
lesz té si in téz mény rend szer te vé keny sé gé vel, tag sá gá val
kap cso la tos igény sze rin ti je len té se ket, fel ké szí tõ ket és ki -
mu ta tá so kat;

80. ki dol goz za a te rü let fej lesz té si in téz mény rend szer -
be de le gált te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe le lõs 
mi nisz te ri kép vi se lõk éves be szá mo lá si kö te le zett sé ge tel -
je sí té sé hez szük sé ges be szá mo lá si mód szer tant;

81. a kis tér sé gi ko or di ná ci ós há ló zat mun ka tár sai fel -
adat-és mun ka kö ré nek, va la mint tel je sít mény ér té ke lé sé -
nek és ösz tön zé si rend sze ré nek meg ha tá ro zá sa ér de ké ben,
köz re mû köd ve az NFÜ érin tett szer ve ze ti egy sé gé vel,
meg fo gal maz za a te rü let fej lesz té si tár gyú szak mai el vá rá -
so kat, cé lo kat;

82. a mi nisz té ri um jog sza bá lyon ala pu ló köz zé té te li
fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben gon dos ko dik a miniszté -
rium hon lap ján az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Ta nács
 határozatainak köz zé té te lé rõl; 

83. el lát ja a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe -
le lõs mi nisz ter kép vi se le tét a tér sé gi fej lesz té si ta ná csok -
ban, szük ség ese tén gon dos ko dik a mi nisz te ri kép vi se lõk
he lyet te sí té sé rõl és a pá lyá za ti dön tés-elõ ké szí tõ bi zott sá -
gok ban, va la mint a mo ni tor ing al bi zott sá gok ban való kép -
vi se let rõl;
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84. el lát ja a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe -
le lõs mi nisz ter kép vi se le tét a re gi o ná lis fej lesz té si és a me -
gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok egyes szak mai bi zott sá ga i -
ban, pá lyá za ti dön tés-elõ ké szí té si bi zott sá ga i ban és mo ni -
tor ing al bi zott sá ga i ban;

85. ága za ti és te rü le ti ko or di ná ció esz kö zé vel elõ se gí ti
a tér sé gi fej lesz té si ta ná csok ban, va la mint a re gi o ná lis fej -
lesz té si ta ná csok és a me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok
szak mai bi zott sá ga i ban, pá lyá za ti dön tés-elõ ké szí té si bi -
zott sá ga i ban és mo ni tor ing al bi zott sá ga i ban az egy sé ges
mi nisz té ri u mi, il let ve – szük ség ese tén – Kor mány ál lás -
pont ki ala kí tá sát és ér vé nye sí té sét;

86. szük ség ese tén ága za ti és te rü le ti ko or di ná ció biz -
to sí tá sá val és az NFÜ érin tett szer ve ze ti egy sé gé vel
együtt mû köd ve köz re mû kö dik a re gi o ná lis fej lesz té si ta -
ná csok és a me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok ülé se in az
egyes na pi ren di pon tok kal kap cso la tos szak mai tár ca ál lás -
pont ki ala kí tá sá ról;

87. nap ra kész nyil ván tar tást ve zet a te rü let fej lesz té si
in téz mény rend szer ele mei tag sá gá ról, azok el ér he tõ sé gé -
rõl, va la mint fej lesz té si- és te rü let fej lesz té si ta ná csok
mun ka szer ve ze te i nek, tit kár sá ga i nak ve ze tõ i rõl, el ér he tõ -
sé ge ik rõl;

88. a tár sa dal mi kap cso la tok fel adat-el lá tá sa te kin te té -
ben együtt mû kö dik és fo lya ma tos kap cso la tot tart az Or -
szá gos Te rü let fej lesz té si Ta nács tit kár sá gi fel ada ta i nak el -
lá tá sa so rán: az or szá gos szak mai ka ma rák kép vi se lõ i vel,
az Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ka adói és mun ka vál la lói
ol da lá nak kép vi se lõ i vel, az Or szá gos Te rü let fej lesz té si
Ci vil Egyez te tõ Fó rum (kör nye zet vé del mi, te rü let fej lesz -
té si, esély egyen lõ sé gi és te rü let fej lesz té si kon zul tá ci ós
jog gal ren del ke zõ) kép vi se lõ i vel;

89. Egyéb fel ada tai ke re té ben el lát ja az Or szá gos Te rü -
let fej lesz té si Ta nács tit kár sá gá val kap cso la tos fel ada to kat.

7.3. TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSÜGYI
FÕOSZTÁLY 

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:

Az or szág ra, tér sé ge i re, il le tõ leg te le pü lé se i re kiterje -
dõen a te rü let fel hasz ná lás rend jé nek és a te rü let hasz ná lat
és az épí tés sza bá lya i nak meg ál la pí tá sa, e kör ben az erõ -
for rá sok fel tá rá sa, a táj ter he lé se és ter hel he tõ sé ge meg ha -
tá ro zá sa, a te rü le ti adott sá gok cél sze rû hasz no sí tá si ja vas -
la ta i nak ki dol go zá sa, a fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra -
mok tér be li, mû sza ki-fi zi kai rend sze ré nek meg ha tá ro zá sa
és az eu ró pai és ha tár men ti te rü let ren de zé si te vé keny ség
össze han go lá sa nem zet kö zi együtt mû kö dé sek ke re té ben.
A tár ca sza bá lyo zá si, ága za ti, il let ve szak ma po li ti kai esz -
kö ze i vel, a sza bá lyo zás ban való köz re mû kö dés sel, ko or di -
ná ci ós mun ká já val, az érin tett part ne rek be vo ná sá val se gí -
ti a te le pü lés fej lesz tést, a te le pü lé sek za var ta lan mû kö dé -
sét, a köz szol gál ta tá sok fenn tart ha tó fej lesz té sét, az ered -
mé nyes te le pü lés üze mel te tést.

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit fõ -

osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás: 
A Fõ osz tály szer ve ze ti leg az aláb bi osz tá lyok ra ta go ló -

dik:
– Te rü let ren de zé si Osz tály
– Te le pü lés ren de zé si Osz tály
– Te le pü lés fej lesz té si Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. a te rü let ren de zé si, a te le pü lés ren de zé si és a te le pü -

lés fej lesz té si te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá lyi kö ve -
tel mé nyek ki dol go zá sa,

2. az or szág és – a tör vény ál tal meg ha tá ro zott – ki -
emelt tér sé gek te rü let ren de zé si ter vé nek el ké szí té se és el -
fo ga dás ra tör té nõ elõ ké szí té se,

3. az ál la mi fõ épí té szek te rü let- és te le pü lés ren de zés sel 
össze füg gõ, va la mint az el sõ fo kú te rü let ren de zé si ha tó sá -
gi te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sa, jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ese tek ben a má sod fo kú te rü let ren de zé si ha -
tó sá gi fel ada tok el lá tá sa,

4. fel ügye le ti és el len õr zé si fel adat kör ében gon dos ko -
dás a te rü let ren de zé si ter vek rõl szó ló tör vé nyek elõ írá sa i -
nak ér vé nye sí té sé rõl és a tör vény ben elõ írt – ha tás kö ré be
tar to zó – fel ada tok vég re haj tá sá ról, ja vas lat té tel az egy sé -
ges jog al kal ma zást se gí tõ in téz ke dé sek re,

5. a te rü let- és te le pü lés fej lesz té si fo lya ma tok elem zé -
se, a te rü let fej lesz té si, gaz da ság po li ti kai és a kör nye zet -
gaz dál ko dá si cé lok kal való össze han go lá sa, az azok kal
össze füg gõ kor mány za ti in téz ke dé sek re ja vas la tok ki dol -
go zá sa, 

6. az e-köz igaz ga tás kor mány prog ram ban meg fo gal -
ma zott cél ki tû zé sek el éré se, az ál la mi és az ön kor mány za ti 
köz igaz ga tás di gi tá lis köz mû a dat-szol gál ta tá sá nak, a
szak ha tó sá gi nyil ván tar tá sok rend sze rei kom pa ti bi li tá sá -
nak biz to sí tá sa, a köz mû nyil ván tar tá sok adat cse ré jé nek
egy sé ge sí té se, a köz ér de kû ada tok hoz zá fér he tõ sé gé nek,
jo go sult sá gok nak ren de zé se,

7. a köz igaz ga tás re form já val össz hang ban a te rü let- és
te le pü lés ren de zé si ter ve zés rend sze ré nek át ala kí tá sá ra vo -
nat ko zó kon cep ció ki ala kí tá sa (a re form fo lya mat elõ re ha -
la dá sá tól füg gõ en),

8. a köz szol gál ta tá sok és az el lá tás tér sé gi for má i nak
ösz tön zé se, lét re jöt té nek se gí té se, gaz da sá go sabb meg ol -
dá sok elõ se gí té se,

9. a te le pü lé sek él he tõbb kör nye ze té nek meg te rem té se, 
a kör nye zet tu da tos, kör nye zet szé pí tõ, élet mi nõ sé get ja ví -
tó, ha zai és EU prog ra mok hoz kap cso ló dó, ön kor mány za ti 
és ci vil kez de mé nye zé sek, moz gal mak tá mo ga tá sa, szak -
mai se gí té se,

10. fel adat kö rét érin tõ en – a mi nisz te ri ka bi net tel
egyez tet ve – a VÁTI Kht. hát tér in téz mé nyi te vé keny sé gé -
nek szak mai irá nyí tá sa,
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11. együtt mû kö dés a te rü let ren de zés sel, a te le pü lés ren -
de zés sel és a te le pü lés fej lesz tés sel össze füg gõ kép zést
foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel az alap kép zé si,
szak irá nyú to vább kép zé si és fel sõ fo kú szak kép zé si, va la -
mint to vább kép zé si prog ra mok ki dol go zá sá ban, akk re di -
tá ci ó já nak elõ se gí té sé ben,

12. a te rü let ren de zést, a te le pü lés ren de zést és a te le pü -
lés fej lesz tést érin tõ ku ta tá si elem zõ te vé keny ség le he tõ sé -
gek hez mért se gí té se, a ku ta tá si-fej lesz té si fel ada tok el lá -
tá sá nak tá mo ga tá sa,

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:

13. köz re mû kö dés az EU sza bá lyok, irány el vek ér vé -
nye sí té sé re irá nyu ló jog har mo ni zá ci ós fel ada tok ban,

14. a Köz pon ti Te rü let- és Te le pü lés ren de zé si Terv ta -
nács szer ve zé se és mû köd te té se,

15. szak mai ja vas lat ké szí té se az ál la mi fõ épí té szek te -
rü let- és te le pü lés ren de zé si te vé keny sé ge el lá tá sá nak
szak mai sza bá lya i ról és fel té te le i rõl szó ló jog sza bály ki -
dol go zá sá hoz,

16. gon dos ko dás az egy sé ges jog al kal ma zást se gí tõ
szak mai anya gok és ki ad vá nyok el ké szí té sé rõl, és a szak -
mai to vább kép zé sek, fó ru mok szer ve zé sé rõl,

17. kap cso lat tar tás a fel adat kör ének meg fe le lõ szak mai 
tár sa dal mi szer ve ze tek kel, tes tü le tek kel (pl. Ma gyar Ur ba -
nisz ti kai Tár sa ság, Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra, Ma gyar Épí -
tész Ka ma ra, Te le pü lés üze mel te té si Ta nács tag jai stb.),

18. az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv, a Ba la ton Ki -
emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter ve és a Bu da pes ti
Agg lo me rá ció Te rü let ren de zé si Ter ve ké szí té sé nek szak -
mai irá nyí tá sa, el fo ga dás ra való elõ ké szí té se,

19. szak mai ja vas lat té tel a me gyei te rü let ren de zé si ter -
vek el fo ga dá sá hoz szük sé ges mi nisz te ri ál lás pont ki ala kí -
tá sá ra,

20. a te rü let ren de zé si ter vek ké szí té sé re és el fo ga dá sá -
ra, va la mint tar tal mi kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó jog sza -
bá lyi elõ írá sok fe lül vizs gá la ta, kor sze rû sí té se,

21. a te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rá sok ról szó ló kor -
mány ren de let fe lül vizs gá la ta,

22. a te rü let- és te le pü lés ren de zé si ter vek egy más ra
épü lõ tar tal má nak tér in for ma ti kai mód sze rek kel tör té nõ
nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó kon cep ció ki ala kí tá sá val és a
kap cso ló dó sza bá lyo zás sal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa,

23. a Pro Ré gió Díj ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó mi -
nisz te ri elõ ter jesz tés szak mai elõ ké szí té se,

24. szak mai ja vas lat ké szí té se a te rü let ren de zé si szak -
ma gya kor lás (jo go sult ság) fel té te le i re és kö ve tel mé nye i re, 
il le tõ leg a to vább kép zés re vo nat ko zó jog sza bály ki dol go -
zá sá hoz,

25. jog sza bály alap ján köz re mû kö dés a te rü let ren de zé -
si ter vek ké szí té sé re jo go sul tak kö ré nek mi nõ sí té sé ben,

26. a fel adat kö rét érin tõ nem zet kö zi együtt mû kö dés sel
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa, rész vé tel az Eu ró pai Unió
és az Eu ró pa Ta nács ke re tén be lül mû kö dõ, to váb bá a két -
ol da lú kor mány kö zi kap cso la to kon ala pu ló szer ve ze tek

mun ká já ban, a kép vi se let biz to sí tá sa e szer ve ze tek bi zott -
sá ga i ban (ESPON, CEMAT, INSPIRE stb.), 

27. a „Ti sza víz gyûj tõ te rü le té re vo nat ko zó te rü let ren -
de zé si és -fej lesz té si ta nul mány terv” ké szí té sé re vo nat ko -
zó fel ada tok a Dél ke let-Eu ró pai Transz na ci o ná lis Prog -
ram ke re tei kö zött, köz re mû kö dés a Ti sza Ve gyes bi zott -
ság mun ká já ban,

28. a nem zet kö zi kap cso la tok te rén a ha tár men ti tér sé -
gek te rü let ren de zé si ter ve i nek egyez te té sé nek kez de mé -
nye zé se és szer ve zé se a szom szé dos or szá gok te rü let ren -
de zé sért fe le lõs szer ve i vel,

29. köz re mû kö dés az or szá gos te le pü lés ren de zé si és
épí té si, va la mint az épít mé nyek el he lye zé sé re és ki ala kí tá -
sá ra vo nat ko zó szak mai kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá -
ban,

30. a te lek ala kí tás rész le tes szak mai kö ve tel mé nye i re
és a te lek ala kí tá si en ge dé lye zé si el já rás ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ki dol go zá sa,

31. a te lek ala kí tá si és az épí té si ti la lom, va la mint a te le -
pü lés ren de zé si kö te le zé sek el ren de lé sé re vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyok ki dol go zá sa,

32. az ön kor mány za ti fõ épí té szi te vé keny ség el lá tá sá -
nak rész le tes szak mai sza bá lya i ra és fel té te le i re vo nat ko zó 
jog sza bály ki dol go zá sa,

33. a terv ta ná csok mû kö dé sé nek sza bá lya i ra vo nat ko -
zó jog sza bály ki dol go zá sa,

34. az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó -
ló tör vény ben fog lal tak sze rint a te le pü lé sek meg ha tá ro -
zott kö ré nek egyes te le pü lés ren de zé si esz kö ze i rõl (azok
meg ál la pí tá sa elõtt) vég sõ szak mai vé le ményt adá sa, en -
nek ke re té ben a fõ vá ros te le pü lés szer ke ze ti ter vé re és ke -
ret sza bály za tá ra (és sza bá lyo zá si ke ret ter vé re) vo nat ko zó
kor mány vé le mény ter ve ze té nek elõ ké szí té se,

35. szak mai ja vas lat ké szí té se a te le pü lés ren de zé si
szak ma gya kor lás (jo go sult ság) fel té te le i re és kö ve tel mé -
nye i re, il le tõ leg a to vább kép zés re vo nat ko zó jog sza bály
ki dol go zá sá hoz,

36. szak mai ja vas lat ké szí té se a te le pü lés ren de zé si és
épí té sze ti terv pá lyá za tok szak mai és el já rá si sza bá lya i nak
ki dol go zá sá hoz,

37. a Pa ló czi-díj ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó mi nisz te ri 
elõ ter jesz tés szak mai elõ ké szí té se,

38. a köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek, a te le pü lé si
ön kor mány za tok te le pü lés ren de zé si te vé keny sé ge fe let ti
tör vény es sé gi el len õr zé sé nek szak mai irá nyí tá sa, 

39. a te le pü lé si ön kor mány za tok te le pü lés ren de zé si te -
vé keny sé gé nek az ál la mi fõ épí té szek kel együtt mû köd ve
ese ten kén ti hely szí ni el len õr zé se,

40. az épí tés ügyi ha tó sá gok (az I. és a II. fokú) te vé -
keny sé gé nek ese ten kén ti el len õr zé sé ben való rész vé tel,

41. az ér vé nyes együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok sze -
rint hoz zá já ru lás az ENSZ-Hab itat ma gyar or szá gi iro dá já -
nak, va la mint az EUROPAN ma gyar or szá gi tit kár sá gá nak
mû köd te té sé hez és te vé keny sé gé nek szak mai tá mo ga tá sa,
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42. köz re mû kö dés az or szág te le pü lés há ló za tá nak,
ezen be lül a több-köz pon tú vá ros há ló zat ra épí tõ vá ros po li -
ti kai kon cep ció ki dol go zá sá ban, va la mint ope ra tív ja vas -
la tok meg fo gal ma zá sá ban és a prog ra mok meg va ló sí tá sa
so rán a ha zai te rü let-, te le pü lés- és vá ros po li ti ka szem -
pont ja i nak ér vé nye sí té sé ben,

43. köz re mû kö dés a te rü let szer ve zés jog sza bá lyi kör -
nye ze té nek ki ala kí tá sá ban, és a vá ros sá nyil vá ní tá si el já -
rás sza bá lyo zá si kon cep ci ó já nak elõ ké szí té sé ben, szak mai 
meg ala po zá sá ban,

44. a tár sa dal mi, gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -
pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek be so -
ro lá sát tar tal ma zó kor mány-ren de le tek elõ ké szí té se,

45. a te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ók rész le tes tar tal mi
kö ve tel mé nye it sza bá lyo zó mi nisz te ri ren de le tet elõ ké szí -
té se,

46. az egy sé ges elekt ro ni kus köz mû nyil ván tar tás kon -
cep ci ó já nak ki ala kí tá sá val és a kap cso ló dó sza bá lyo zás sal
össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa,

47. köz re mû kö dés a te le pü lés fej lesz tést szol gá ló for rá -
sok ról, va la mint a hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek rõl szó ló
sza bá lyo zá sok elõ ké szí té sé ben,

48. a föld ta ni ve szély hely ze tek meg elõ zé sé nek és el há -
rí tá sá nak ha té kony, prog ram sze rû mû köd te té sé rõl való
gon dos ko dás, a pin ce- és part fal ve szély el há rí tás ra ren del -
ke zés re álló ha zai de cent ra li zált és EU-s for rá sok ha té -
kony fel hasz ná lá sá nak se gí té se,

49. gon dos ko dás egyes he lyi köz szol gál ta tá sok kö ré -
ben a ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás el lá tá sá ról és a
kap cso ló dó szak ké pe sí tés szak mai és vizs gáz ta tá si kö ve -
tel mé nye i rõl szó ló jog sza bá lyok elõ ké szí té sé rõl, szak ága -
za ti irá nyí tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ról,

50. köz re mû kö dés a te le pü lé si hul la dék gaz dál ko dás sal 
kap cso la tos, va la mint a te le pü lé si ön kor mány zat zöld fe lü -
let-gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gõ szak mai
sza bá lyo zá si fel adat el lát ás ban,

51. a Te le pü lés üze mel te té si Ta nács mû köd te té sé vel
össze füg gõ szer ve zé si és ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa,

52. kap cso lat tar tás az Eu ró pai Fa lu meg újí tá si és Vi -
dék fej lesz té si Mun ka kö zös ség gel, az Eu ró pai Fa lu meg újí -
tá si Dí jak ra pá lyá zó ma gyar te le pü lé sek je lö lé sé nek elõ ké -
szí té se, en nek ke re té ben  a Ma gyar or szá gi Fa lu meg újí tá si
Díj pá lyá zat le bo nyo lí tá sá nak, va la mint a be nyúj tott ön -
kor mány za ti pá lyá za to kat el bí rá ló szak ér tõi bi zott ság
mun ká já nak irá nyí tá sa,

53. köz re mû kö dés a „Par lag fû men tes Ma gyar or szá -
gért” tár ca kö zi bi zott ság éves mun kat er ve tár cát érin tõ fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ban,

54. köz re mû kö dés a „Vi rá gos Ma gyar or szá gért” kör -
nye zet szé pí té si ver seny szer ve zé sé vel és meg ren de zé sé vel 
kap cso la tos szak mai fel ada tok el lá tá sá ban, va la mint rész -
vé tel az En ten te Flo ra le Eu ro pe eu ró pai kör nye zet szé pí tõ

ver seny szer ve zõ bi zott sá gá nak il let ve nem zet kö zi zsû ri jé -
nek mun ká já ban.

7.4. ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSZETI FÕOSZTÁLY

A) A Fõ osz tály fõbb fel ada tai és cél ki tû zé sei:
Az épí tés ügy (az épí tett kör nye zet ala kí tá sá nak, fej lesz -

té sé nek és meg óvá sá nak össz tár sa dal mi prog ram ja és esz -
köz rend sze re) min den te rü le tén az épí té sze ti és épí té si mi -
nõ ség eme lé se ér de ké ben elõ se gí te ni az aláb bi ál la mi fel -
adat el lát ást: az épí tett kör nye zet ala kí tá sát és vé del mét se -
gí tõ ter ve zé si rend szer és gaz da sá gi sza bá lyo zók ki ala kí tá -
sa, az épí tés ügy ál la mi in téz mény rend sze ré nek ki ala kí tá sa
és mû köd te té se, a sza bá lyo zás, a szak mai irá nyí tás, az épí -
tés ügy köz pon ti fel ada ta i hoz szük sé ges költ ség ve té si esz -
kö zök biz to sí tá sa, va la mint az épí tés ügyi te vé keny sé gek
össze han go lá sa az épí tés ügy min den te rü le tén a ha té kony
és ered mé nyes meg va ló su lás ér de ké ben.

B) Ve ze tés: 
A Fõ osz tály mun ká ját fõ osz tály ve ze tõ ve ze ti, akit az ál -

ta lá nos jog kö rû fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít.

C) Ta go ló dás: 
A Fõ osz tály az aláb bi osz tá lyok ra ta go ló dik:
– Épí tés ügyi Sza bá lyo zá si Osz tály
– Épí tés ügyi Igaz ga tá si Osz tály
– Épí té sze ti és Épí tés gaz da sá gi Osz tály

D) A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai:
1. el ké szí ti az épí tés ügy át fo gó stra té gi á ját, meg ha tá -

roz za rö vid, kö zép- és hosszú távú cél ja it, elem zi a cé lok
el éré sét biz to sí tó jogi, mû sza ki, gaz da sá gi vál toz ta tá so kat
és szük sé ges sza bá lyo zá so kat, részt vesz az ezt szol gá ló
esz kö zök, jog sza bá lyok és prog ra mok ki ala kí tá sá ban,

2. ki dol goz za a stra té gia alap ján az épí tés ügyi cé lok el -
éré sét szol gá ló jog al ko tá si ter vet és az épí tés ügyi jog sza -
bá lyi kör nye ze tet,

3. kép vi se li az épí tés ügyi ér de ke ket a kü lön bö zõ köz -
igaz ga tá si, szak mai és tár sa dal mi fó ru mo kon,

4. ér vény re jut tat ja az épí tés ügyi kö ve tel mé nye ket a
társ tár cák jog anya ga i ban,

5. elõ se gí ti a mi nisz ter – sa já tos épít mény faj ták ra és a
mû em lé ki vé de lem alatt álló épít mé nyek re, te rü le tek re is
ki ter je dõ – épí tés ügyi köz pon ti szak mai irá nyí tá si, össze -
han go lá si és el len õr zé si fel ada ta it, 

6. elõ se gí ti az épí té si be ru há zá sok ma gas épí té sze ti és
épí té si mi nõ ség ben tör té nõ meg va ló sí tá sát,

7. meg ha tá roz za és össze han gol ja a ha zai klí ma vé de -
lem ága za ti fel ada ta it,

8. elõ se gí ti az E-épí tés ügy fel té te le i nek meg te rem té sét.

E) A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai:
9. ki dol goz za szak mai ja vas la tok alap ján az épí tés ügy

át fo gó stra té gi á ját, meg ha tá roz za rö vid, kö zép- és hosszú
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távú cél ja it, elem zi a cé lok el éré sét biz to sí tó jogi, mû sza ki, 
gaz da sá gi vál toz ta tá so kat és szük sé ges sza bá lyo zá so kat,
részt vesz az ezt szol gá ló esz kö zök, jog sza bá lyok és prog -
ra mok ki ala kí tá sá ban;

10. ki dol goz za a szak mai ja vas la tok alap ján az épít mé -
nyek el he lye zé sé re és ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó szak mai kö -
ve tel mé nye ket;

11. ki dol goz za a szak mai ja vas la tok alap ján az épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zés re, el len õr zés re, kö te le zés re és
az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti bír ság ra vo nat ko zó szak -
mai elõ írá so kat;

12. ki dol goz za az épí tés ügy kö ré be tar to zó ha tó sá gi
nyil ván tar tá si rend szer ki ala kí tá sá ra és mû köd te té sé re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat;

13. ki dol goz za az épí tés ügyi cél elõ irány zat fel hasz ná -
lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zást;

14. ki dol goz za a szak mai ja vas la tok alap ján az épí tés -
ügyi sza bá lyo zott szak mák te kin te té ben a jo go sult sá gi
vizs ga, va la mint az épí té si mû sza ki el len õr te kin te té ben
OKJ szak mai vizs ga kö ve tel mény rend sze rét;

15. ki dol goz za az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó -
sá gok dol go zó i nak szak mai to vább kép zé sé nek szak mai
kö ve tel mény rend sze rét;

16. ki dol goz za az épí té sze ti dí jak ra és ki tün te té sek re
(Ybl Mik lós-díj, Kós Ká roly-díj, Pro Ar chi tec tu ra-díj,
Lech ner La jos-díj) vo nat ko zó szak mai sza bá lyo zást;

17. ki dol goz za az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ra és vé -
del mé re, és a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint épí -
té szek szak mai ka ma rá i ra vo nat ko zó tör vé nye ket, azok
vég re haj tá si ren de le te it;

18. meg ha tá roz za az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zõi, az
épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi, az épí té si-mû sza ki el len õri,
a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zék be való fel vé tel re
vagy a nyil ván tar tás meg újí tás ra, az ese ti épí té sze ti-mû -
sza ki ter ve zé si, ese ti mû sza ki el len õri, il let ve ese ti fe le lõs
mû sza ki ve ze tõi en ge dély meg adá sá ra irá nyu ló el já rá sok,
to váb bá az el kü lö ní tett épí té sze ti-mû sza ki ter ve zõi vagy
épí tés ügyi szak ér tõi név jegy zék be való fel vé tel re irá nyu ló 
el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja it;

19. ki dol goz za az épí tés ügyi ha tó sá gi és az épí tés fel -
ügye le ti ha tó sá gi te vé keny ség sza bá lya it, a ha tó sá gi rend -
szer ki ala kí tá sá ra és mû kö dé si fel té te le i re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat;

20. gon dos ko dik az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny -
ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok ki ala kí tá sá ról;

21. gon dos ko dik az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si, az
épí té si mû sza ki szak ér tõi és a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te -
vé keny ség, va la mint az épí té si mû sza ki el len õr zés szak -
ma gya kor lá si (jo go sult ság) fel té te le i nek és követelmé -
nyeinek, va la mint a szak mai to vább kép zés sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról;

22. gon dos ko dik az épí té sze ti terv pá lyá za tok szak mai
és el já rá si sza bá lya i nak a ki dol go zá sá ról;

23. gon dos ko dik a mû em lé kek, mû em lé ki je len tõ sé gû
te rü le tek és a mû em lé ki kör nye zet ki vé te lé vel – az épí té -

sze ti örök ség meg óvá sá val kap cso la tos sza bá lyo zás meg -
ál la pí tá sá ról;

24. ki dol goz za a szak mai ja vas la tok alap ján az ál la mi
fõ épí té szek te vé keny sé ge el lá tá sá nak szak mai sza bá lya it;

25. gon dos ko dik az épí tés fel ügye le ti te vé keny ség sza -
bá lyo zá sá ról;

26. kép vi se li az épí tés ügy szak mai szem pont ja it a köz -
igaz ga tá si egyez te té sek, meg ke re sé sek so rán;

27. egyet ér té si jo got gya ko rol a sa já tos épít mény faj ták, 
va la mint a mû em lék vé de lem alatt álló épít mé nyek kö ré -
ben az épít mény faj ta sze rint il le té kes ha tás kör rel ren del -
ke zõ mi nisz ter sza bá lyo zá si fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

28. köz re mû kö dik a meg úju ló és egyéb kor sze rû ener -
gia for rá sok al kal ma zá sa i ról szó ló sza bá lyo zás ki ala kí tá sá -
ban;

29. vé le mé nye zi a mi nisz té ri um más hi va ta li egy sé gei,
va la mint a más tár cák ál tal elõ ké szí tett jog sza bály ter ve ze -
te ket;

30. részt vesz – fel adat kör ével össze füg gés ben – az
euró pai uni ós mun ka cso por tok jog har mo ni zá ci ós mun ká -
já ban;

31. el lát ja – a Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály köz re mû -
kö dé sé vel – a Ma gyar Épí tész Ka ma ra és a Ma gyar Mér -
nö ki Ka ma ra, va la mint a te rü le ti épí tész ka ma rák és te rü le -
ti mér nö ki ka ma rák mi nisz ter ál tal gya ko rolt tör vény es sé -
gi fel ügye le té ben;

32. össze ál lít ja a fel adat kö ré be tar to zó an a jog al ko tá si
prog ra mot;

33. az ál la mi ve ze tõi szin tû tár ca kö zi egyez te té se ken a
mi nisz té ri um kép vi se le té nek elõ ké szí té sé ben való rész vé tel;

34. a Kor mány és ka bi net jei, va la mint az Ál lam tit ká ri
Ér te kez let ülé se in, to váb bá a Szak ma po li ti kai Mun ka cso -
port ülé se in részt ve võ mi nisz té ri u mi kép vi se lõ fel ké szí té -
sé ben köz re mû kö dés;

35. a kül sõ szer vek tõl köz igaz ga tá si egyez te tés ke re té -
ben be ér ke zõ elõ ter jesz tés-ter ve ze tek te kin te té ben a mi -
nisz té ri u mi ál lás pont elõ ké szí té se;

36. rész vé tel a jog sza bály ter ve ze tek köz igaz ga tá si
egyez te té sé ben;

37. a Jogi Fõ osz tállyal együtt mû köd ve rész vé tel az Or -
szág gyû lés bi zott sá gai elõtt a fel adat kö ré be tar to zó tör -
vény ja vas la tok kép vi se le té ben;

38. köz re mû kö dés a kö zös sé gi jog sza bá lyok vég re haj -
tá sá val kap cso la tos fel ada tok ban;

39. részt vesz a Köz be szer zé si Bi zott ság épí tés üggyel
kap cso la tos ülé sén;

40. az épí tés ügyi jog sza bá lyok ha tá lyo su lá sát elõ se gí tõ 
és nép sze rû sí tõ szak mai ki ad vá nyo kat ké szít tet, elõ adá so -
kat, to vább kép zé se ket szer vez;

41. el bí rál ja: 
a) a köz igaz ga tá si hi va tal, mint má sod fo kú épí tés ügyi

ha tó ság ál tal elsõ fo kon ho zott ha tá ro za tok el len, va la mint
Ket. 98. § sze rin ti vég zé sek el len be nyúj tott fel leb be zé se ket, 

b) a má sod fo kú épí tés ügyi ha tó sá gok kal szem ben elõ -
ter jesz tett ki zá rá si, össze fér he tet len sé gi ké rel me ket;

2008/100. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6125



42. meg vizs gál ja és el bí rál ja – a te lek ala kí tá si en ge dé -
lye zé si el já rá so kon túl me nõ te le pü lés ren de zé si sa já tos
jog in téz mé nyek kel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada tok ki vé te -
lé vel – az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi te vé -
keny ség gel kap cso la tos fel ügye le ti in téz ke dés irán ti ké rel -
me ket;

43. szak ha tó ság ként köz re mû kö dik a hon vé del mi és
ka to nai célú épít mé nyek, és a ve lük kap cso la tos épí té si te -
vé keny sé gek épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sa i -
ban;

44. el lát ja a te lek ala kí tá si en ge dé lye zé si el já rá so kon
túl me nõ te le pü lés ren de zé si sa já tos jog in téz mé nyek kel
kap cso la tos ha tó sá gi fel ada tok ki vé te lé vel – a kü lön jog -
sza bály sze rin ti nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt be -
ru há zá sok kal kap cso la tos és egyéb má sod fo kú épí tés ügyi
ha tó sá gi és szak ha tó sá gi te vé keny sé get;

45. el lát ja a kül föld re irá nyu ló nem zet kö zi jog se géllyel 
kap cso la tos fel ada to kat;

46. vég zi az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi
sta tisz ti kai adat szol gál ta tás fel dol go zá sá val kap cso la tos
fel ada to kat;

47. el lát ja az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá -
gok épí tés ügyi igaz ga tá si fel ada ta i nak szak mai irá nyí tá sát, 
en nek ke re té ben gon dos ko dik e szer ve ze tek szak mai mun -
ká já nak és a vo nat ko zó jog sza bá lyok ér vé nye sü lé sé nek,
al kal ma zá sá nak hely szí ni el len õr zé sé rõl;

48. gon dos ko dik az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti
bír ság-nyil ván tar tás fo lya ma tos ve ze té sé vel kap cso la tos
fel ada tok ról;

49. el lát ja az épí té sze ti dí jak és ki tün te té sek (Lech ner
La jos-díj) oda íté lé sé vel kap cso la tos szak mai fel ada to kat; 

50. el lát ja az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá -
gok épí tés ügyi igaz ga tá si fel ada ta i nak szak mai irá nyí tá sát, 
en nek ke re té ben gon dos ko dik e szer ve ze tek szak mai mun -
ká já nak és a vo nat ko zó jog sza bá lyok ér vé nye sü lé sé nek,
al kal ma zá sá nak hely szí ni el len õr zé sé rõl;

51. fel ügye li és el len õr zi az épí tés ügy kö ré be tar to zó
ha tó sá gi nyil ván tar tá si rend szer mû köd te té sét;

52. meg szer ve zi az – épí tés fel ügye le ti te vé keny ség ha -
té kony sá gá nak nö ve lé se, va la mint fel adat el lát ás or szá go -
san egy sé ges gya kor lá sa ér de ké ben tar tott – össze vont cél -
vizs gá la to kat;

53. az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok te -
vé keny sé gét és az egy sé ges jog al kal ma zást elõ se gí tõ ki ad -
vá nyo kat, se géd le te ket ké szít tet, to vább kép zé se ket szer -
vez;

54. ele get tesz a köz igaz ga tá si szer vi meg ke re sé sek tár -
gyá ban a tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek;

55. el lát ja az Épí té si Fó rum mû köd te té sé vel kap cso la -
tos fel ada to kat; 

56. el lát ja a Nem ze ti Épí té sze ti Ta nács mû köd te té sé vel 
kap cso la tos fel ada to kat;

57. köz vet len kap cso la tot tart fenn a szak te rü le te in te -
vé keny ke dõ ér dek-kép vi se le ti szer vek kel, ha zai és nem -
zet kö zi szak mai és tár sa dal mi szer ve ze tek kel, ka ma rák kal, 

ok ta tá si-ku ta tá si és fej lesz té si szer ve ze tek kel, köz hasz nú
és egyéb ala pít vá nyok kal;

58. elõ se gí ti és tá mo gat ja az épí té sze ti és épí té si kul tú -
ra fej lesz té sét, az ér té kes ha gyo má nyok meg õr zé sét, a he -
lyi épí té sze ti örök ség meg óvá sát, a kor sze rû mû sza ki és
szer ve zé si meg ol dá sok el ter jesz té sét szol gá ló ál la mi fel -
ada tok el lá tá sát, en nek ér de ké ben együtt mû kö dik a te le pü -
lé si ön kor mány za tok kal, az épí té sze ti és mû sza ki szak -
mai-tár sa dal mi szer ve ze tek kel és szak mai ön kor mány za -
tok kal (ka ma rá i val), ál la mi és ön kor mány za ti fõ épí té szek -
kel;

59. részt vesz – fel adat kör ével össze füg gés ben – az
 európai uni ós mun ka cso por tok jog har mo ni zá ci ós mun ká -
já ban;

60. el lát ja a fel adat kö rét érin tõ nem zet kö zi együtt mû -
kö dés sel kap cso la tos fel ada to kat, részt vesz az Eu ró pai
Unió be lül mû kö dõ, to váb bá a két ol da lú kor mány kö zi
kap cso la to kon ala pu ló szer ve ze tek mun ká já ban, biz to sít ja 
a kép vi se le tet e szer ve ze tek bi zott sá ga i ban;

61. részt vesz az épí tés ügyi szak te rü let nem zet kö zi
kép vi se le té ben;

62. köz re mû kö dik az épí tés ügy te rü le tén mû kö dõ nem -
zet kö zi szer ve ze tek ben meg lé võ tag ság, kép vi se let biz to -
sí tá sá nak for rás ter ve zé sé vel, a fel hasz ná lás nyo mon kö ve -
té sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ba;

63. elõ se gí ti az épí tés ügy te rü le tén mû kö dõ szak mai
szer ve ze tek nem zet kö zi kap cso la ta i nak fej lesz té sét;

64. el lát ja az épí té sze ti dí jak és ki tün te té sek (Ybl Mik -
lós-díj, Kós Ká roly-díj, Pro Ar chi tec tu ra-díj,) oda íté lé sé -
vel kap cso la tos szak mai fel ada to kat, va la mint az épí tõ -
anya gok és a ki vi te le zés ki emelt mi nõ sé get el is me rõ dí jak, 
a mi nisz ter épí tés ügyi fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó
egyéb el is me ré sek ado má nyo zá sá nak szak mai elõkészí -
tését;

65. ko or di nál ja az épí té sze ti kul tú ra el ter jesz té se ke re -
té ben, az or szág ma gas szín vo na lú és egy sé ge sebb épí té -
sze ti ar cu la tá nak ki ala kí tá sa ér de ké ben az ál la mi és ön kor -
mány za ti fõ épí té szi rend szer te vé keny sé gét, gon dos ko dik
a fõ épí té szek szak mai irá nyí tá sá ról;

66. köz re mû kö dik a jog sza bály ban elõ ír tak sze rint az
épí tés ügyi ága zat ba tar to zó, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék -
ben (a to váb bi ak ban: OKJ) sze rep lõ szak ké pe sí té sek te -
kin te té ben a szak ér tõi és a vizs ga el nö ki név sor el ké szí té -
sé ben, va la mint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí -
tott in téz mé nyek jog sza bály ban tör té nõ meg ha tá ro zá sá -
ban;

67. el lát ja az OKJ alap ján a mi nisz ter ha tás kö ré be tar -
to zó épí tés ügyi szak ké pe sí té sek – a te le pü lés üze mel te tés -
sel össze füg gõ szak ké pe sí té sek nél kül – te kin te té ben a
tan ügy-igaz ga tá si fel ada to kat;

68. ki dol goz tat ja az új OKJ struk tú rá nak meg fe le lõ
szak mai és vizs ga kö ve tel mény rend szer hez il lesz ke dõ
tan anyag egy sé gek (mo du lok) tan köny ve it, ta nul má nyi se -
géd le te it. Köz vet le nül gon dos ko dik a szak mai vizs ga ré -
szek vizs ga fel ada ta i nak tel je sí té sé re al kal mas vizs ga te vé -
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keny sé gek (írás be li, szó be li, gya kor la ti) vizs ga té te le i rõl,
ér té ke lé si út mu ta tó i ról és egyéb do ku men tu ma i ról;

69. köz re mû kö dik az ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té -
sek szak mai do ku men tu ma i nak elõ ter jesz té sé ben, fi gye -
lem mel kí sé ri a ha tá lyos szak mai és vizs gáz ta tá si kö ve tel -
mény rend sze rek ér vé nye sü lé sét;

70. köz re mû kö dik a mû em lé kek, mû em lé ki je len tõ sé -
gû te rü le tek és a mû em lé ki kör nye zet ki vé te lé vel – az épí -
té sze ti örök ség meg óvá sá ban és meg fe le lõ hasz no sí tá sá -
ban;

71. részt vesz az ÉMI Épí tés ügyi és Mi nõ ség el len õr zõ
In no vá ci ós Kht. fe let ti va gyon ke ze lõi és ala pí tói, il let ve
tu laj do no si jo gok gya kor lá sá ban;

72. részt vesz a fenn tart ha tó épí tés fel ada ta i nak meg ol -
dá sá ban, az épít mé nyek ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek meg ha tá ro zá sá ban, az ener gia- és anyag ta ka ré -
kos, épí té si hul la dé kot új ra hasz no sí tó, kör nye zet ba rát épí -
tés fel ada ta i nak meg va ló sí tá sá ban, va la mint a meg úju ló és 
egyéb kor sze rû ener gia for rá sok al kal ma zá sa i ról szó ló sza -
bá lyo zás ki ala kí tá sá ban;

73. köz re mû kö dik az épí tõ ipar, épí tõ anyag-ipar szak te -
rü le ten a szak te rü let ki emel ke dõ mû ve lé sét vég zõk szak -
mai el is me ré sé re (mi nisz te ri el is me rõ ok le vél, ki tün te té -
sek stb.) vo nat ko zó ja vas la tok ki ala kí tá sá ban;

74. fi gye lem mel kí sé ri a terv ta ná csok te vé keny sé gét,
mû köd te ti – or szá gos il le té kes ség gel – a köz pon ti épí té -
sze ti-mû sza ki terv ta ná csot, el lát ja a terv ta ná csi adat szol -
gál ta tás sal és nyil ván tar tás sal kap cso la tos fel ada to kat;

75. szer ve zi és szak ma i lag irá nyít ja a mi nisz ter fel adat -
kö ré hez kap cso ló dó pá lyá za ti rend szer (pl. he lyi ér ték vé -
de le mi, épí té sze ti, épü le tek aka dály men tes ki ala kí tá sá val
kap cso la tos pá lyá za tok) mû köd te té sét; 

76. szer ve zi és szak ma i lag köz re mû kö dik az épí tés ügyi 
szab vá nyo sí tá si te vé keny ség ben, az épí tés ügyi nem ze ti
szab vá nyok ki dol goz ta tá sá ban;

77. szak mai ja vas la tot tesz az ener gia- és anyag ta ka ré -
kos épí té si hul la dé kot új ra hasz no sí tó kör nye zet ba rát épí -
tés fel ada ta i val össze füg gõ, az épü le tek ener gia fel hasz ná -
lá sá val kap cso la tos pá lyá za tok tar tal má ra, to váb bá az épí -
tõ ipart, épí tõ anyag-ipart érin tõ pá lyá za tok ki írá sá val, le -
bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra;

78. részt vesz – egyet ér té si jog gal – az épí té si ter mé kek
és fel vo nók meg fe le lõ sé gét vizs gá ló ta nú sí tó- és el len õr zõ
szer ve ze tek ki je lö lé si el já rá sá ban;

79. szak mai fel ügye le tet gya ko rol az épí tés ügyi sza bá -
lyo zott szak mák te kin te té ben a szak kép zett sé gek és szak -
ké pe sí té sek el is me ré si el já rá sai fe lett;

80. jó vá hagy ja a Ma gyar Mér nö ki és a Ma gyar Épí tész
Ka ma ra ál tal mû köd te tett to vább kép zé si szak bi zott ság
ügy rend jét, el lát ja a szak mai ka ma rák ál tal mû köd te tett jo -
go sult sá gi vizs ga bi zott sá gok el nö ki te en dõ it;

81. jó vá ha gyás ra elõ ké szí ti az épí tés ügyi cél elõ irány -
zat éves fel hasz ná lá si ter vét, és el lát ja az elõ irány zat fel -
hasz ná lá sá val kap cso la tos kü lön jog sza bály sze rin ti fel -
ada to kat;

82. irá nyít ja, fel ügye li, ko or di nál ja és el len õr zi a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott épí tés ügyi szak ma gya kor lá -
sok te kin te té ben a kö te le zõ szak mai to vább kép zé se ket; a
jo go sult sá gi vizs ga ren det, az épí tés ügyi és épí tés fel ügye -
le ti ha tó sá gi ügy in té zõk te kin te té ben az épí tés ügyi vizs -
gáz ta tást és szak mai to vább kép zést;

83. el len õr zi az aka dály men tes épí tett kör nye zet meg -
te rem té sé vel össze füg gõ kö ve tel mé nyek ér vény re jut ta tá -
sát a ha tó sá gi el já rá sok ban és a hely szí nen.

2. szá mú füg ge lék

A GKM át ala ku lá sát és jog utód lá si fo lya ma tát, va la mint az ÖTM szer ve ze ti egy sé ge i nek
jog utód lá sát bemutató táblázat

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 
Szer ve ze ti egy sé gei

A 2008. má jus 15. nap ján lét re jött Nem ze ti 
Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um 

Szer ve ze ti egy sé gei

Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um
Szer ve ze ti egy sé gei az SzMSz ha tály ba lé pé sét

kö ve tõ en

Jog elõd Jog utód Jog utód

Ál lam tit kár tit kár sá ga Ál lam tit kár tit kár sá ga
Be fek te té si és Vé de lem ko or di ná ci ós
Fõosztály

Be fek te té si és Vé de lem ko or di ná ci ós
Fõosztály

Be fek te té si és Vé de lem ko or di ná ci ós
Fõosztály

Bel sõ Fej lesz té si Fõ osz tály Bel sõ Fej lesz té si Fõ osz tály –
El len õr zé si Fõ osz tály El len õr zé si Fõ osz tály El len õr zé si Fõ osz tály
Ener ge ti kai Fõ osz tály – –
EU Kap cso la tok Fõ osz tály EU Kap cso la tok Fõ osz tály Eu ró pai Or szá gok és Kül gaz da sá gi

Elem zõ Fõ osz tály
Eu ró pai Or szá gok Fõ osz tá lya Eu ró pai Or szá gok Fõ osz tá lya Eu ró pai Or szá gok és Kül gaz da sá gi

Elem zõ Fõ osz tály
Eu ró pán kí vü li és FÁK or szá gok
Fõ osz tá lya

Eu ró pán kí vü li és FÁK or szá gok
Fõ osz tá lya

Eu ró pán kí vü li és FÁK or szá gok
Fõ osz tály



Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 
Szer ve ze ti egy sé gei

A 2008. má jus 15. nap ján lét re jött Nem ze ti 
Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um 

Szer ve ze ti egy sé gei

Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um
Szer ve ze ti egy sé gei az SzMSz ha tály ba lé pé sét

kö ve tõ en

Jog elõd Jog utód Jog utód

Gaz da ság fej lesz té si Szak ál lam tit kár
tit kár sá ga

Gaz da ság fej lesz té si Szak ál lam tit kár
tit kár sá ga

Ver seny ké pes sé gi Szak ál lam tit kár
tit kár sá ga

Gaz da sá gi, In for ma ti kai és
Hu mán po li ti kai Szak ál lam tit kár
titkársága

Gaz da sá gi, In for ma ti kai és
Hu mán po li ti kai Szak ál lam tit kár
titkársága

Köz igaz ga tá si Ügye kért fe le lõs
Szak ál lam tit kár tit kár sá ga

Há ló za ti Inf ra struk tú ra Fõ osz tály – –
Hu mán igaz ga tá si Fõ osz tály Hu mán igaz ga tá si Fõ osz tály Hu mán igaz ga tá si Fõ osz tály
In fo kom mu ni ká ci ós és E-gaz da ság
Fõ osz tály

– –

Tu dás gaz da ság Fõ osz tály
In fo kom mu ni ká ci ós és Elekt ro ni kus
Hír köz lé si Fõosztály

– –

In fo kom mu ni ká ci ós Ügye kért Fe le lõs
Szak ál lam tit kár titkársága

– –

In for ma ti kai Fõ osz tály In for ma ti kai Fõ osz tály In for ma ti kai Fõ osz tály
Inf ra struk tú ra Sza bá lyo zá si Fõ osz tály – –
Inf ra struk tú ra Ügye kért Fe le lõs
Szak ál lam tit kár tit kár sá ga

– –

Inf ra struk tú ra-fej lesz té si Prog ra mok
Fõ osz tály

– –

In no vá ci ós és K+F Fõ osz tály – –
Jogi Fõ osz tály Jogi Fõ osz tály Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
Ke res ke de lem po li ti kai Fõ osz tály Ke res ke de lem po li ti kai Fõ osz tály Ke res ke de lem po li ti kai Fõ osz tály
Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály Kom mu ni ká ci ós Fõ osz tály
Ko or di ná ci ós Fõ osz tály Ko or di ná ci ós Fõ osz tály Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
Költ ség ve té si Fõ osz tály Költ ség ve té si Fõ osz tály Költ ség ve té si és Kont roll ing

Fõ osz tály
Köz be szer zé si Fõ osz tály Köz be szer zé si Fõ osz tály Köz be szer zé si Fõ osz tály
Köz szol gál ta tá sok Szer ve zé se
Fõ osz tály

– –

Mi nisz te ri Ka bi net Mi nisz te ri Ka bi net Mi nisz te ri Ka bi net
Nem zet kö zi Gaz da sá gi Kap cso la tok
Szak ál lam tit kár titkársága

Nem zet kö zi Gaz da sá gi Kap cso la tok
Szak ál lam tit kár titkársága

Nem zet kö zi Gaz da sá gi Kap cso la tok
Szak ál lam tit kár titkársága

Par la men ti Kap cso la tok Fõ osz tály Par la men ti Kap cso la tok Fõ osz tály Par la men ti Kap cso la tok Fõ osz tály 
Stra té gi ai Fõ osz tály Stra té gi ai Fõ osz tály Stra té gi ai Fõ osz tály
Tár sa sá gi és In téz mény-fel ügye le ti
Fõ osz tály

– –

Ter ve zés-ko or di ná ci ós és Kont roll ing
Fõ osz tály

Ter ve zés-ko or di ná ci ós és Kont roll ing
Fõ osz tály

Költ ség ve té si és Kont roll ing
Fõ osz tály

Üz le ti Kör nye zet Fej lesz té se
Fõ osz tály

Üz le ti Kör nye zet Fej lesz té se
Fõ osz tály

Üz le ti Kör nye zet Fõ osz tály

Vál lal ko zás fi nan szí ro zá si Fõ osz tály Vál lal ko zás fi nan szí ro zá si Fõ osz tály Vál lal ko zás fej lesz té si Fõ osz tály
Te rü let fej lesz té sért fe le lõs
Szak ál lam tit kár titkársága

Te rü let fej lesz té si és épí tés ügyi
Szak ál lam tit kár titkársága

Te rü let fej lesz té si Fõ osz tály Te rü let fej lesz té si Fõ osz tály
Te rü let ren de zé si és Te le pü lés ügyi
Fõ osz tály

Te rü let ren de zé si és Te le pü lés ügyi
Fõ osz tály

Épí tés ügyi és Épí té sze ti Fõ osz tály Épí tés ügyi és Épí té sze ti Fõ osz tály
Or szá gos Fej lesz té si és Prog ram iro da Te rü let fej lesz té si Fõ osz tály

Köz pon ti Ál lo mány Köz pon ti Ál lo mány Köz pon ti Ál lo mány
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3. szá mú füg ge lék

Az NFGM or ga nig ram ja
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4. szá mú füg ge lék

Az NFGM en ge dé lye zett lét szá ma

Szer ve ze ti egy ség neve En ge dé lye zett lét szám

Mi nisz ter és az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egységek 6

Fej lesz té si ügye kért fe le lõs ál lam tit kár I. irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egység

10

Gaz da sá gi ügye kért fe le lõs ál lam tit kár II. irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egység

5

Ka bi net fõ nök és az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egységek 50

Köz igaz ga tá si Ügye kért Fe le lõs Szak ál lam tit kár és az irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egységek

76

Ver seny ké pes sé gért Fe le lõs Szak ál lam tit kár és az irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egységek

75

Nem zet kö zi Gaz da sá gi Kap cso la to kért Fe le lõs Szak ál lam tit kár és az
irá nyí tá sa alá tar to zó szervezeti egységek

100

Te rü let fej lesz té sért és Épí tés ügyért Fe le lõs Szak ál lam tit kár és az irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti egységek

86

Össze sen: 408
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A Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. Vagyonnyilvántartási Szabályzata 
46/2008. számú vezérigazgatói 

utasítás

1. Preambulum 

1.1. A Vagyonnyilvántartási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, 
hatálya

A Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) jogszabályi kötelezettsége 
a rábízott vagyon nyilvántartásának hiteles vezetése.

Vonatkozó jogszabályok: 
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (a továbbiakban: Vtv); 
254/2007 (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.). 

A Szabályzat célja a fenti jogszabályok figyelembe vételével az állami vagyon – az adott 
vagyontárgy sajátosságainak megfelel  – nyilvántartása, az azonosítást lehet vé tev  - a 
Központi Statisztikai Hivatallal egyeztetett – módon, naturáliában (mennyiségben) és 
értékben, a keletkezés (aktiválás) id pontját is feltüntetve.  

Az MNV Zrt. vagyonnyilvántartásának alapját a három el dszervezet (Állami Privatizációs és 
Vagyonkezel  Zrt., Kincstári Vagyoni Igazgatóság, Nemzeti Földalapkezel  Szervezet) által 
2007. december 31. napjáig kezelt vagyonelemekre vonatkozó nyilvántartások képezik. E 
vagyonelemek közül jelen Szabályzat nem rendelkezik a külön szabályzat tárgyát képez
társasági részesedések nyilvántartásáról.  

A Szabályzat hatálya kiterjed az MNV Zrt.-re, továbbá az MNV Zrt.-re bízott, a Vtv. 1. § (2) 
bekezdésében meghatározott állami vagyon vagyonkezel ire és az állami vagyont 
használókra.

Jelen Szabályzat átmeneti id szakra, az MNV Zrt. egységes vagyonnyilvántartási 
rendszerének kialakításáig, annak szabályozásáig érvényes. 

1.2. A vagyonnyilvántartás általános alapelvei 

1.2.1. Fogalmak 

F könyvi nyilvántartás 
Az MNV Zrt. számviteli politikájának megfelel en a vagyonelemek f könyvi
nyilvántartása. 

Tranzakciós nyilvántartás 
A három el dszervezett l (Kincstári Vagyoni Igazgatóság – KVI, Állami Privatizációs 
és Vagyonkezel  Zrt. – ÁPV, valamint Nemzeti Földalapkezel  Szervezet – NFA) 
átvett, egyedi szabályok és igények szerint fejlesztett gazdálkodást támogató 
vagyonelem nyilvántartás. Tartalmazza a vagyongazdálkodási feladatokhoz szükséges 
vagyonelemenként specifikus többletinformációkat is. 
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Business Assistant (BA)
Az ÁPV pénzügyi, számviteli, vagyonnyilvántartási integrált rendszere. 

Vagyonkezelési Információs Rendszer (VIR) 
Az ÁPV vagyonnyilvántartási informatikai rendszere. 

ForrásSQL
A KVI vagyonnyilvántartási informatikai rendszere.  

Falap
Az NFA vagyonnyilvántartási informatikai rendszere. 

Vagyonkezel
A Vhr. 1. § (7) b) bekezdésében meghatározottak szerint az a központi költségvetési 
szerv, illetve központi költségvetési szervnek nem min sül  természetes vagy jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkez  gazdasági társaság (a továbbiakban 
együtt: egyéb vagyonkezel ), amellyel állami vagyon vagyonkezelésére az MNV Zrt. 
vagy annak jogel dje szerz dést kötött, továbbá amely törvény alapján 
vagyonkezel nek min sül. 

Állami vagyon használója
A Vhr. 1.§  (7) a) bekezdésében meghatározottak szerint az a természetes személy, 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez  gazdasági társaság, amely a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zártkör en M köd  Részvénytársasággal (a 
továbbiakban: MNV Zrt.) kötött szerz dés alapján, bármely jogcímen (bérlet, 
haszonbérlet, vagyonkezelés, használat stb.) állami vagyont birtokol, használ, 
hasznosít.

Felel sségi Mátrix (FM) 
A vagyonelemek típusonkénti (mérleg szerinti tagozódásban szerepeltetett) 
felsorolását és a hozzájuk rendelt felel sök megnevezését tartalmazó – mellékletként 
csatolt – táblázat, melynek tartalma az MNV Zrt. m ködése során bels  rendeletek és 
utasítások függvényében változhat. 

Vhr
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Korm. rendelet. 

Áht

 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról. 

Avtv
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmér l és a közérdek  adatok 
nyilvánosságáról.
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1.2.2. A vagyonnyilvántartás feladata 

A vagyonnyilvántartás feladata, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelel en biztosítsa az 
MNV Zrt.-re bízott állami vagyon felel s gazdálkodásához szükséges adatok

tárolását, 
elérését,
feldolgozását.

Ennek érdekében a rábízott vagyon nyilvántartásának
aktuálisnak,
hitelesnek,  
id sorosnak,  
teljesnek,
biztonságosnak és
elkülönültnek kell lennie. 

1.2.3. Rendszerei és a kapcsolódó szervezetek 

Az MNV Zrt. vagyonnyilvántartása kétszint :

F könyvi nyilvántartás 
Az MNV Zrt. f könyvi nyilvántartását a BA rendszer valósítja meg. 

Tranzakciós nyilvántartás 
Az MNV Zrt. f könyvi nyilvántartásának analitikus alátámasztását az 
el dszervezeteknél bevezetésre került informatikai rendszerek valósítják meg (Falap, 
ForrásSQL, VIR). 

A vagyonnyilvántartás adattartalmáért a Felel sségi Mátrix (I. számú melléklet) szerint 
megjelöltek felelnek. 

Az Informatikai és Nyilvántartási Igazgatóság felel az informatikai rendszerek 
adatbiztonságáért, elérhet ségéért és fejlesztéséért. 

1.2.4. Küls  kapcsolatai 

A vagyonnyilvántartás feladatainak ellátása érdekében, a Vhr 14. § (10) bekezdésben 
foglaltak szerint: részletezett intézményekkel és szervezetekkel (megyei földhivatalokkal, a 
Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatallal, a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal, az 
Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatallal, a Földmérési és Távérzékelési Intézettel, valamint az 
Országos Erd állomány Adattárral) információt cserél. 

1.2.5. A vagyonnyilvántartás adattartalma 

A vagyonnyilvántartásba beletartozik a társasági-, ingatlan-, földalapba tartozó vagyon, az 
egyéb vagyonelemek, a vagyonhoz f z d  jogok, jogi szempontból jelent s tények, a 
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számviteli adatok, a vagyongazdálkodáshoz szükséges többlet információk illetve a 
vagyonkezel k és használók adatai. 

A f könyvi nyilvántartás szintetikusan tartja nyilván a vagyonelemek értékét, a f könyvet
érint  mozgásokat, valamint tartalmazza a vagyonelemek záró f könyvi értékét. A 
tranzakciós nyilvántartás analitikusan alátámasztja a f könyvet.

1.2.6. M ködése

A vagyonnyilvántartásért FM szerint felel s, az 1.2.2-ben meghatározott követelmények 
teljesülése érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

kezeli az MNV vagyonnyilvántartását: bizonylatok alapján adatokat rögzít, módosít, 
ellen riz, illetve lekérdez, 
a vagyonnyilvántartás hitelességének biztosítása érdekében a hivatalosan tudomására 
jutott, illet leg hitelt érdeml en igazolt változásokat a vagyonnyilvántartásba 30 
napon belül átvezeti, ha jelen szabályzat vagy vonatkozó jogszabályok másképp nem 
rendelkeznek,
meghatározza az adatok elérésének, módosításának, törlésének stb. jogosultsági 
rendjét,
a rendszer küls  kapcsolatait (ideértve az adatszolgáltatásra kötelezetteket is) 
szakmailag meghatározza, rögzíti az adatcsere adattartalmát, az adatforgalmat 
felügyeli,
szakmailag el készíti a rendszer kezeléséhez szükséges oktatásokat. 

A vagyonkezel k, vagyonhasználók feladata: 
Az állami vagyon használóját és kezel jét a vagyonnyilvántartás hiteles vezetése 
érdekében adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek érdekében a vagyon 
használója és kezel je számviteli politikáját, valamint nyilvántartásait köteles úgy 
kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás pontosságát és 
ellen rizhet ségét. A nyilvántartás egységessége, pontossága és az adatellen rzések 
biztosítása érdekében az érintettek kötelesek az MNV Zrt.-vel mindenben 
együttm ködni. Az együttm ködést a Vhr. és jelen szabályzat szabályozza. 

1.2.7. A vagyonnyilvántartás nyilvánossága 

A vagyonnyilvántartás adatai az Áht. 105. § (1) bekezdése alapján – az államtitok 
kivételével – nyilvánosak. 
A nyilvánosság alkalmazása (igénybevétele) során az MNV Zrt.-nek és a betekintésre 
jogosultaknak be kell tartaniuk az Avtv. szerint a vagyonkezel  személyiségi jogaira, 
az adatvédelemre és a titokvédelemre vonatkozó jogszabályi el írásait. 
Az MNV adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségét az Avtv. 19. és 20. §-ban, 
valamint az MNV Zrt. „A közérdek  adatok szolgáltatásáról és közzétételének 
rendjér l” szóló utasításában el írtak szerint teljesíti. 
Az adatszolgáltatás költségeit az MNV Zrt. az Avtv. 20. § (3) bekezdése alapján 
határozza meg. 
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2. Business Assistant rendszer (BA) 

2.1. Feladata 

A BA rendszer feladata: 
az MNV Zrt. gazdasági folyamatainak teljes kör , integrált kiszolgálása (vev -
szállítói bizonylat és folyószámla kezelés, f könyv szintetikus kezelése, stb.); 
az MNV Zrt. beszámolási kötelezettségének (mérleg, eredménykimutatás, 
mellékletek) f könyvi alátámasztása. 

2.2. Moduljai és kapcsolódó szervezetek 

A BA rendszer moduljai:  
pénzügyi-folyószámlakezelés (vev i, szállítói és egyéb követelések és egyéb 
kötelezettségek, banki és pénztári forgalom bonyolítása, könyvelése, fizetési 
felszólításokat, egyenlegközl ket, késedelmi kamatterhelések kezelése), 
f könyvi modul,
bels  kontrolling modul,  
rendszeradminisztrációs modul. 

2.3. A rendszer kapcsolatai 

A BA fogadja a tranzakciós vagyonnyilvántartási rendszerekt l érkez  adatokat (f könyvi
analitikák feladásait, számlázási utasításokat) és azt ellen rzés után a f könyvi, valamint 
pénzügyi nyilvántartásokban szerepelteti, azokból papíralapú kimutatások és elektronikus 
adatszolgáltatások formájában adatokat szolgáltat a tranzakciós vagyonnyilvántartások, egyéb 
rendszerek, valamint az 1.2.4-ben felsorolt szervezetek részére.

2.4. Adattartalma 

A BA f könyvi rendszere a rábízott vagyonelemek mindenkori f könyvi értékét tartalmazza a 
vagyonelemek tranzakciós nyilvántartásokból érkez  f könyvet érint  mozgásai, valamint a 
BA bels  f könyvi mozgásainak megfelel en. A BA f könyvi rendszere lehet vé teszi az 
MNV Zrt. beszámolási kötelezettségének teljesítését. Az MNV Zrt.-nek a hatályos törvényi 
el írások szerint a rábízott vagyon állományában és értékében bekövetkez  változásokat 
naprakészen nyilván kell tartania, amely az analitikus nyilvántartásokból érkez  adatok 
függvénye.

2.5. M ködése 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonának állományában, értékében – tranzakciók, jogi és gazdasági 
események, stb. következtében – bekövetkezett, hivatalosan tudomására jutott, illet leg hitelt 
érdeml en igazolt változások átvezetése a nyilvántartáson kizárólag elektronikus úton 
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történhet. Bármely vagyonváltozással kapcsolatos információt és adatot a FM-ben 
meghatározott tranzakciós vagyonnyilvántartási felel s köteles a vagyonváltozás 
hatálybalépését l számított három munkanapon belül a tranzakciós rendszerében rögzíteni, a 
kapcsolódó dokumentumokat – cégbírósági végzés, szerz dés, a tárgyban született legfels bb
szint  határozat, auditált éves/konszolidált mérleg és eredménykimutatás, az ezeket 
alátámasztó közgy lési/taggy lési jegyz könyv, Alapítói Határozat stb. – meg rizni. 
Amennyiben a rögzített esemény az MNV Zrt. f könyvi nyilvántartását érinti, úgy a 
tranzakciós rendszer a BA felé történ  f könyvi feladást automatikusan megvalósítja.  

A BA-ban a f könyvi vagyonnyilvántartási adatváltozás akkor kerül végleges rögzítésre az 
MNV Zrt. könyveiben, ha a Gazdasági Igazgató írásban felhatalmazott munkatársa az 
adatváltozást a BA rendszeren belül naplózottan érvényesíti.

2.6. Felügyeleti, ellen rzési rend 

A BA f könyvi rendszerének a tranzakciós nyilvántartásokkal való szintetikus-analitikus
egyez ségét negyedévente a Gazdasági Igazgatóság az FM szerint meghatározott felel sökkel
ellen rzi és szükség esetén dokumentáltan helyesbíti. 
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3. ForrásSQL rendszer 

3.1. Feladata 

A ForrásSQL rendszer feladata: 
a Kincstári Vagyonkataszter m ködtetése;
lehet vé tenni a Vagyonkezel k számára a vagyonkataszteri jelentést; 
az MNV Zrt. vagyonkezelésében lév , a ForrásSQL-ben rögzített vagyonelemek 
tranzakciós nyilvántartása. 

3.2. Moduljai 

A ForrásSQL rendszer moduljai:

Befektetett Eszközök nyilvántartása (BEF) 

Az eszköznyilvántartás és kataszteri nyilvántartás munkaeszköze. A kezelt és nem kezelt 
vagyonelemek számviteli, valamint KVK jelentés szerinti egységes nyilvántartási rendszere. 
Alkalmas az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi és értékbeli nyilvántartására, 
az eszközök állományában bekövetkezett változások követésére. A BEF modul f  funkciói az 
eszközök nyilvántartása, az állományban bekövetkezett változások regisztrálása (események), 
értékcsökkenés elszámolása, állományváltozás és értékcsökkenés kontírozása és f könyvi
feladása, leltározás, évzárlati és évnyitási tevékenységek. Az eszközök, mint vagyonelemek 
élettörténetének nyilvántartása, a kötelez  kataszteri jelentéseknek megfelel  adatok és 
adatkapcsolatok biztosítása, a kataszteri jelentés elkészítése. 

Érték nélküli készletek nyilvántartása 

Az érték nélkül nyilvántartott készletek mennyiségi és értékbeli nyilvántartása, f könyvi 
feladása, leltározás és leltárkiértékelés, évzárás és következ  év nyitása. 

Vagyongazdálkodási modul (Szerz dés-nyilvántartás, Állami örökség, Kikerülési 
modul, M szaki modul) 

A vagyongazdálkodási modulon belül valósul meg a szerz dések nyilvántartása, a 
kikerülési/hasznosítási tevékenység, valamint az állami örökléssel kapcsolatos tevékenység és 
a m szaki tevékenység egyes fázisaihoz tartozó nyilvántartás. A teljesség és zártság 
követelménye az egyes modulok közötti kapcsolatban, valamint az adatbázis szemléletben 
valósul meg. A Vagyongazdálkodási modul közvetett kapcsolatban áll a befektetett eszközök, 
a pénzügyi, valamint a költségvetés tervez  modullal. A BEF eszköznyilvántartási 
állományán keresztül történik a szerz dések kalkulációs tételeiben az eszközre történ
hivatkozás. A költségvetés tervez  modulból a kapcsolat a részel irányzati nyilvántartáson 
keresztül valósul meg. A m szaki modulban lev  munkák szerz déshez kötése a 
munkaszámok alapján történik. A szerz dés modul kétfunkciós kapcsolatot valósít meg, 
egyrészt a munkák szerz déshez kötésén keresztül, másrészt a keretgazdálkodási 
tevékenységen keresztül. A keretek felhasználásának figyelési lehet sége a szerz dés
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modulban lev  kötelezettségvállalás munkákra történ  bontásán, a kalkulációs tételek korrekt 
kitöltésével valósul meg. 

Kincstári Vagyonkataszter modulok, Vagyongazdálkodási Terv és Tény jelent
rendszer 

A Kincstári vagyonkataszter modul célja a vagyont kezel k adataiban bekövetkezett 
változásoknak, a vagyonban történt változásoknak a nyomon követése, a mindenkori 
vagyonállapotnak megfelel en, valamint állami vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása és 
a nyilvánosság részére adatok szolgáltatása. A KVK adatgy jt  szoftverrel feldolgozott és az 
SQL-s adatbázisba történt adatimportálás során biztosítja a Kincstári vagyonkataszter 
automatikus létrehozását és az adatokban bekövetkezett változások nyomon követését. Az 
adatszolgáltatás számítástechnikai módszerei lehet vé teszik az elektronikus adatkapcsolatot a 
vagyonkezel k, az MNV Zrt. területi irodák, valamint az MNV Zrt. központ között. A 
módszer biztosítja az adatszolgáltatások átvezetését, a korábbi adatok archiválást és az adatok 
visszanyerési lehet ségét.

3.3. A rendszer kapcsolatai 

A vagyonkezel k kötelesek a szabályzatban meghatározott módon, id ben és adattartalommal 
a központi nyilvántartás részére adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenni, számviteli 
politikájukat és nyilvántartásukat úgy kialakítani, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás 
pontosságát és ellen rizhet ségét. A központi vagyonkataszter létrehozása, karbantartása a 
vagyonkezel k tranzakciós nyilvántartásaiból a központilag biztosított adatgy jt  szoftverrel 
az MNV Zrt.-nek on-line, vagy adathordozón megküldött jelentései alapján történik.

Az MNV Zrt. által a Forrás-SQL rendszerben kezelt állami vagyon kincstári 
vagyonkataszterbe történ  feladása a Befektetett Eszköz modulból történik. 

3.4. Adattartalma 

A ForrásSQL vagyonnyilvántartási rendszere kétszint :
A vagyonkataszter az állami vagyonhoz f z d  jogok és törvényes érdekek 
védelmében, a tényleges állapotnak megfelel en tartalmazza a vagyonkezel k és a 
vagyonkörbe tartozó összes vagyonelem f bb azonosító adatait, a kapcsolódó jogokat 
és jogi szempontból jelent s tényeket, valamint számviteli adatokat a II. számú 
melléklet szerint. A vagyonkataszter adattartalma a különféle szervezeti formában 
m köd  vagyonkezel kre el írt m szaki és számviteli nyilvántartásokból átvett 
adatok halmaza, amely alapját képezi a vagyonkataszter létrehozásának és 
m ködtetésének, az állami vagyonnal történ  felel s és rendeltetésszer
gazdálkodásnak és a tulajdonosi ellen rzéseknek. A vagyonkataszter adatainak 
felhasználása során az adathalmaz b víthet  a vagyonkezel  teljes kör  analitikus 
nyilvántartásának igénybevételével.  
A vagyonkataszterben nyilvántartott vagyonelemek teljes kör  és részletes adatait a 
vagyonkezel k f könyvi könyvelése és analitikus nyilvántartása tartalmazza. 
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3.5. M ködése 

A központi aggregált vagyonkataszter karbantartása (frissítése) a vagyonkezel knél vezetett 
analitikus nyilvántartásokból központilag biztosított szoftver, illetve egyedi megállapodás 
alapján, adatlapok felhasználásával történ  adatszolgáltatás útján valósul meg. 

Értékt l függetlenül tételesen kell jelenteni a földterületet, az épületet, a lakás és egyéb 
helyiséget, a részesedést és a közgy jteményeken kívül elhelyezett, védelem alá es
m tárgyakat és alkotásokat. Tételesen kell jelenteni továbbá az értékhatárt meghaladó 
immateriális javakat, építményeket, gép-eszköz-berendezés-felszereléseket, járm veket, és 
tenyészállatokat, az értékhatár alattiak összevontan is jelenthet k. Ez az értékhatár, –a további 
módosításig– könyv szerinti bruttó 5 MFt/db egyedi érték, kivéve a tenyészállatokat, ahol ez a 
könyv szerinti bruttó 50 EFt/db egyedi érték. Egyéb vagyoncsoportokat értékhatártól 
függetlenül összevontan kell jelenteni. 

A vagyonkezel i sajátosságokat figyelembe véve az MNV Zrt. jogosult az analitikus 
nyilvántartásokkal kapcsolatos igényeit a vagyonkezelési szerz désben meghatározni. 

A f könyvet és számvitelt érint  tranzakciók BA felé történ  feladása az FM-ben 
meghatározott felel sök révén elektronikusan történik. 

3.5.1. Adatszolgáltatási határid k

Az adatszolgáltatásra kötelezett vagyonkezel k kötelezettségét az alábbiak szerint kell 
teljesíteni:

A kezelt állami vagyon tárgyév december 31-i állományáról évente egyszer, a 
tárgyévet követ  év május 31-ig; 

Azon vagyonelemek (részesedések) esetében, ahol a használó a tárgyévet követ
május 31-ig, egyéb jogszabályban el írt határid  betartása miatt tényadat 
szolgáltatására nem lenne képes, ott az adatközlés határideje a tárgyévet követ  év 
szeptember 30-a; 

Minden tételesen nyilvántartott vagyonelem állami vagyon-körbe kerülését 
(beruházás, beszerzés, esetleges fellelés, stb.), a kikerülését (értékesítés, káresemény 
miatti megsemmisülés, selejtezés, térítés nélküli tulajdonba adás vagyonkezel i körön 
kívülre, stb.), a vagyonkezel k közötti mozgását, vagyonkezel i jogának átruházását, 
valamint a vagyonkezelésben lév  vagyonnyilvántartott adataiban bekövetkezett 
változásokat 30 naptári napon belül, kivéve a vagyon-elem hivatalos értékbecslése 
esetén a forgalmi értéket azonnal, tételesen kell jelenteni. Az értékhatár alatt és az 
értékhatártól függetlenül összevontan nyilvántartott vagyonelemeket a felsorolt 
határid ket figyelembe véve összesítve kell jelenteni; 

Új vagyonkezel i jogviszony létesítésekor a szerz dés megkötését l számított 30 
naptári napon belül; 

Megsz n  vagyonkezel i jogviszony esetén: haladéktalanul; 
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Ha ellene cs d- vagy felszámolási eljárás, helyi önkormányzatnál adósságrendezési 
eljárás indul: haladéktalanul;

Végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre 
irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre kerül sor: haladéktalanul; 

Ha köztartozása esedékessége több mint 6 hónapja lejárttá vált: haladéktalanul;

Ha vagyonkezel i törzsadataiban változás következik be: 8 munkanapon belül. 

Az MNV Zrt. az állami vagyon sajátosságaihoz igazodóan eltér  adatszolgáltatási 
kötelezettséget is megállapíthat a vagyonkezelési szerz désben vagy eseti intézkedésében. 

3.6. Felügyeleti, ellen rzési rend 

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett személy az el írt határid re nem tesz eleget a 3.5 
pont szerinti kötelezettségének, az MNV Zrt. tizenöt napos határid  t zésével felhívja az 
elmulasztott kötelezettség teljesítésére. E határid  újbóli elmulasztása a szerz dés 
szempontjából a Vhr. 12. § (3) bekezdésének c) pontjában említett lényeges kötelezett-
ségszegésnek min sül.

Ha a vagyonkezel  központi költségvetési szervek körébe tartozik és az adatszolgáltatási 
kötelezettségének a Szabályzatban el írt határid re nem tesz eleget, az MNV Zrt. a Korm. 
rendelet 14. § (9) bekezdése szerint jár el. 
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4. FALAP rendszer 

4.1. Feladata 

A Földalap vagyonnyilvántartásának célja, a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok a 
vonatkozó jogszabályoknak (Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény, az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény, valamint a Vhr.) megfelel  nyilvántartása, valamint 
az MNV Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló felel s gazdálkodásának a támogatása. 

4.2. Moduljai 

A FALAP egységes földnyilvántartási rendszer, tartalmazza az  
ingatlanokat,
szerz déseket, 
ügyfeleket,
a szerz désekhez kapcsolódó számlázási rendszert, valamint  
a gazdálkodáshoz szükséges egyéb adatokat. 

4.3. A rendszer kapcsolatai 

A vagyonnyilvántartás alapja az ingatlan-nyilvántartás és a földhasználati nyilvántartás, erd
esetében az ingatlan-nyilvántartás és az Országos Erd állomány Adattár adatállománya. A 
vagyonnyilvántartás számítógépes rendszere az Országos Erd állomány Adattárral, illetve az 
ingatlan-nyilvántartással áll kapcsolatban. 

4.4. Adattartalma 

A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek vagyonnyilvántartását megvalósító informatikai 
rendszer önálló nyilvántartás (Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartás), amely egyrészt 
adatkapcsolatok segítségével adatokat cserél küls  nyilvántartásokkal, másrészt magában 
foglalja a harmadik személyekkel létrejöv  szerz dések és egyéb jogviszonyok típusát, 
fajtáját, a jogviszony keletkezését, megsz nését és a hozzá kapcsolódó számlázási és egyéb 
adatokat.
A vagyonnyilvántartás elkülönítetten tartalmazza a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokat, 
ezen belül az erd t, az egyéb term földet és a m velés alól kivett területet. A 
vagyonnyilvántartáson belül elkülönítésre alkalmas módon, e jellegének feltüntetésével tartja 
nyilván a védett természeti területet, a védelemre tervezett területet, illetve a Natura 2000 
területet.  
A vagyonnyilvántartásnak - összhangban az agrárstatisztikai elemzés céljaival - a vagyon 
egészér l, valamint ezen belül a földrészletekr l részletes adatokat tartalmazza. A 
vagyonnyilvántartás tartalmazza a tulajdoni lapon szerepl  valamennyi adatot, bejegyzett 
jogot, feljegyzett tényt, az egyes földrészletek adatait, valamint az azokhoz kapcsolódó 
okiratokat, erd  esetében pedig az érvényben lev  üzemtervi adatokat is.  
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A vagyonnyilvántartás részletes adattartalma, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a 
Földalap gazdálkodásának megfelel en került meghatározásra (III. számú melléklet).

4.5. M ködése 

A f könyvet és számvitelt érint  tranzakciók BA felé történ  feladása az FM-ben 
meghatározott felel sök révén elektronikusan történik. A FALAP m ködéséhez szükséges 
fejlesztések, módosítások elvégzése (specifikáció, megrendelés, ellen rzés) az Informatikai és 
Nyilvántartási Igazgatóság feladata. 

4.6. Felügyeleti, ellen rzési rend 

A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásában tárolt adatok hitelességét a közhiteles 
földhivatali ingatlan-nyilvántartás, földhasználati nyilvántartás, valamint az Országos 
Erd állomány Adattár alapján az FM-ben megjelölt felel sök folyamatosan ellen rizik és 
aktualizálják. 
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5. VIR 

5.1. Feladata 

Megvalósítja az MNV Zrt. privatizációs, vagyonkezelési, illetve utógondozási 
tevékenységéhez kapcsolódó információk nyilvántartását, karbantartását, valamint a társasági 
részesedések vagyonnyilvántartásának analitikáját. 

5.2. Moduljai 

A VIR rendszer moduljai: 

Partner alrendszer 

Az MNV Zrt.-vel kapcsolatba került természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel 
nem rendelkez  társaságok azonosító, kapcsolati és egyéb szükséges alapadatainak 
nyilvántartása, karbantartása. A VIR felhasználói jogosultságok, illetve a küls  rendszerekhez 
szükséges kapcsolatok kezelése. 

Tranzakciós alrendszer 

Az MNV Zrt. kezelésébe tartozó (rábízott) vagyonelemekkel kapcsolatos tranzakciók 
nyilvántartása. 

Humánpolitikai alrendszer 

Az MNV Zrt. hatókörébe tartozó gazdálkodó szervezetek tisztségvisel inek nyilvántartása. 

Felszámolási alrendszer 

Az MNV Zrt. érdekkörébe tartozó (különösen: tulajdonos, hitelez , kötelezett) – felszámolási 
eljárás alatt álló cégekhez kapcsolódó adatok nyilvántartása. 

Kontrolling alrendszer 

Az MNV Zrt. vagyonkezelésébe tartozó társaságoktól származó kontrolling információk 
nyilvántartása és elemzése. 

5.3. A rendszer kapcsolatai 

Kapcsolat a BA-val: 
Az analitikus vagyonnyilvántartási adatokból a szükséges f könyvi adatok feladása. 

Kapcsolat az MNV Zrt. feladatainak ellátásához kialakított egyéb rendszerekkel:  
A DOCS dokumentumkezel  rendszerrel, a DocuWare dokumentumarchiváló rendszer által 
szolgáltatott képi archívummal, valamint a Kontrolling rendszerrel.
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5.4. Adattartalma 

Az MNV Zrt. vagyonkezelésébe tartozó társaságok f bb azonosító adatainak, valamint az 
éves beszámoló részét képez  kimutatások (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow jelentés), 
üzleti tervek, gazdálkodási mutatók, az ágazat, illetve az MNV Zrt. tulajdoni arányának 
függvényében, havi, negyedéves, illetve éves adatoknak a nyilvántartása.

A társasághoz kapcsolódó tisztségek, illetve a tisztségeket betölt  személyek azonosításához, 
valamint a humánpolitikai döntések meghozatalához szükséges szakmailag indokolt 
minimális adatok nyilvántartása.  

Az MNV Zrt. kezelésébe tartozó, a társasági portfoliót érint  (rábízott) vagyonelemek 
adatainak, valamint a hozzájuk tartozó gazdasági események analitikus nyilvántartása. 

5.5. M ködése 

A f könyvet és számvitelt érint  tranzakciók BA felé történ  feladása az FM-ben 
meghatározott felel sök révén elektronikusan történik. 

5.6. Felügyeleti, ellen rzési rend 

A VIR vagyonnyilvántartásában szerepl  adatok hitelességéért az adat keletkezési helyén lév
menedzserek felelnek. Az adatok rögzítését, illetve az azokban bekövetkez  változások 
átvezetését a tranzakciók hatálybalépését követ  három munkanapon belül kell rögzíteni a 
VIR-ben. A VIR-be kerül  adatok ellen rzése, illetve összevetése az MNV Zrt. döntési 
fórumain születetett határozatokkal folyamatosan történik. 

Jelen szabályzat az aláírása napján lép hatályba, és hatályon kívül helyezi a 270/2007. 
(XII.19.) NVT határozattal ideiglenesen elfogadott „Az állami vagyon nyilvántartásáról szóló 
szabályzat”-ot. 

Budapest, 2008. június 11. 

 Tátrai Miklós s. k., 
 vezérigazgató 
Mellékletek: 
I. sz. melléklet (Felel sségi Mátrix)
II. sz. melléklet (a Vagyonkataszterhez)
III. sz. melléklet (a Földalapnyilvántartáshoz)



I. számú melléklet (Felelõsségi Mátrix)

2008/100. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6145

Tranzakciós vagyonnyilvántartási 
felel s

jh

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

Földalapba tartozó term földterületek Agrárportfólióért felel s VIG-h.

Egyéb földterületek Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

          - Egyéb ingatlanok Ingatlanok Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

Állami tulajdonú társasági részesedések (kivéve agrár és erd ) Társasági portfólióért felel s VIG-h.

Agrártársaságok Agrárportfólióért felel s VIG-h.

Erd gazdaságok Agrárportfólióért felel s VIG-h.

Állami tulajdonú társasági részesedések (kivéve agrár) Társasági portfólióért felel s VIG-h.

Agrártársaságok Agrárportfólióért felel s VIG-h.

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h.

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

Ingatlanvagyonért felel s VIG-h., Bels
Ellen rzési Iroda

Kontrolling Igazgatóság

Kontrolling Igazgatóság

Kontrolling Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

IV. Pénzeszközök Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgatóság

B
e

fe
kt

e
te

tt 
e

sz
kö

zö
k

3. Halasztott ráfordítások

4. Egyéb követelések

2. Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása
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          - Term földek

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték  jogok

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

6. Beruházásokra adott el legek

5. Beruházások, felújítások

4. Tenyészállatok

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek

2. M szaki berendezések, gépek, járm vek

Vagyonelem

3. Tartós hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

                    - Kisebbségi tulajdonban lév  társaságnak

                    - Többségi tulajdonban lév  társaságnak

1. Vagyoni érték  jogok

2. Szellemi termékek

4. Immateriális javakra adott el legek

1. Tartós állami tulajdonú részesedések

3. Üzleti vagy cégérték

                    - Kisebbségi tulajdonban lév  részesedések

1. Bevételek aktív id beli elhatárolása

1. Bankbetétek

5. Készletekre adott el legek

3. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések

2. Váltókövetelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k)

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

- Kisebbségi tulajdonban lév  részesedések

- Többségi tulajdonban lév  részesedések

1. Forgatási célú állami tulajdonú részesedések

          Ebb l:

                    - Többségi tulajdonban lév  részesedések

4. Egyéb értékesítési célú eszközök, áruk

3. Értékesítési célú ingatlanok

1. Anyagok

2. Értékesítési célú immateriális javak

          Ebb l:

2. Tartósan adott kölcsönök

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése



II. számú melléklet (a Vagyonkataszterhez)
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Összesít -lap a kincstári vagyonkataszter Vagyonkezel  KVI azonosítója:

adatlapjaihoz

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /
Kísér lap évszáma:  

Adatlap megnevezése 
Csatolt
lapok
száma

Adatlap megnevezése 
Csatolt
lapok
száma

    
„V” Vagyonkezel  adatai _________________  „Jö” Járm vek összevont _________________  
    
„It” Immateriális javak tételes _____________  „Bö” Beruházások ______________________  
    
„Iö” Immateriális javak összevont __________  „Beö” Beruházásra adott el legek __________  
    
„F” Földterület _________________________  „R” Részesedések 

_______________________
    
„Fm” M velési ág ______________________  „Éb” Értékpapírok (befektetések) __________  
    
„É” Épület ____________________________  „Ak” Adott kölcsönök ___________________  
    
„L” Lakás / helyiség _____________________  „Hb” Hosszú lejáratú bankbetétek __________  
    
„Épt” Építmény tételes ___________________  „K” Készletek  _________________________  
    
„Épö” Építmények összevont ______________  „Kö” Követelések  ______________________  
    
„Gt” Gép, eszköz, berendezés tételes ________  „Éf” Értékpapírok (forgóeszközök) _________  
    
„Gö” Gép, eszköz, berendezés összevont ____  „P” Pénzeszközök ______________________  
    
„Jt” Járm  tételes _______________________  „Kt” Kötelezettségek ____________________  

„Ba” Tenyészállatok tételes_______________  „Baö” Tenyészállatok összevont ___________  
    
„Jog” Jogosultak _______________________    
    

  P.H.      
  Dátum        Aláírás 
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„V” Vagyonkezel  adatai Vagyonkezel  KVI azonosítója (V01):

Mozgás-nem(V02):
Mozgás dátuma(V03): 

Nyt.sz.: 

Vagyonkezel  neve (V04): 

   

Felügyeleti szerv (V05): 

Vagyonkezel  azonosító adatai 

Adószáma (V06): - -

KSH azonosítója (V07): - - -

ÁHT/cég/sz. ig. (V08): 

Vagyonkezel  m ködési formája (V09): 

Vagyonkezel  székhelye 

megyekód (V10): ország neve: 

településkód (V11): településnév:

Utcanév (V12): 

közelebbi cím (V13):    

E-mail címe (V14): 

Vagyonkezel  elérési címe, megyekódja (V15): Megye neve: 

irányítószám (V16): ország neve: 

településkód (V17): településnév:

Utcanév (V18): 

közelebbi cím (V19):    

postafiók ir.száma (V20):    

postafiók száma (V21):    

A szervezet vezet je (képvisel je)

név (V22): 

telefon (V23): telefax (V24): 

A vagyon-nyilvántartási adatok szolgáltatásáért felel s vezet

név (V25): 

telefon (V26): telefax (V27): 

Tájékoztatás cs d- illetve felszámolási eljárásról (V28): (1 - Van / 2 - Nincs) 

Tájékoztatás köztartozásról (V28): (1 - Van / 2 - Nincs) 

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 

Adatszolgáltatás a Vagyonkataszterbe 
a PC-s adatgy jt  programmal történik I/N 



6148 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

„It” Immateriális javak Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(tételes nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem:
Mozgás dátuma: 

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Immateriális vagyonelem 

kódja (It01):  nyilvántartási (leltári) száma (It03):  

megnevezése (It02):    

okmány (It04):    

Vagyonelem helye 

megyekód (It05): 

településkód (It06): településnév:

pontos cím (It07):    

helyrajzi szám (It08): 

Vonatkozó ingatlan típusa (It09): 

Ingatlan fekvése (It10): 

Megjegyzés: 

Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve (It11): 

Készítés keletkezés éve (It12): 

Könyv szerinti 

bruttó érték (It13):         EFt 

nettó érték (It14):         EFt 

Forgalmi elad. érték (It15):         EFt Forgalmi érték ismert-e: (I/N) (It16) 

Utolsó értékbecslés/eladás dátuma (It17):

Halmozott értékcsökk. (It18):  EFt 

Ebb l a kísér  lap évére vonatkozó értékcsökkenés: 

tervezett (It19):         EFt 

terven felüli (It20):         EFt 

Vonatkozó 

védettség (It21):            

terhelés (It22):            

korlátozás (It23):            

Kapcsolódó jogosultak darabszáma (It24):

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 
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6150 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

„F” Földterület Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(tételes nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem:
Mozgás dátuma: 

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /
Földterület 

kódja (F01):  nyilvántartási (leltári) száma (F03):  

megnevezése (m velési ág) (F02): 

helyrajzi száma (F04):

Ingatlan fekvése (F05): 

Vagyonelem megnevezése (F06): 

Okmány (F07): 

Földterület címe 

megyekód (F08): ország neve: 

településkód (F09): településnév:

pontos cím (F10):    

Megjegyzés: 

Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve (F11): 

Könyv szerinti 

bruttó érték (F12):         EFt 

nettó érték (F13):         EFt 

Forgalmi érték (F14):         EFt Forgalmi érték ismert-e (I/N) (F15): 

Utolsó értékbecslés/eladás dátuma (It16):

Halmozott értékcsökkenés (It17):  EFt 

Ebb l a kísér  lap évére vonatkozó értékcsökkenés: 

tervezett (F18):         EFt 

terven felüli (F19):         EFt 

Összes földterület (F20):  hektár  m2

Résztulajdonosok száma (F21):    

Magyar Állam tulajdoni része 

tulajdoni hányad (F22): /

arányos terület (F23):  hektár  m2

Vagyonkezel k száma (F24):    

A jelent  vagyonkezel  által kezelt 

terület (F25):  hektár  m2

kezel i hányad (F26): /

Több vagyonelem összetartozásának jele (F27):    

Vonatkozó 

védettség (F28):            

korlátozás (F29):     

terhelés (F30):            

Terhelés jogosultja (F31): 

Kapcsolódó jogosultak darabszáma (F32):

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

Dátum P.H. Aláírás 



2008/100. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6151

„Fm” Földterületek m velési ágai Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(alrészletek) Lapsorszám: 

Mozgás-nem:
Mozgás dátuma: 

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Földterület 

kódja:  nyilvántartási (leltári) száma:  

Megnevezése: 

helyrajzi száma: 

Sorszám M velési ág M velési ág megnevezése Kezelt 
terület

 alrészlet 
bet jele

kódja (Fm03) hektár m2

 (Fm01) (Fm02)  (Fm04) 

01.      

02.      

03.      

04.      

05.      

06.      

07.      

08.      

09.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

   Összesen: 

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 



6152 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

„É” Épület Vagyonkezel  KVI azonosítója :

(tételes nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem:
Mozgás dátuma: 

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma: - /

Épület
kódja (É01):  nyilvántartási (leltári) száma (É03):  

megnevezése (É02) 

helyrajzi száma (É04): 

Okmány (É05): 

Hordozó (vonatkozó) ingatlan helyrajzi száma (É06): 

Ingatlan fekvése (É07): 

Vagyonelem megnevezése (É08):    

Épület címe 
megyekód (É09): ország neve: 

településkód (É10): településnév:

pontos cím (É11):    

Megjegyzés: 

Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve (É12): Építés éve (É13): 

Vonatkozó 
védettség (É14):            

korlátozás (É15):            

Szintszám (É16):    

Nettó összes szintterület (É17):   m2

Résztulajdonosok száma (É18):    

Magyar Állam tulajdoni része 

tulajdoni hányad (É19): /

arányos terület (É20):  m2

Vagyonkezel k száma (É21):    

kezel i hányad (É22): /

A jelent  vagyonkezel  által kezelt terület (É23): m2

 Szolgálati lakások száma (db)  (É24):  

( 2) Irodahelyiségek száma (db)  (É26):  

( 2)Több vagyonelem összetartozásának jele (É28):    

Könyv szerinti 

bruttó érték (É29):         EFt 

nettó érték (É30):         EFt 

Forgalmi érték (É31):         EFt Forgalmi érték ismert-e (I/N) (É32): 

Utolsó értékbecslés/eladás dátuma (É33):

Halmozott értékcsökkenés (É34):  

Ebb l a kísér  lap évére vonatkozó értékcsökkenés: 

tervezett (É35):         EFt 

terven felüli (É36):         EFt 

terhelés (É37):     

Terhelés jogosultja (É38): 

Kapcsolódó jogosultak darabszáma (É39):

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

_______________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 
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„L” Lakás, helyiség Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(tételes nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem:
Mozgás dátuma: 

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Lakás, helyiség 

kódja (L01):  nyilvántartási (leltári) száma (L03):  

megnevezése (L02):    

helyrajzi száma (L04): 

Lakás, helyiség címe 

megyekód (L05): ország neve: 

településkód (L06): településnév:

pontos cím (L07):    

Vagyonelem megnevezése (L08): 

Okmány (L09): 

Megjegyzés: 

Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve (L10): 

Építés éve (L11): 

Könyv szerinti 

bruttó érték (L12):         EFt 

nettó érték (L13):         EFt 

Forgalmi érték (L14):         EFt Forgalmi érték ismert-e: (I/N) (L15): 

Utolsó értékbecslés/eladás dátuma (L16):

Halmozott értékcsökkenés (L17):  EFt 

Ebb l a kísér  lap évére vonatkozó értékcsökkenés: 

tervezett (L18):         EFt 

terven felüli (L19):         EFt 

Terület (L20): m2

Résztulajdonosok száma (L21):    

Magyar Állam tulajdoni része 

tulajdoni hányad (L22): /

Több vagyonelem összetartozásának jele (L23):    

Vonatkozó 

védettség (L24):            

korlátozás (L25):     

terhelés (L26):            

Terhelés jogosultja (L27): 

Kapcsolódó jogosultak darabszáma (L28):

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 



6154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

„Épt” Építmény Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(tételes nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem:
Mozgás dátuma: 

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Építmény

kódja (Épt01):  nyilvántartási (leltári) száma (Épt03):

megnevezése (Épt02):    

helyrajzi száma (Épt04):

Ingatlan fekvése (Épt05): 

Vagyonelem megnevezése (Épt06): 

Híd törzsszáma (Épt07): 

Út/vonalszám (magyar) (Épt08): Hossza (km) (Épt09): 

 Szelvényt l (Épt10): -ig

Okmány (Épt11): 

Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve (Épt12): 

Építés, keletkezés éve (Épt13): 

Építmény címe 
megyekód (Épt14): ország neve: 

településkód (Épt15): településnév:

pontos cím (Épt16):    

Könyv szerinti 

bruttó érték (Épt17):         EFt 

nettó érték (Épt18):         EFt 

Forgalmi érték (Épt19):         EFt Forgalmi érték ismert-e (I/N) (Épt20): 

Utolsó értékbecslés/eladás dátuma (Épt21):

Halmozott értékcsökkenés. (Épt22):  

Ebb l a kísér  lap évére vonatkozó értékcsökkenés: 

tervezett (Épt23):         EFt 

terven felüli (Épt24):         EFt 

Megjegyzés: 

Jellemz  mértéke 

mér szám (Épt25):    

mértékegysége (Épt26):    

Résztulajdonosok száma (Épt27):    

Magyar Állam tulajdoni része 

tulajdoni hányad (Épt28): /

Több vagyonelem összetartozásának jele (Épt29):    

Vonatkozó 

védettség (Épt30):            

terhelés (Épt31):     

Terhelés jogosultja (Épt32): 

korlátozás (Épt33):            

Kapcsolódó jogosultak darabszáma (Épt34):

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 



2008/100. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6155
„É

p
ö

” 
É

p
ít

m
én

ye
k 

V
ag

yo
n

k
ez

el
 K

V
I 

az
on

os
ít

ój
a:

(ö
ss

ze
sí

te
tt

 n
yi

lv
á

n
ta

rt
á

s)
 

L
ap

so
rs

zá
m

: 

M
oz

gá
s-

n
em

: 

M
oz

gá
s 

d
át

u
m

a:

V
ag

yo
n

k
ez

el
 n

ev
e:

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

V
ag

yo
nk

ez
el

és
i s

ze
rz

d
és

 s
zá

m
a:

 
   

   
   

   
   

  -
/

S
or

sz
ám

 
É

p
ít

m
én

y 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

K
ód

 s
ze

ri
n

ti
 

M
en

n
y.

K
ön

yv
 s

ze
ri

n
ti

 
 

T
ár

gy
id

sz
ak

i é
rt

ék
cs

ök
ke

né
s 

 
k

ód
ja

 
m

eg
n

ev
ez

és
  

 
d

ar
ab

 
b

ru
tt

ó 
ér

té
k

 
n

et
tó

 é
rt

ék
 

 
te

rv
ez

et
t 

te
rv

en
 f

el
ü

li
 

 
(É

p
ö0

1)
 

(É
p

ö0
2)

 
 

(É
p

ö0
3)

(É
p

ö0
4)

 E
F

t 
(É

p
ö0

5)
 E

F
t 

 
(É

p
ö0

6)
 E

F
t 

(É
p

ö0
7)

 E
F

t 

01
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

02
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

03
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

04
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

05
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

06
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

07
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

08
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

09
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ö
ss

ze
se

n:
 

 
 

 
 

A
 k

ö
zö

lt
 a

d
at

o
k 

a 
va

g
yo

n
ke

ze
l

i n
yi

lv
án

ta
rt

ás
sa

l e
g

ye
z

ek
.

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
D

át
um

 
P

.H
. 

A
lá

ír
ás

 



6156 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

„Gt” Gép, eszköz, berendezés, felszerelés Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(tételes nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem:
Mozgás dátuma: 

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Gép, eszköz, berendezés, felszerelés 

kódja (Gt01):  nyilvántartási (leltári) száma (Gt03):  

megnevezése (Gt02):    

BTO    

kódja (Gt04):    

megnevezése (Gt05):    

gyári száma (Gt06):    

Jellemz  mértéke 

mér száma (Gt07):    

mértékegysége (Gt08):    

Vagyonelem megnevezése (Gt09): 

Okmány (Gt10): 

Megjegyzés: 

Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve (Gt11): 

Gyártás éve (Gt12): 

Könyv szerinti 

bruttó érték (Gt13):         EFt 

nettó érték (Gt14):         EFt 

Forgalmi érték (Gt15):         EFt Forgalmi érték ismert-e: (I/N) (Gt16): 

Utolsó értékbecslés/eladás dátuma (Gt17):

Halmozott értékcsökkenés (Gt18):  EFt

Ebb l a kísér  lap évére vonatkozó értékcsökkenés: 

tervezett (Gt19):         EFt 

terven felüli (Gt20):         EFt 

Vonatkozó 

védettség (Gt21):            

terhelés (Gt22):            

korlátozás (Gt23):     

Kapcsolódó jogosultak darabszáma (Gt24):

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 
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6158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

„Jt” Járm Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(tételes nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem:
Mozgás dátuma: 

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Járm

kódja (Jt01):  nyilvántartási (leltári) száma (Jt03):  

megnevezése (Jt02):    

BTO    

kódja (Jt04):    

megnevezése (Jt05):    

típusa (Jt06):    

alvázszáma (Jt07):    

Vagyonelem megnevezése (Jt08): 

Okmány (Jt09): 

Megjegyzés: 

Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve (Jt10): 

Gyártás éve (Jt11): 

Vonatkozó 

védettség (Jt12):            

terhelés (Jt13):            

Könyv szerinti 

bruttó érték (Jt14):         EFt 

nettó érték (Jt15):         EFt 

Forgalmi érték (Jt16):         EFt Forgalmi érték ismert-e: (I/N) (Jt17): 

Utolsó értékbecslés/eladás dátuma (Jt18):

Halmozott értékcsökkenés (Jt19):  EFt 

Ebb l a kísér  lap évére vonatkozó értékcsökkenés: 

tervezett (Jt20):         EFt 

terven felüli (Jt21):         EFt 

korlátozás (Jt22):            

Kapcsolódó jogosultak darabszáma (Jt23):

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 
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6160 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

„Beö” Beruházásra adott el legek Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(összesített nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem: 

Mozgás dátuma:

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Sorszám Beruházásra  
adott el legek Kód szerinti

Mennyiség El legek összege 
ÁFA nélkül 

 kódja         db EFt 

     

 (Beö01)         (Beö02) (Beö03) (Beö04) 

01. 09           Beruházásra adott el legek   

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 



2008/100. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6161

„R” Részesedések Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(tételes nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem:
Mozgás dátuma: 

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Részesedés 
kódja (R01):   megnevezése (R02):   

Nyilvántartási (leltári) száma (R03): Nyilv. vétel éve (R04): 

Vagyonelem megnevezése (R05): 

Okmány (R06): Kibocsátás éve (R07): 

Társaság megnevezése (R08): 

Cégjegyzékének száma (R09): 

Törzst ke/Alapt ke (R10): 

Saját t ke (R12): Saját t ke ismert-e (I/N) (R13): 

Részesedés névértéke (R14): 

Megjegyzés: 

Könyv szerinti érték (R15): E FT Könyv szerinti érték ismert (I/N) (R16): 

Forgalmi/eladási érték (R17): E FT Forgalmi érték ismert (I/N) (R18): 

Utolsó értékbecslés/eladás dátuma (R19):

Tárgyid szaki értékvesztés (R20): 

1 1 1 E FTTárgyid szaki értékvesztés visszaírás (R21): 

1 1 2 E FT

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 
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2008/100. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6163

„Ak” Adott kölcsönök Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(összesített nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem: 

Mozgás dátuma:

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Sorszám Adott 
kölcsönök

Kód szerinti 
megnevezése 

Mennyiség Könyv szerinti 
érték

 kódja  db EFt 

     

 (Ak01) (Ak02) (Ak03) (Ak04) 

01. 13 Adott kölcsönök megnevezése   

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 



6164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

„Hb” Hosszú lejáratú bankbetétek Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(összesített nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem: 

Mozgás dátuma:

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Sorszám Hosszú lejáratú 
bankbetétek

                   Kód szerinti 
                   megnevezése 

Tételszám Könyv szerinti 
érték

 kódja   EFt 

 (Hb01) (Hb02) (Hb03) (Hb04) 

01. 14 Hosszú lejáratú bankbetétek   

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 



2008/100. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6165

„K” Készletek Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(összesített nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem: 

Mozgás dátuma:

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Sorszám Készletek Kód szerinti Tételszám Könyv szerinti Tárgyid szaki 
 kódja megnevezés  érték értékvesztés 

    EFt EFt 

 (K01) (K02) (K03) (K04) (K05) 

01. 18 

A
   

02. 19 Áruk    

03. 20 Állatok    

04. 21 Befejezetlen termelés és 
félkész termékek 

   

05. 22 Késztermékek    

   Összesen:

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 



6166 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

„Kö” Követelések Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(összesített nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem: 

Mozgás dátuma:

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Sorszám Követelés   Kód szerinti Tételszám Mérleg szerinti Határid n túli 

 kódja    megnevezése  érték követelés 

    EFt EFt 

 (Kö01) (Kö02) (Kö03) (Kö04) (Kö05) 

01. 24 

A ó
   

02. 25 Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból 

   

03. 26 Egyéb követelések    

   Összesen:

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 



2008/100. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6167

„Éf” Értékpapírok (forgóeszközök) Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(összesített nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem: 

Mozgás dátuma:

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Sorszám Értékpapírok        Kód szerinti Tételszám Mérleg szerinti Tárgyid szaki 

 kódja megnevezése  érték értékvesztés visszapótolt 

    EFt EFt értékvesztés 

      EFt 

 (Éf01) (Éf02) (Éf03) (Éf04)  (Éf05) (Éf06) 

01. 28 

á ó á i j
    

02. 29 Kincstárjegyek     

03. 30 Kötvények     

04. 31 Egyéb értékpapírok     

   Összesen:    

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 



6168 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

„P” Pénzeszközök Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(összesített nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem: 

Mozgás dátuma:

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Sorszám Pénzeszközök                      Kód szerinti  Tételszám Könyv szerinti 

 kódja megnevezés  érték összesen 

    EFt 

 (P01) (P02) (P03) (P04) 

01. 33 Pénztárak és betétkönyvek   

02. 34 Költségvetési bankszámlák   

03. 35 Finanszírozási bankszámlák   

04. 36 Idegen pénzeszközök számlái   

   Összesen: 

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 



2008/100. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6169

„Kt” Kötelezettségek Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(összesített nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem: 

Mozgás dátuma:

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

S
Kötelezettség         Kód szerinti Tételszám Könyv szerinti Határid n túli 

 kódja megnevezése  érték összesen kötelezettség 

    EFt EFt 

 (Kt01) (Kt02) (Kt03) (Kt04) (Kt05) 

01. 67 Hosszú lejáratú kötelezettségek    

02. 71 Rövid lejáratú kötelezettségek    

   Összesen:

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 



6170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

„Ba” Tenyészállat Vagyonkezel  KVI azonosítója:

(tételes nyilvántartás) Lapsorszám: 

Mozgás-nem:
Mozgás dátuma: 

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Állatfaj

kódja (Ba01):  nyilvántartási (leltári) száma (Ba03):  

megnevezése (Ba02):    

Ivara (Ba04):    

Állat fajta (Ba05):    

Törzskönyvi száma (Ba06): Okmány (Ba07):

Tartás célja (Ba08):    

Tartás helye (Ba09):    

Jellemz  mértéke 

mér száma (Ba10):    

mértékegysége (Ba11):    

Állat származása (Ba12): 

Megnevezése (Ba13): 

Megjegyzés: 

Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve (Ba14): 

Születési dátum (Ba15): 

Könyv szerinti 

bruttó érték (Ba16):         EFt 

nettó érték (Ba17):         EFt 

Forgalmi érték (Ba18):         EFt Forgalmi érték ismert-e: (I/N) (Ba19): 

Utolsó értékbecslés/eladás dátuma (Ba20):

Halmozott értékcsökkenés (Ba21):  EFt 

Ebb l a kísér  lap évére vonatkozó értékcsökkenés: 

tervezett (Ba22):         EFt 

terven felüli (Ba23):         EFt 

Vonatkozó 

védettség (Ba24):            

terhelés (Ba25):            

korlátozás (Ba26):     

Kapcsolódó jogosultak darabszáma (Ba27):

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

________________________  ________________________ 
Dátum P.H. Aláírás 
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„Jog” Jogosultak Vagyonkezel  KVI azonosítója:

Lapsorszám: 

Mozgás-nem:
Mozgás dátuma: 

Vagyonkezel  neve: _______________________________________________________________________

Vagyonkezelési szerz dés száma:                  - /

Nyilvántartási (leltári) száma 
(J 01)Hivatkozási lap  

azonosítója (Jog02):  

lapfajtája (Jog03):  

település (Jog04):  

helyrajzi szám (Jog05):  

Vagyonelem kódja (Jog06):  

Jog kód (Jog07):  Neve:  

Jogi tény keletkezés éve (Jog08):  Jogi tény típusa (Jog09):  

KVI azonosítója (Jog10): Neve (Jog11): 

M ködési forma (Jog12): 

ÁHT/cég/sz. ig.(Jog13): 

Címe

megyekód (Jog14): ország neve: 

településkód (Jog15): településnév:

pontos cím (Jog16):    

 Bérbe, használatba, kezelésbe adott földter. (ha)  (Jog17):  

 Épület, lakás (m2)  (Jog18):  

A közölt adatok a vagyonkezel i nyilvántartással egyez ek.

Dátum P.H. Aláírás 
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2. számú melléklet 

ADATLAPOK KITÖLTÉSI SEGÉDLETE 
KÓDJEGYZÉK AZ ADATLAPOK KITÖLTÉSÉHEZ 

(Valamennyi értékmez  esetében az értéket ezer Ft.-ban (EFt) kell megadni)

Vagyonkezel k adatai 
(„V”) adatlap 

V01 KVI azonosító kód: A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  beléptetésekor a KVI határozza meg. 
„M” illetve „T” mozgásnem esetén a vagyonkezel nek kell kitölteni.  

V02 Mozgásnem:      „F”: vagyonkezel  beléptetése 
        „M”: vagyonkezel  adatainak módosítása 
        „T”: vagyonkezel  jogviszony törlése (archiválás) 

V03 Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja.  

V04 Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági enge-
délyben vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

V05 Felügyeleti szerv: Felügyeleti szerv megnevezése. 

V06 Vagyonkezel  adóazonosító száma: A vagyonkezel  APEH által meghatározott adóazonosító jele. 

V07 KSH azonosító száma: A vagyonkezel  9001/2002. (SK 3.) KSH közleményben meghatározott statisztikai 
számjele. 

V08 Államháztartási egyedi azonosító/cégjegyzés/személyigazolvány száma: A 3/1997. (II. 7.) PM rendelet 
1. § (6) bekezdésben foglaltaknak 
megfelel  szám. 

V09 M ködési forma: Kódjegyzék szerint. A 9001/2002. (SK 3.) KSH közlemény 2. sz. mellékletében meghatá-
rozott szám.  

V10 Vagyonkezel i székhely megyekódja: Kódjegyzék szerint. A 9001/2002. (SK 3.) KSH közlemény 3. sz. 
mellékletében meghatározott szám. Külföldi vagyonkezel  esetén 
megyekódként 88-at és a megnevezésbe az ország nevét kell beírni. 

V11 Településkód: Kódjegyzék szerint (megyekód 88 esetén a településkódot üresen kell hagyni, és a település-
nevet ki kell tölteni). 

V12 Utcanév: A nevet a közigazgatási utcajegyzék szerint kell megadni. 

V13 Közelebbi cím: Házszám, emelet, ajtó. 

V14 E-mail cím: A vagyonkezel  e-mail címe. 

V15 Vagyonkezel  elérési címének megyekódja: Azonos a V10-nél leírtakkal. 

V16 Irányító szám: Postai irányítószám jegyzék alapján 

V17 Településkód: Azonos a V11-nél leírtakkal. 

V18 Utcanév: A nevet a közigazgatási utcajegyzék szerint kell megadni. 

V19 Közelebbi cím: Házszám, emelet, ajtó. 
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V20-V21 Postafiók irányítószáma és száma. 

V22-V23-V24: A szervezet vezet jének (képvisel jének) neve és telekommunikációs adatai 

V25-V26-V27: A vagyonnyilvántartási adatok szolgáltatásáért felel s vezet  neve és telekommunikációs adatai 

V28 Tájékoztatás cs d- és felszámolási eljárásról: Kódjegyzék szerint. Tájékoztatás arról, hogy az adatszolgálta-
tás id pontjában folyik-e cs d- vagy felszámolási eljárás, he-
lyi önkormányzatnál adósságrendezési eljárás indul a va-
gyonkezel nél. 

V29 Tájékoztatás köztartozásról: Kódjegyzék szerint. Tájékoztatás arról, hogy az adatszolgáltatás id pontjában 
vagyonkezel nek van-e tartósan lejárt köztartozása. 

Immateriális javak („It”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, a KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

It01 Vagyonelem kódja: Kódjegyzék szerint 

It02 Vagyonelem megnevezés: A vagyonkezel  által használt megnevezés.  

It03 Nyilvántartási (leltári) szám: A vagyonelem vagyonkezel jénél alkalmazott azonosító adat. 

It04 Okmány: A vagyonelem eseményéhez kapcsolódó okirat hivatkozását tartalmazza. 

It05 Megyekód: Kódjegyzék szerint. Külföld esetén megyekódként 88-at és a megnevezésbe az ország nevét 
kell beírni. 

It06 Településkód: Kódjegyzék szerint (megyekód 88 esetén a településkódot üresen kell hagyni, és a település-
nevet ki kell tölteni). 

It07 Pontos cím: Házszám, emelet, ajtó. 

It08 Helyrajzi szám: Azon ingatlan helyrajzi száma, amely az ingatlanhoz köt d  vagyoni érték  jog kapcsoló-
dik. 

It09 Vonatkozó ingatlan típusa: Ingatlanhoz köt d  vagyoni érték  jog ingatlan típusa. Kódjegyzék szerint. 

It10 Ingatlan fekvése: Közigazgatási területen belül az ingatlan fekvését határozza meg. Kódjegyzék szerint.

Megjegyzés: Szabadon kitölthet  mez , amely pontosítást, kiegészítés, és a feladatlapon nem szerepl  kérdésre 
a választ tartalmazhatja. 

It11 Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve: Az analitikus vagyonnyilvántartásba vételének id pontja.

It12 Készítés, keletkezési éve: Immateriális vagyonelem keletkezés éve. 

It13 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 
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It14 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

It15 Forgalmi érték: Hivatalos értékbecslés során meghatározott érték vagy eladási ár. 
 (ÁFA nélküli nettó érték vagy ár) 
It16 Forgalmi érték ismert?: I/N

It17 Utolsó értékbecslés/eladás dátuma: Vagyonelem értékbecslésének utolsó dátuma. 

It18 Halmozott értékcsökkenés: A könyv szerinti bruttó és nettó érték különbsége. 

It19 Tárgyid szak terv szerinti értékcsökkenés:  A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendel-
kez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni 
egy évben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az adott évi ér-
tékcsökkenés teljes értéket, vagy évközben a kincstári vagyon 
csökkenésekor, az elszámolt értéket. 

It20 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendel-
kez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni. 

It21 Védettség kódja: Kódjegyzék szerint. 

It22 Terhelés kódja: Kódjegyzék szerint. 

It23 Korlátozás kódja: Kódjegyzék szerint. 

It24 Kapcsolódó jogosultak száma: Jogosultak összes száma.

Immateriális javak („Iö”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, ha-
tósági engedélyben vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó,  KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

Iö01 Vagyonelem kódja: Kódjegyzék szerint. 

Iö02 Megnevezés: Kódjegyzék szerint. 

Iö03 Ingatlan típusa: Ingatlanhoz köt d  vagyoni érték  jog ingatlan típusa. Kódjegyzék szerint. 

Iö04 Mennyiség/darab: Kódcsoportonként összevont tételek száma. 

Iö05 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Iö06 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Iö07 Tárgyid szaki tervezett értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló készí-
tési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendelkez
kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni egy év-
ben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az adott évi értékcsökke-
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nés teljes értéket, vagy évközben a kincstári vagyon csökkenése-
kor, az elszámolt értéket. 

Iö08 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól ren-
delkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell meg-
adni. 

Földterület („F”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója: A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó,  KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

F01 Földterület kódja: Kódjegyzék szerint. 

F02 megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés.  

F03 Nyilvántartási (leltári) szám: A vagyonelem vagyonkezel jénél alkalmazott azonosító adat. 

F04 Helyrajzi szám: Az ingatlan-nyilvántartásban meghatározott szám. 

F05 Ingatlan fekvése: Kódjegyzék szerint.

F06 Vagyonelem megnevezése: A vagyonkezel  által használt megnevezés.  

F07 Okmány: A vagyonelem eseményéhez kapcsolódó okirat hivatkozását tartalmazza. 

F08 Megyekód: Kódjegyzék szerint. Külföld esetén megyekódként 88-at és a megnevezésbe az ország nevét kell 
beírni. 

F09 Településkód: Kódjegyzék szerint. (megyekód 88 esetén a településkódot üresen kell hagyni, és a település-
nevet ki kell tölteni). 

F10 Pontos cím: Házszám, emelet, ajtó. 

Megjegyzés: Szabadon kitölthet  mez , amely pontosítást, kiegészítés, és a feladatlapon nem szerepl  kérdésre 
a választ tartalmazhatja. 

F11 Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve: Az analitikus vagyonnyilvántartásba vételének id pontja.

F12 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

F13 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

F14 Forgalmi érték: Hivatalos értékbecslés során meghatározott érték vagy eladási ár. 
(ÁFA nélküli nettó érték vagy ár) 

F15 Forgalmi érték ismert: I/N 

F16 Utolsó értékbecslés/eladás dátuma: Vagyonelem értékbecslésének utolsó dátuma. 
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F17 Halmozott értékcsökkenés: A könyv szerinti bruttó és nettó érték különbsége.  

F18 Tárgyid szak terv szerinti értékcsökkenés:  Azon vagyonelemeknél, ahol az ilyen értékcsökkenés értelmez-
het , a számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszá-
moló készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól 
rendelkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell 
megadni egy évben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az 
adott évi értékcsökkenés teljes értéket, vagy évközben a kincs-
tári vagyon csökkenésekor, az elszámolt értéket. 

F19 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: Azon vagyonelemeknél, ahol az ilyen értékcsökkenés értelmez-
het , a számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól ren-
delkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megad-
ni. 

F20 Összes földterület: Az ingatlan-nyilvántartás szerint (ha + m2), a helyrajzi szám teljes területe. 

F21 Résztulajdonosok száma: Résztulajdonosok száma összesen. 

F22 Magyar Állam tulajdoni hányad: A Magyar Állam tulajdonát, képez  vagyonhányadot kell tört számmal je-
lölni.  

F23 Arányos terület: Tulajdoni részarány alapján számított terület (ha+ m2).

F24 Vagyonkezel k száma: Vagyonkezel k száma összesen. 

F25-F26 : A jelent  vagyonkezel  által kezelt terület mértéke (ha + m2) vagy nyilvántartás szerinti kezel i há-
nyada.

F27 Több vagyonelem összetartozásának jele: A vagyonkezel  által, több ingatlan vagyoneleménél szabadon al-
kalmazott azonos jelölés, amivel az adott vagyonelemek, össze-
tartozását kívánja jelezni.

F28 Védettség kódja: Kódjegyzék szerint. 

F29 Korlátozás kódja: Kódjegyzék szerint. 

F30 Terhelés kódja: Kódjegyzék szerint. 

F31 Terhelés jogosultja: A terhelés jogosultjainak megnevezése (2000. 12. 31-ig készített jelentéseknél kell ki-
tölteni). 

F32 Kapcsolódó jogosultak száma: Jogosultak összes száma. 
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Földterület m velési ágai alrészletek („Fm”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:  A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

F lap azonosítója: Azon több m velési ágú föld adatlap lapsorszáma, amelyre az itt megadásra kerül  m velési 
ág szerinti bontás vonatkozik. 

Földterület kódja: 0999  

Megnevezés: Több m velési ág. 

Helyrajzi szám: Azon több m velési ágú föld adatlap helyrajzi száma, amelyre az itt megadásra kerül  m velési 
ág szerinti bontás vonatkozik. 

Fm01 M velési ág alrészlet bet jele: Az ingatlan-nyilvántartásban meghatározott kisbet .

Fm02 M velési ág kódja: Kódjegyzék szerint. 

Fm03 Megnevezés: Kódjegyzék szerint megnevezés. 

Fm04 Kezelt terület: Az ingatlan-nyilvántartás szerint (ha+ m2) a helyrajzi szám alrészletének területe. 

Épület („É”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, ha-
tósági engedélyben vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés szá-
ma. 

É01 Épület kódja: Kódjegyzék szerint. 

É02 megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 
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É03 Nyilvántartási (leltári) szám: A vagyonelem vagyonkezel jénél alkalmazott azonosító adat. 

É04 Helyrajzi szám: Önálló telekkönyvi albetéttel rendelkez  épület ingatlan nyilvántartás szerinti száma. 

É05 Okmány: A vagyonelem mozgás eseményéhez kapcsolódó okirat hivatkozását tartalmazza. 

É06 Hordozó (vonatkozó) ingatlan helyrajzi száma: Az épület alatti földterület ingatlan nyilvántartás szerinti 
helyrajzi száma. Kitöltése akkor kötelez , ha az épület nem 
önálló telekkönyvi albetét. 

É07 Ingatlan fekvése: Kódjegyzék szerint.

É08 Vagyonelem megnevezése: A vagyonkezel  által használt megnevezés.  

É09 Megyekód: Kódjegyzék szerint. Külföld esetén megyekódként 88-at és a megnevezésbe az ország nevét 
kell beírni. 

É10 Településkód: Kódjegyzék szerint (megyekód 88 esetén a településkódot üresen kell hagyni, és a település-
nevet ki kell tölteni). 

É11 Pontos cím: Házszám, emelet, ajtó. 

Megjegyzés: Szabadon kitölthet  mez , amely pontosítást, kiegészítés, és a feladatlapon nem szerepl  kérdésre 
a választ tartalmazhatja. 

É12 Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve: Az analitikus vagyonnyilvántartásba vételének id pontja.

É13 Építés éve: Épület keletkezésének éve. 

É14 Védettség kódja: Kódjegyzék szerint. 

É15 Korlátozás kódja: Kódjegyzék szerint. 

É16-É17: Szintszám és nettó összes szintterület:  Meghatározott céllal beépített pinceszint, alagsor, földszint, 
emeletek és a beépített tet tér számainak összessége. Nettó 
szint terület: A vakolt falsíkok közötti helyiségterületek szin-
tenkénti összege (m2). Összes nettó szintterület: valamennyi 
szint nettó alapterületének összege.

É18 Résztulajdonosok száma: Résztulajdonosok száma összesen. 

É19 Magyar Állam tulajdoni hányad: A Magyar Állam tulajdonát képez  vagyonhányadot kell tört számmal je-
lölni.  

É20 Arányos terület: Tulajdoni részarány alapján számított terület (ha+ m2).

É21 Vagyonkezel k száma: Vagyonkezel k száma összesen. 

É22-É23: A jelent  vagyonkezel  által kezelt terület mértéke (ha + m2) vagy nyilvántartás szerinti kezel i há-
nyada.

É24-É25: Szolgálati lakások száma és összes területük: Az épületben lév  szolgálati lakások száma és összes te-
rülete. 

É26-É27: Irodahelységek száma és összes területük: Az épületben lév  irodák száma és összes területe. 

É28 Több vagyonelem összetartozásának jele:  A vagyonkezel  által, több ingatlan vagyoneleménél szabadon 
alkalmazott azonos jelölés, amivel az adott vagyonelemek, ösz-
szetartozását kívánja jelezni.

É29 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

É30 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

É31 Forgalmi, eladási érték: Hivatalos értékbecslés során meghatározott érték, vagy eladási ár. 
 (ÁFA nélküli nettó érték vagy ár) 
É32 Forgalmi érték ismert?: I/N
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É33 Utolsó értékbecslés/eladás dátuma: Vagyonelem értékbecslésének utolsó dátuma. 

É34 Halmozott értékcsökkenés: A könyv szerinti bruttó és nettó érték különbsége.  

É35 Tárgyid szak terv szerinti értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendel-
kez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni 
egy évben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az adott évi érték-
csökkenés teljes értéket, vagy évközben a kincstári vagyon 
csökkenésekor, az elszámolt értéket. 

É36 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendel-
kez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni. 

É37 Terhelés kódja: Kódjegyzék szerint. 

É38Terhelés jogosultja: A terhelés jogosultjainak megnevezése (2000. 12. 31-ig készített jelentéseknél kell ki-
tölteni).

É39 Kapcsolódó jogosultak száma: Jogosultak összes száma. 

Lakás, helyiség („L”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés szá-
ma. 

L01 Lakás, helyiség kódja: Kódjegyzék szerint. 

L02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

L03 Nyilvántartási (leltári) szám: A vagyonelem vagyonkezel jénél alkalmazott azonosító adat. 

L04 Helyrajzi szám: Önálló telekkönyvi albetéttel rendelkez  épületrész ingatlan nyilvántartás szerinti száma. 

L05 Megyekód: Kódjegyzék szerint. Külföld esetén megyekódként 88-at és a megnevezésbe az ország nevét 
kell beírni. 

L06 Településkód: Kódjegyzék szerint (megyekód 88 esetén a településkódot üresen kell hagyni, és a település-
nevet ki kell tölteni). 

L07 Pontos cím: Házszám, emelet, ajtó. 
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L08 Vagyonelem megnevezése: A vagyonkezel  által használt megnevezés.  

L09 Okmány: A vagyonelem eseményéhez kapcsolódó okirat hivatkozását tartalmazza. 

Megjegyzés: Szabadon kitölthet  mez , amely pontosítást, kiegészítés, és a feladatlapon nem szerepl  kérdésre a 
választ tartalmazhatja. 

L10 Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve: Az analitikus vagyonnyilvántartásba vételének id pontja.

L11 Építés éve: A vagyonelem építésének éve. 

L12 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

L13 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

L14 Forgalmi érték: Hivatalos értékbecslés során meghatározott érték, vagy eladási ár. 
 (ÁFA nélküli nettó érték vagy ár) 
L15 Forgalmi érték ismert?: I/N

L16 Utolsó értékbecslés/eladás dátuma: Vagyonelem értékbecslésének utolsó dátuma. 

L17 Halmozott értékcsökkenés: A könyv szerinti bruttó és nettó érték különbsége.  

L18 Tárgyid szak terv szerinti értékcsökkenés:  A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendel-
kez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni 
egy évben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az adott évi ér-
tékcsökkenés teljes értéket, vagy évközben a kincstári vagyon 
csökkenésekor, az elszámolt értéket.

L19 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendel-
kez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni. 

L20 Terület: Nettó összterület (m2). A helyiség(ek) vakolt falsíkok közötti összterülete (m2).

L21 Résztulajdonosok száma: Résztulajdonosok száma összesen. 

L22 Magyar Állam tulajdoni hányad: A Magyar Állam tulajdonát, képez  vagyonhányadot kell tört számmal je-
lölni.  

L23 Több vagyonelem összetartozásának jele: A vagyonkezel  által, több ingatlan vagyoneleménél szabadon 
alkalmazott azonos jelölés, amivel az adott vagyonelemek, ösz-
szetartozását kívánja jelezni.

L24 Védettség kódja: Kódjegyzék szerint. 

L25 Korlátozás kódja: Kódjegyzék szerint. 

L26 Terhelés kódja: Kódjegyzék szerint. 

L27 Terhelés jogosultja: A terhelés jogosultjainak megnevezése (2000. 12. 31-ig készített jelentéseknél kell ki-
tölteni).

L28 Kapcsolódó jogosultak száma: Jogosultak összes száma.
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Építmény („Épt”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés szá-
ma. 

Épt01 Építmény kódja: Kódjegyzék szerint. 

Épt02 Megnevezés: Kódjegyzék szerint megnevezés. 

Épt03 Nyilvántartási (leltári) szám: A vagyonelem vagyonkezel jénél alkalmazott azonosító adat. 

Épt04 Helyrajzi szám: Az építmény ingatlan nyilvántartás szerinti száma. 

Épt05 Ingatlan fekvése: Kódjegyzék szerint.

Épt06 Vagyonelem megnevezése: A vagyonkezel  által használt megnevezés.  

Épt07 Híd törzsszáma: Építmény azonosító száma. 

Épt08-Épt10:Út/vonalszám, hossz, szelvény: Közutak és vasútvonalak azonosítója, és jellemz  mennyiségi ada-
tai. (Országos közutak és vasutak esetében kell kitölteni.) 

Épt11 Okmány: A vagyonelem eseményéhez kapcsolódó okirat hivatkozását tartalmazza. 

Épt12 Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve: Az analitikus vagyonnyilvántartásba vételének id pontja.

Épt13 Építés, keletkezés éve: Építmény keletkezési éve. 

Épt14 Megyekód: Kódjegyzék szerint. Külföld esetén megyekódként 88-at és a megnevezésbe az ország nevét 
kell beírni. 

Épt15 Településkód: Kódjegyzék szerint (megyekód 88 esetén a településkódot üresen kell hagyni, és a telepü-
lésnevet ki kell tölteni). 

Épt16 Pontos cím: Házszám, emelet, ajtó. 

Épt17 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Épt18 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Épt19 Forgalmi érték: Hivatalos értékbecslés során meghatározott érték, vagy eladási ár. 
 (ÁFA nélküli nettó érték vagy ár) 
Épt20 Forgalmi érték ismert?: I/N

Épt21 Utolsó értékbecslés/eladás dátuma: Vagyonelem értékbecslésének utolsó dátuma. 

Épt22 Halmozott értékcsökkenés: A könyv szerinti bruttó és nettó érték különbsége.  

Épt23 Tárgyid szak terv szerinti értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól 
rendelkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell 
megadni egy évben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az 
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adott évi értékcsökkenés teljes értéket, vagy évközben a 
kincstári vagyon csökkenésekor, az elszámolt értéket. 

Épt24 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól 
rendelkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell 
megadni. 

Megjegyzés: Szabadon kitölthet  mez , amely pontosítást, kiegészítés, és a feladatlapon nem szerepl  kérdésre 
a választ tartalmazhatja. 

Épt25-Épt26: Jellemz  mértéke: A vagyonelem fajtájára jellemz  mennyiségi adatok mértékegységgel. 

Épt27 Résztulajdonosok száma: Résztulajdonosok száma összesen. 

Épt28 Magyar Állam tulajdoni hányad: A Magyar Állam tulajdonát képez  vagyonhányadot kell tört számmal 
jelölni.  

Épt29 Több vagyonelem összetartozásának jele: A vagyonkezel  által, több ingatlan vagyoneleménél szabadon 
alkalmazott azonos jelölés, amivel az adott vagyonelemek, 
összetartozását kívánja jelezni.

Épt30 Védettség kódja: Kódjegyzék szerint. 

Épt31 Terhelés kódja: Kódjegyzék szerint. 

Épt32 Terhelés jogosultja: A terhelés jogosultjainak megnevezése (2000. 12. 31-ig készített jelentéseknél kell 
kitölteni).

Épt33 Korlátozás kódja: Kódjegyzék szerint. 

Épt34 Kapcsolódó jogosultak száma: Jogosultak összes száma.

Építmények („Épö”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés szá-
ma. 

Épö01 Építmények kódja: Kódjegyzék szerint. 

Épö02 Megnevezés: Kódjegyzék szerint. 

Épö03 Mennyiség/darab: Kódcsoportonként összevont tételek száma. 

Épö04 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Épö05 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Épö06 Tárgyid szaki tervezett értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendel-
kez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni 
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egy évben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az adott évi érték-
csökkenés teljes értéket, vagy évközben a kincstári vagyon 
csökkenésekor, az elszámolt értéket. 

Épö07 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól 
rendelkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell 
megadni. 

Megjegyzés: Idegen ingatlanon végzett beruházás, felújítás összegét az építmények össze-
vont adatlapján az év végi zárójelentés alkalmával a 242080 vagyonelemfajta 
kódon kell lejelenteni egy összegben. 

Gép, eszközök, berendezés, felszerelés („Gt”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés szá-
ma. 

Gt01 Gép, eszköz, berendezés kódja: Kódjegyzék szerint. 

Gt02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Gt03 Nyilvántartási (leltári) szám: A vagyonelem vagyonkezel jénél alkalmazott azonosító adat. 

Gt04 BTO kódja: Kódjegyzék szerint. 

Gt05 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Gt06 Gyári száma: Gépek, eszközök azonosító adata a gyártóm  szerint. 

Gt07-Gt08: Jellemz  mértéke: A vagyonelem fajtájára jellemz  mennyiségi adatok mértékegységgel. 

Gt09 Vagyonelem megnevezése: A vagyonkezel  által használt megnevezés.  

Gt10 Okmány: A vagyonelem eseményéhez kapcsolódó okirat hivatkozását tartalmazza. 

Megjegyzés: Szabadon kitölthet  mez , amely pontosítást, kiegészítés, és a feladatlapon nem szerepl  kérdésre 
a választ tartalmazhatja. 

Gt11 Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve: Az analitikus vagyonnyilvántartásba vételének id pontja.

Gt12 Gyártás éve: A gép kibocsátási éve. 

Gt13 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Gt14 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján.
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Gt15 Forgalmi érték: Hivatalos értékbecslés során meghatározott érték, vagy eladási ár. 
 (ÁFA nélküli nettó érték vagy ár) 
Gt16 Forgalmi érték ismert?: I/N

Gt17 Utolsó értékbecslés/eladás dátuma: Vagyonelem értékbecslésének utolsó dátuma. 

Gt18 Halmozott értékcsökkenés: A könyv szerinti bruttó és nettó érték különbsége.  

Gt19 Tárgyid szak terv szerinti értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól ren-
delkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell meg-
adni egy évben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az adott évi 
értékcsökkenés teljes értéket, vagy évközben a kincstári va-
gyon csökkenésekor, az elszámolt értéket. 

Gt20 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól ren-
delkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell meg-
adni. 

Gt21 Védettség kódja: Kódjegyzék szerint. 

Gt22  Terhelés kódja: Kódjegyzék szerint. 

Gt23  Korlátozás kódja: Kódjegyzék szerint. 

Gt24 Kapcsolódó jogosultak száma: Jogosultak összes száma.

Gép, eszközök, berendezés, felszerelés („Gö”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés szá-
ma. 

Gö01 Építmények kódja: Kódjegyzék szerint. 

Gö02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Gö03 BTO kód: Kódjegyzék szerint. 

Gö04 Mennyiség/darab: Kódcsoportonként összevont tételek száma. 

Gö05 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Gö06 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Gö07 Tárgyid szaki tervezett értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendel-
kez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni 
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egy évben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az adott évi érték-
csökkenés teljes értéket, vagy évközben a kincstári vagyon 
csökkenésekor, az elszámolt értéket. 

Gö08 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól ren-
delkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell meg-
adni. 

Járm  („Jt”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

Jt01 Járm  kódja: Kódjegyzék szerint. 

Jt02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés.  

Jt03 Nyilvántartási (leltári) szám: A vagyonelem vagyonkezel jénél alkalmazott azonosító adat. 

Jt04 BTO kódja: Kódjegyzék szerint. 

Jt05 Megnevezés: A vagyonkezel  által használt megnevezés. 

Jt06-Jt07 Típusa, alvázszáma: Járm  azonosító adata a gyártóm  szerint. 

Jt08 Vagyonelem megnevezése: A vagyonkezel  által használt megnevezés.  

Jt09 Okmány: A vagyonelem eseményéhez kapcsolódó okirat hivatkozását tartalmazza. 

Megjegyzés: Szabadon kitölthet  mez , amely pontosítást, kiegészítés, és a feladatlapon nem szerepl  kérdésre 
a választ tartalmazhatja. 

Jt10 Nyilvántartásba vételének (aktiválásának) éve: Az analitikus vagyonnyilvántartásba vételének id pontja.

Jt11 Gyártás éve: A járm  kibocsátási éve. 

Jt12 Védettség kódja: Kódjegyzék szerint. 

Jt13 Terhelés kódja: Kódjegyzék szerint. 

Jt14 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Jt15 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján.
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Jt16 Forgalmi érték: Hivatalos értékbecslés során meghatározott érték, vagy eladási ár. 
 (ÁFA nélküli nettó érték vagy ár) 
Jt17 Forgalmi érték ismert?: I/N 

Jt18 Utolsó értékbecslés/eladás dátuma: Vagyonelem értékbecslésének utolsó dátuma. 

Jt19 Halmozott értékcsökkenés: A könyv szerinti bruttó és nettó érték különbsége. 

Jt20 Tárgyid szak terv szerinti értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendel-
kez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni 
egy évben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az adott évi érték-
csökkenés teljes értéket, vagy évközben a kincstári vagyon 
csökkenésekor, az elszámolt értéket. 

Jt21 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendel-
kez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni. 

Jt22 Korlátozás kódja: Kódjegyzék szerint. 

Jt23 Kapcsolódó jogosultak száma: Jogosultak összes száma.

Járm vek („Jö”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója: A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés szá-
ma. 

Jö01 Járm  kódja: Kódjegyzék szerint. 

Jö02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Jö03 BTO kód: Kódjegyzék szerint. 

Jö04 Mennyiség/darab: Kódcsoportonként összevont tételek száma. 

Jö05 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Jö06 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Jö07 Tárgyid szaki tervezett értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendelkez
kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni egy év-
ben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az adott évi értékcsökke-
nés teljes értéket, vagy évközben a kincstári vagyon csökkenése-
kor, az elszámolt értéket. 
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Jö08 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól ren-
delkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell meg-
adni. 

Beruházások („Bö”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés szá-
ma. 

Bö01 Beruházások kódja: Kódjegyzék szerint. 

Bö02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Bö03 Mennyiség/darab: Kódcsoportonként összevont tételek száma. 

Bö04 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Bö05 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Bö06 Tárgyid szaki terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól 
rendelkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell 
megadni.

Beruházásra adott el legek („Beö”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 
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Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés szá-
ma. 

Beö01 Beruházások kódja: Kódjegyzék szerint. 

Beö02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Beö03 Mennyiség/darab: Kódcsoportonként összevont tételek száma. 

Beö04 El legek összege ÁFA nélkül: A beruházásra adott el leg összege ÁFA nélkül. 

Részesedések („R”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma: A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés szá-
ma. 

R01 Részesedés kódja: Kódjegyzék szerint. 

R02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés.  

R03 Nyilvántartási (leltári) szám: A vagyonelem vagyonkezel jénél alkalmazott azonosító adat. 

R04 Nyilvántartásba vétel éve: Az analitikus vagyonnyilvántartásban szerepl  id pont.

R05 Vagyonelem megnevezése: A vagyonelem kódjából következ  megnevezés egy b vebb meghatározása. 

R06 Okmány: A vagyonelem eseményéhez kapcsolódó okirat hivatkozását tartalmazza. 

R07 Kibocsátás éve: A részesedések kibocsátásának éve. 

R08 Társaság megnevezése: Azon társaságok megnevezése, amelyekhez az aktuális részesedés kapcsolódik. 

R09 Cégjegyzékének száma: A társaság cégjegyzékének száma, melyben részesedése van a vagyonkezel nek.

R10 Törzst ke / alapt ke: A szervezet vagy társaság jegyzett t kéje.

R11 Kezelt részarány: A vagyonkezel  által kezelt részesedés részaránya. 

R12 Saját t ke: A számvitelr l szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény 35. § (2) A saját t ke a - jegy-
zett, de még be nem fizetett t kével csökkentett - jegyzett t kéb l, a t ketartalékból, az ered-
ménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti 
eredményéb l tev dik össze.

R13 Saját t ke ismeret?: I/N

R14 Részesedés névértéke: A részesedés névértéke az adatszolgáltatás id pontjában. 
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R15 Könyv szerinti érték: A részesedés könyv szerinti értéke az adatszolgáltatás id pontjában. 

R16 Könyv szerinti érték ismeret?: I/N

R17 Forgalmi érték: A részesedés piaci értéke (ha van) az adatszolgáltatás id pontjában.  

R18 Forgalmi érték ismeret?: I/N

R19 Utolsó értékbecslés/eladás dátuma: Vagyonelem értékbecslésének utolsó dátuma. 

R20 Tárgyid szaki értékvesztés: Azon részesedésnél, ahol az ilyen értékvesztés értelmezhet , a számviteli tör-
vény és a kapcsolódó intézményi beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségek sajátosságairól rendelkez  kormányrendeletnek megfe-
lel  tartalommal kell megadni. 

R21 Tárgyid szaki értékvesztés visszaírás: A vagyonelem-értékvesztés tárgyid szaki összege. Csak az év végi 
zárójelentésnél kell kitölteni. 

Értékpapírok („Éb”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:  A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

Éb01 Értékpapír kódja: Kódjegyzék szerint. 

Éb02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Éb03 Tételszám: Tételek száma összesen. 

Éb04 Könyv szerinti érték: A értékpapír könyv szerinti értéke az adatszolgáltatás id pontjában. 

Éb05 Forgalmi érték: A értékpapír piaci értéke (ha van) az adatszolgáltatás id pontjában. ( ÁFA nélküli nettó ér-
ték) 

Éb06 Forgalmi érték ismert (db): Az ismert forgalmi érték  papírok db száma. 

Éb07 Utolsó értékbecslés/eladás dátuma: Vagyonelem értékbecslésének utolsó dátuma. 

Éb08 Tárgyid szaki értékvesztés:  Azon értékpapír, ahol az ilyen értékvesztés értelmezhet , a számviteli törvény 
és a kapcsolódó intézményi beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezett-
ségek sajátosságairól rendelkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal 
kell megadni. 

Éb09 Tárgyid szaki értékvesztés visszaírás: A vagyonelem-értékvesztés tárgyid szaki összege. Csak az év végi 
zárójelentésnél kell kitölteni. 
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Adott kölcsönök („Ak”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:  A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

Ak01 Adott kölcsönök kódja: Kódjegyzék szerint. 

Ak02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Ak03 Mennyiség/darab: Kódcsoportonként összevont tételek száma. 

Ak04 Könyv szerinti érték: A nyilvántartási érték összege az adatszolgáltatás id pontjában. 

Hosszú lejáratú bankbetétek („Hb”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:  A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

Hb01 Hosszú lejáratú bankbetétek kódja: Kódjegyzék szerint. 

Hb02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Hb03 Tételszám: Tételek száma összesen. 

Hb04 Könyv szerinti érték: A nyilvántartási érték összege az adatszolgáltatás id pontjában. 
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Készletek („K”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:  A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

K01 Készletek kódja: Kódjegyzék szerint. 

K02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

K03 Tételszám: Tételek száma összesen. 

K04 Könyv szerinti érték: A nyilvántartási érték összege az adatszolgáltatás id pontjában. 

K05 Tárgyid szaki értékvesztés: Azon vagyonelemeknél, ahol az ilyen értékvesztés értelmezhet , a számviteli 
törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló készítési és könyvvezetési kö-
telezettségek sajátosságairól rendelkez  kormányrendeletnek megfelel  tarta-
lommal kell megadni. 

Követelések („Kö”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:  A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

Kö01 Követelések kódja: Kódjegyzék szerint. 

Kö02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Kö03 Tételszám: Tételek száma összesen. 

Kö04 Mérleg szerinti érték: A mérlegben szerepl  adat vagyonelemként csoportosítva, egyösszegben. 

Kö05 Határid n túli követelés: A számviteli törvény szerint. 
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Értékpapírok (forgóeszközök) („Éf”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:  A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

Éf01 Értékpapírok kódja: Kódjegyzék szerint. 

Éf02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Éf03 Tételszám: Tételek száma összesen. 

Éf04 Mérleg szerinti érték: A mérlegben szerepl  adat vagyonelemként csoportosítva, egyösszegben. 

Éf05 Tárgyid szaki értékvesztés: Azon vagyonelemeknél, ahol az ilyen értékvesztés értelmezhet , a számviteli 
törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló készítési és könyvvezetési kö-
telezettségek sajátosságairól rendelkez  kormányrendeletnek megfelel  tarta-
lommal kell megadni 

Éf06 Tárgyid szaki visszapótolt értékvesztés: A vagyonelem-értékvesztés tárgyid szaki összege. Csak az év vé-
gi zárójelentésnél kell kitölteni. 

Pénzeszközök („P”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:  A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

P01 Pénzeszközök kódja: Kódjegyzék szerint. 



6194 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

P02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

P03 Tételszám: Tételek száma összesen. 

P04 Könyv szerinti érték összesen: A számviteli törvény el írása szerint. 

Kötelezettségek („Kt”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:   A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

Kt01 Kötelezettség kódja: Kódjegyzék szerint. 

Kt02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Kt03 Tételszám: Tételek száma összesen. 

Kt04 Könyv szerinti érték összesen: A számviteli törvény el írása szerint. 

Kt05 Határid n túli követelés: A számviteli törvény szerint. 

Tenyészállat („Ba”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:  A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 



2008/100. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6195

Ba01 Állatfaj kódja: Kódjegyzék szerint. 

Ba02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Ba03 Nyilvántartási (leltári) szám: A vagyonelem vagyonkezel jénél alkalmazott azonosító adat 

Ba04 Ivara: Az állat ivara kódjegyzék szerint.

Ba05 Állat fajta: Az adott állatfaj fajtája. 

Ba06 Törzskönyvi száma: Törzskönyvezett állatok esetén a törzskönyvi szám.  

Ba07 Okmány: A vagyonelem eseményéhez kapcsolódó okirat hivatkozását tartalmazza. 

Ba08-Ba09 Tartás célja, helye: Az állattartás pontos célja és jellemz  tartási módja. 

Ba10-Ba11 Jellemz  mértéke: A vagyonelem fajtájára jellemz  mennyiségi adatok mértékegységgel. 

Ba12 Állat származása: Származási hely, szül k neve, stb. 

Ba13 Megnevezés: A vagyonkezel  által használt megnevezés.  

Megjegyzés: Szabadon kitölthet  mez , amely pontosítást, kiegészítés, és a feladatlapon nem szerepl  kérdésre 
a választ tartalmazhatja. 

Ba14 Nyilvántartásba vétel éve: Az analitikus vagyonnyilvántartásba vételének id pontja.

Ba15 Születési dátum: Az állat születési dátuma. 

Ba16 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Ba17 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Ba18 Forgalmi érték: Hivatalos értékbecslés során meghatározott érték, vagy eladási ár. 
 (ÁFA nélküli nettó érték vagy ár) 
Ba19 Forgalmi érték ismert?: I/N

Ba20 Utolsó értékbecslés/eladás dátuma: Vagyonelem értékbecslésének utolsó dátuma. 

Ba21 Halmozott értékcsökkenés: A könyv szerinti bruttó és nettó érték különbsége.  

Ba22 Tárgyid szak terv szerinti értékcsökkenés:   A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól 
rendelkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell 
megadni egy évben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az 
adott évi értékcsökkenés teljes értéket, vagy évközben a 
kincstári vagyon csökkenésekor, az elszámolt értéket. 

Ba23 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés:  A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól ren-
delkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell meg-
adni.

Ba24 Védettség kódja: Nem kell kitölteni. Jelenleg nincs ilyen kód 

Ba25 Terhelés kódja: Kódjegyzék szerint. 

Ba26 Korlátozás kódja: Nem kell kitölteni. Jelenleg nincs ilyen kód 

Ba27 Kapcsolódó jogosultak száma: Jogosultak összes száma.
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Tenyészállatok („Baö”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:  A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

Baö01 Állatfaj kódja: Kódjegyzék szerint. 

Baö02 Megnevezés: Kódjegyzék szerinti megnevezés. 

Baö03 Mennyiség/darab: Kódcsoportonként összevont tételek száma. 

Baö04 Könyv szerinti bruttó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Baö05 Könyv szerinti nettó érték: Nyilvántartás szerinti érték a számviteli törvény alapján. 

Baö06 Tárgyid szaki tervezett értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló ké-
szítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól rendel-
kez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell megadni 
egy évben egyszer, az év végi zárójelentéskor, az adott évi érték-
csökkenés teljes értéket, vagy évközben a kincstári vagyon 
csökkenésekor, az elszámolt értéket. 

Baö07 Tárgyid szak terven felüli értékcsökkenés: A számviteli törvény és a kapcsolódó intézményi beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól 
rendelkez  kormányrendeletnek megfelel  tartalommal kell 
megadni. 

Jogosultak („Jog”) adatlap 

Vagyonkezel  KVI azonosítója:  A vagyonkezel  számítógépes rendszerbe történ  belépteté-
sekor a KVI határozza meg, amit a jelentések során a va-
gyonkezel  köteles alkalmazni. 

Lapsorszám: Egyidej  adatközlésnél, értelemszer en, folyamatosan sorszámozva. 

Mozgásnem: Kódjegyzék szerint. 

Mozgás dátuma: Az adatlapon történt módosítás vagy törlés id pontja. 

Vagyonkezel  neve: A vagyonkezel  teljes, az alapító okiratban, társasági szerz désben, hatósági engedélyben 
vagy más okmányban meghatározott megnevezése. 

Vagyonkezelési szerz dés száma:  A vagyonkezelésére vonatkozó, KVI-vel kötött vagyonkezelési szerz dés
száma. 

Jog01 Nyilvántartási (leltári) szám: A vagyonelem vagyonkezel jénél alkalmazott azonosító adat 

Jog02 Hivatkozási lap azonosítója: Azon adatlap azonosítója, amihez kapcsolódik a jogosultság adatlap. 
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Jog03 Lapfajtája: Azon adatlap megnevezése, amihez kapcsolódik a jogosultság adatlap.

Jog04 Település: Kódjegyzék szerint. 

Jog05 Helyrajzi szám: Azon ingatlan helyrajzi száma, amelyhez a jogosultság kapcsolódik. 

Jog06 Vagyonelem kódja: Kódjegyzék szerint. 

Jog07 Jog kódja: Kódjegyzék szerint. 

Jog08 Jogi tény keletkezési éve: Jogi tény keletkezésének éve 

Jog09 Jogi tény típusa: Azon adatlap terhelésének megnevezése, amihez kapcsolódik a jogosultság adatlap. 

Jog10 KVI azonosítója: Amennyiben a vonatkozó jogi tény jogosultja vagyonkezel , ebben a mez ben megha-
tározható a KVI azonosító kódja. 

Jog11 Neve: Vagyonkezel  neve. 

Jog12 M ködési forma: A 9001/2002. (SK 3.) KSH közlemény 2. sz. mellékletében meghatározott szám. Kód-
jegyzék szerint. 

Jog13 Államháztartási egyedi azonosító/cégjegyzés/személyigazolvány száma: A 3/1997. (II. 7.) PM rendelet 
1. § (6) bekezdésben foglaltak-
nak megfelel  szám. 

Jog14 Megyekód: Kódjegyzék szerint. 

Jog15 Településkód: Kódjegyzék szerint. 

Jog16 Pontos cím: Házszám, emelet, ajtó. 

Jog17 Bérbe, használatba, kezelésbe adott földterület: ha+m2

Jog18 Épület, lakás (m2): Épület, lakás összes területe. 
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KÓDJEGYZÉK AZ ADATLAPOK 
KITÖLTÉSÉHEZ

MEGYÉT KIFEJEZ  KÓDJEGYZÉK 
 (V10-15) 

Budapest 01 
Baranya megye 02 
Bács-Kiskun megye 03 
Békés megye 04 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye  05 
Csongrád megye 06 
Fejér megye 07 
Gy r-Moson-Sopron megye 08 
Hajdú-Bihar megye 09 
Heves megye 10 
Komárom-Esztergom megye 11 
Nógrád megye 12 
Pest megye 13 
Somogy megye 14 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 16 
Tolna megye 17 
Vas megye 18 
Veszprém megye 19 
Zala megye 20 
Egyéb (pl. külföldi) 88 

M KÖDÉSI FORMA KÓDJEGYZÉKE 
(V09)

A 9001/2002. (SK 3.) KSH közlemény 2. sz. melléklete – „A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti 
osztályozása és az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása” – alapján. 

112 Közös vállalat 
113 Korlátolt felel sség  társaság 
114 Részvénytársaság 
115 Európai részvénytársaság 
121 Lakásszövetkezet 
122 Takarék- és hitelszövetkezet 
124 Mez gazdasági szövetkezet 
129 Egyéb szövetkezet 
131 Ügyvédi, jogtanácsosi iroda 
132 Oktatói munkaközösség 
133 Vízi társulat 
134 Víziközm -társulat 
135 Erd birtokossági társulat 
136 Végrehajtóiroda, végrehajtók közös irodája 
139 Egyéb máshova nem sorolt jogi személyiség  váll. 
211 Közkereseti társaság 
212 Betéti társaság 
221 Polgári jogi társaság 
222 M vészeti alkotóközösség 
224 Épít közösség
225 Társasház 
226 Külföldi székhely  vállalkozás fióktelepe 
229 Máshova nem sorolható jogi személynélküli vállalkozás 
231 Egyéni vállalkozás (Vállalkozói igazolvánnyal) 
232 Egyéb engedéllyel rendelkez  egyéni vállalkozás 
233 Adószámmal rendelkez  magánszemély 
234 Egyéb piaci termelés 
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311 Központi felügyeleti költségvetési szerv 
312 Központi felügyelt költségvetési szerv 
321 Helyi önkormányzati végrehajtó kltsg. szerv 
322 Helyi önkormányzati felügyelt kltsg. szerv 
323 Helyi kisebbségi önk-i. végrehajtó kltsg. szerv 
324 Helyi kisebbségi önk-i. felügyelt kltsg. szerv 
331 Központi társadalombiztosítási kltsg. szerv 
332 Társadalombiztosítás kltsg. igazgatási szerv 
341 Köztestület felügyeleti kltsg. szerv 
342 Köztestület felügyelt kltsg. szerv 
351 Orsz. kisebbségi önk-i. vegrehajtó kltsg. szerv 
352 Orsz. kisebbségi önk-i. felügyelt kltsg. szerv 
361 Regionális fejlesztési tanács 
362 Térségi fejlesztési tanács 
363 Megyei fejlesztési tanács 
364 Önkormányzati fejlesztési társulás 
365 Kistérségi fejlesztési tanács 
511 Párt 
521 Sportegyesület 
522 Vadászegyesület 
523 Horgászegyesület 
525 Önkéntes t zoltó egyesület 
529 Egyéb egyesület 
531 Szakszervezet 
532 Egyéb munkavállalói érdekképviselet 
541 Kamara 
549 Egyéb köztestület 
551 Egyház 
552 Egyházi Intézmény 
553 Egyház önálló szervezete 
554 Egyházak szövetsége 
561 Közalapítvány 
562 Közalapítvány intézménye 
569 Egyéb alapítvány 
571 Közhasznú társaság 
581 Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
582 Magánnyugdíjpénztár 
591 Egyesülés 
592 Magyarországi székhely  európai gazdasági egyesülés
599 Egyéb jogi személyiség  nonprofit szervezet 
611 Külföldi székhely  vállalkozás kereskedelmi képviselete 
691 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szerv. 
711 Állami vállalat 
719 Egyéb állami gazdálkodó szervezet 
721 Leányvállalat 
722 Egyes jogi személyek vállalata 
724 Tröszt 
729 Egyéb máshova nem sorolt vállalat 
731 Gazdasági Munkaközösség 
739 Egyéb megsz n  gazdálkodási forma 
811 Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység 
911 Elkülönített állami pénzalap 
912 Fejezeti kezelés  el irányzatok
913 Nyugdíjbiztosítási alap 
914 Egészségbiztosítási alap 
915 Befektetési alap 
916 Betétbiztosítási alap 
917 Magánnyugdíj garanciaalap 
919 Egyéb alap 
921 Munkavállalói résztulajdonosi program iroda 
931 Egyéb adóalany (Természetes személy) 
941 Külföldi diplomáciai, konzuli testület 
951 Gesztorönkormányzat, társulás 
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FELÜGYELETI SZERV KÓDJEGYZÉKE 
(V05)

CSOPORTKÉPZ  KÓDJEGYZÉK 
 (V07)

KÓD MEGNEVEZÉS      KEZDETE VÉGE 
01 Országgy lés Hivatala 1996.01.01  
02 Köztársasági Elnökség     1996.01.01  
03 Alkotmánybíróság     1996.01.01  
04 Országgy lési Biztosok Hivatala    1996.01.01  
05 Állami Számvev szék     1996.01.01  
07 Országos Igazságszolgáltatási Tanács   1996.01.01  
08 Magyar Köztársaság Ügyészsége    1996.01.01  
09 Miniszterelnöki Hivatal     1998.07.08  
10 Miniszterelnökség     1997.12.31 1998.07.07 
11 Belügyminisztérium     1996.01.01  
12 Országos Testnevelési és Sporthivatal   1996.01.01 1998.12.31 
13 Ifjúsági és Sportminisztérium    1999.01.01 2002.05.26 
14 Földm velésügyi Minisztérium    1996.01.01 1998.07.07 
15 Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium  1998.07.08  
16 Kormányzati Ellen rzési Hivatal    1998.07.08  
17 Honvédelmi Minisztérium     1996.01.01  
18 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok   1998.07.08  
19 Gyermek Ifjúsági és Sportminisztérium   2002.05.27 2004.10.21 
20 Igazságügyi Minisztérium     1996.01.01  
21 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl ségi Min. 2004.10.29  
23 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium  1996.01.01 1998.07.07 
24 Gazdasági Minisztérium     1998.07.08 2002.05.26 
25 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium   2002.05.27  
26 Környezetvédelmi, Területfejlesztési Minisztérium  1996.01.01 1998.07.07 
27 Környezetvédelmi Minisztérium    1998.07.08 2002.05.26 
28 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium   2002.05.27  
29 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium  1996.01.01 2000.05.25 
31 Közlekedési és Vízügyi Minisztérium   2000.06.26 2002.05.26 
32 Külügyminisztérium     1996.01.01  
34 Munkaügyi Minisztérium     1996.01.01 1998.07.07 
35 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Min.   2002.05.27  
36 Egészségügyi Minisztérium    2004.10.21  
37 M vel dési és Közoktatási Minisztérium   1996.01.01 1998.07.07 
38 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma   1998.07.08  
39 Oktatási Minisztérium     1998.07.08  
40 Népjóléti Minisztérium     1996.01.01 1998.07.07 
41 Szociális és Családügyi Minisztérium   1998.07.08 2002.05.26 
42 Egészségügyi Minisztérium 1998    1998.07.08 2002.05.26 
43 Pénzügyminisztérium     1996.01.01  
44 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Min.   2002.05.27 2004.10.21 
45 Tárca nélküli miniszterek     1996.01.01  
46 Gazdasági Versenyhivatal     1996.01.01  
47 Informatikai és Hírközlési Minisztérium   2002.05.27  
48 Központi Statisztikai Hivatal    1996.01.01  
49 Nemzeti Kutatási  és Technológiai Hivatal   2004.01.01  
52 Magyar Tudományos Akadémia    2000.01.01  
54 Történeti Hivatal      1996.01.01 2003.03.31 
56 Felügyeleti szervvel nem rend. Helyi Önkormányzatok 1996.01.01  
58 Felügyeleti szervvel nem rend. TB Önkormányzatok  1996.01.01  
60 Felügyeleti szervvel nem rend. Kisebbségi Önkorm.  1996.01.01  
62 Felügyeleti szervvel nem rend. Gazdálkodó Szervez.  1996.01.01 
64 Felügyeleti szervvel nem rend. Egyéb vagyonkezel k 1996.01.01 
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TÁJÉKOZTATÁS CS D- ÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRÓL 
(V28)

1 Cs d vagy felszámolási eljárás van 
2 Cs d vagy felszámolási eljárás nincs

TÁJÉKOZTATÁS KÖZTARTOZÁSRÓL 
(V29)

1 Köztartozás van 
2 Köztartozás nincs 

VAGYONELEM ADATLAPOKHOZ TARTOZÓ 
MOZGÁSNEMEK KÓDJEGYZÉKE 

 Új vagyonelemek felvitele
01 Vagyonkataszterbe vétel 
02 Kincstári vagyon átvétele más vagyonkezel t l
03 Kincstári vagyon beszerzése 
06 Beruházás útján keletkezett új vagyonelem 
08 Egyéb módon kezelésbe került új vagyon felvétele 
09 Technikai ok miatti új adatlap felvétele 
091 Részlegt l átvétel 
092 Részlegt l visszavétel korábbi leltári számra 

Meglév  vagyonelemek teljes kivezetése
12 Kincstári vagyon átadása más vagyonkezel nek
13 Kincstári vagyon értékesítése 
14 Káresemény miatti megsemmisülés 
15 Selejtezés 
16 Apportálás 
17 Térítés nélkül tulajdonba adás vagyonkezel i körön kívülre 
18 Egyéb módon kezelésb l kikerült vagyon kivezetése 
19 Technikai ok miatti adatlap megszüntetés 
191 Részlegnek átadás 

Meglév  vagyonelemek résznövekedése
32 Meglév  vagyon gyarapodása vagyonkezel t l átvétel 
33 Meglév  vagyon gyarapodása beszerzés miatti változásjelentés 
36 Meglév  vagyon gyarapodása beruházás miatti változásjelentés 
38 Meglév  vagyon gyarapodása egyéb ok miatti változásjelentés. 
39 Meglév  vagyon gyarapodása technikai ok miatt változásjelentés 
391 Meglév  vagyon gyarapodása részlegt l átvétel 

 Adatmódosítás csak megjelöl  adatokra
41 Kincstári vagyon évközi adatváltozásának jelentése 

Meglév  vagyonelemb l részkivezetés
42 Kincs.vagyonrész-átadás más vagyonkezel nek változásjelentés 
43 Kincs.vagyonrész-értékesítés miatt változásjelentés 
44 Kincs.vagyonrész-káresemény miatt változásjelentés 
45 Kincs.vagyonrész-selejtezés miatt változásjelentés 
46 Kincs.vagyonrész-apportálás miatt változásjelentés 
47 Vagyonrész tér.nélk.tul.-ba adása vagyonkezel i körön kívülre 
48 Kincs.vagyonrész-csökkenés egyéb ok miatt változásjelentés 
49 Vagyonrész-csökkenés technikai ok miatti változásjelentés 
491 Vagyonrész átadása részlegnek 

Év végi záró jelentés
51 Év végi záró állapotra vonatkozó jelentés 

Stornó mozgás
99 Lezárt kísér  lap adatlapjának stornírozása 
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IMMATERIÁLIS JAVAK KÓDJEGYZÉKE 
(It01-02)
(Iö01-02)

Vagyoni érték  jogok

001 bérleti jog 
002 szolgalmi jog 
003 földhasználati jog 
004 haszonélvezet és használat 

 Szellemi termékek

005 találmányok 
006 szerz i jogvédelemben részesül  javak 
007 szoftverek termékek 
008 újítások 

009 egyéb immateriális javak 

010 ingatlanhoz köt d  bérleti jog 
011 ingatlanhoz köt d  haszonélvezeti és használati jog 

VONATKOZÓ INGATLAN TÍPUSA 
(It09)

EPITM Építmény 
EPULE Épület 
FOLD Földterület 
LAKAS Lakás 

IMMATERIÁLIS JAVAK VÉDETTSÉGÉT JELZ  KÓDOK 
 (It20) 

65 Szerz i jog fenntartása 
66 Kizárólagos kincstári vagyon 
91 Egyéb védettség 

IMMATERIÁLIS JAVAK TERHELÉSÉT JELZ  KÓDOK 
( It21) 

68 Zálog joggal terhelt 
93 Haszonélvezeti joggal terhelt 
95 Egyéb joggal terhelt 

IMMATERIÁLIS JAVAK KORLÁTOZÁSÁT JELZ  KÓDOK 
 (It22) 

84 Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
96 Elidegenítési tilalom 
98 Egyéb korlátozás 
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INGATLAN FEKVÉSE KÓD 
(It10, F05, É07, Ept05) 

1 Belterület 
2 Külterület 

FÖLDTERÜLET M VELÉSI ÁGÁNAK 
KÓDJEGYZÉKE

(F01-02)
(Fm02-03)

M velés alatti területek:
0110 Szántó 
0120 Kert 
0130 Gyep (rét, legel )
0140 Sz l
0150 Gyümölcsös 
0160 Erd
0161 Fásított terület 
0170 Nádas 
0180 Halastó 
0999 Több m velési ág (alrészletek)

M velés alól kivett területek:
Az 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelete alapján: 

0191. A településekkel kapcsolatban m velés alól kivett területek /Vhr. 50. § (2)/. 
0192. A termeléssel és szolgáltatással kapcsolatban m velés alól kivett területek /Vhr. 50. § (3)/. 
0193. A közlekedéssel és a hírközléssel kapcsolatban m velés alól kivett területek /Vhr. 50. § (4)/. 
0194. A vízgazdálkodással kapcsolatban m velés alól kivett területek /Vhr. 50. § (5)/. 
0195. A honvédelemmel és a rendészettel kapcsolatban m velés alól kivett területek /Vhr. 50. § (6)/. 
0196. A természetvédelemmel kapcsolatban m velés alól kivett területek /Vhr. 50. § (7)/. 

FÖLTERÜLET VÉDETTSÉGÉT JELZ  KÓDOK 
(F28)

66 Kizárólagos kincstári vagyon 
76 Természetvédelmi terület 
77 M emlék és régészeti okok miatt védett terület 
78 Geológiai okok miatt védett terület 
91 Egyéb védettség 
99 Világörökség része 
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FÖLDTERÜLET TERHELÉSÉT JELZ  KÓDOK 
 (F30) 

Érvényes 1997. 12. 31.-2000. 12. 31-ig 

70 Használati jog 

Érvényes 1997. 12. 31-t l ill. 2001. 01. 01-t l

63 Végrehajtási joggal terhelt 
69 Jelzálog joggal terhelt 
70 Használati joggal terhelt 
72 El vásárlási joggal terhelt 
73 Vételi joggal terhelt 
74 Visszavásárlási joggal terhelt 
75 Haszonkölcsön 
80 Földhasználati joggal terhelt  2001. 01. 01-t l
81 Koncessziós joggal terhelt 
82 Szolgalmi joggal terhelt 
86 Közérdek  használati jog 
89 Haszonbérlettel terhelt földterület 
93 Haszonélvezeti joggal terhelt 
95 Egyéb joggal terhelt 

FÖLDTERÜLET KORLÁTOZÁSÁT JELZ  KÓDOK 
 (F29) 

79 Beépítési kötelezettség 
83 Környezet károsodott terület 
84 Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
85 Koncesszióba adott 
87 Beépítési tilalom 
96 Elidegenítési tilalom 
98 Egyéb korlátozás 

 ÉPÜLETEK KÓDJEGYZÉKE 
 (É01-02) 

Érvényes 1997. 12. 31-2000. 12. 31-ig 

510000 IPARI ÉPÜLETEK 
511000 Üzemi és gyárépületek 
511100 Csarnok jelleg  üzemi és m hely épület 
511200 Nem csarnok jelleg  üzemi és m hely épület 
511300 Gépházak, turbinaházak, kazánházak, reaktorházak 
511400 Anyagelkészít -, tisztító-, rl -, stb. épületek 
511500 Ipari szivattyúházak épületei 
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511600 Gázfejl., üza.mér -tölt , távvezeték fogadó épület 
511700 Villamos kapcs., trafó, elosztó és irányító épület 
511800 Ipari és kutatóintézeti laboratóriumok 
520000 MEZ GAZDASÁGI ÉPÜLETEK 
521000 Állattartási épület 
521100 Szarvasmarhatartási épületek 
521200 Lótartási épületek 
521300 Sertéstartási épületek 
521400 Juhtartási épületek 
521500 Baromfitartási épületek 
521600 Egyéb állattartási épületek 
521700 Állateü.-, kísérleti-, kutató-, stb. állomások épületei 
521800 Trágyakezelés épületei 
521900 Állattartási egyéb épületek 
522000 Növénytermelési épület 
522100 Kertészeti épületek 
522200 Sz lészeti-borászati épületek 
522300 Szaporítóanyag el állítás épületei 
522400 Növénytermelési, gázfert tlenít  épületek 
522500 Utóérlel k, szárítók, aszalók 
522600 Növénykísérleti kutató állomások és telepek épületei 
523000 Egyéb mez gazdasági épület 
530000 KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI ÉPÜLETEK 
531000 Forgalmi, távközlési, szolgálati épületek 
531100 Állomás és felvételi épületek 
531200 Vasúti, hajózási, légiforgalmi, postaüzemi épületek 
531300 Közúti határátkel  állomás épületek 
532000 Járm tároló és karbantartó (szerviz) épület 
532100 Mozdony és motorszín épületek 
532200 El városi, közúti villamosvasúti kocsiszín épület 
532300 Trolibusz kocsiszín épület 
532400 Gépkocsi karbantartó állomások épületei 
532500 Hangár épületek 
532600 Gépkocsi tároló épületek 
532700 Egyéb járm tároló épületek, színek 
540000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK 
541000 Bevásárlóközpont, üzletház, vásárcsar., piaci épü. 
542000 Áruházak, boltok, pavilonok, telepek épületei 
543000 Vendéglátóhelyek épületei 
544000 Kereskedelmi szálláshelyek épületei 
544100 Szállodák épületei 
544200 Turistaszálló épületek 
544300 Kemping-táborok épületei 
544400 Nyaralóház (bungalow) épületek 
544500 Vadászház épületek (Szálló és vendéglátó jelleg .)
545000 Mg. felvásárlás, vásári pav., bemutató terem épületei 
550000 Tároló épületek 
551000 Tárolóépületek, raktár, magtár, h t ház, szín, pajta 
551100 Raktárépületek 
551200 Magtár épületek 
551300 Tárházak épületei 
551400 H t ház épületek 
551500 Egyéb tároló épület 
551600 Termény tároló és szárító színek épületei 
560000 IGAZGATÁSI ÉPÜLETEK 
561000 Igazgatási és irodaépületek 
561100 Közigazgatási szervek irodaépületei 
561200 Igazságügyi irodaépületek 
561300 Üzemi igazgatási és irodaépületek 
561400 Tervez - és kutatóintézeti irodaépületek 
561500 Párt-, tömegszervezeti és egyesületi székházak 
562000 Intézeti épületek 
562100 Büntetésvégrehajtási intézeti épületek 
562200 Nem forgalmi jelleg rházak, rhelyek épületei 
570000 M VEL DÉSI ÉS OKTATÁSI ÉPÜLETEK 
571000 M vel dési épületek 
571100 M vel dési házak 
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571200 Könyvtárak, múzeumok, levéltárak épületei 
571300 Alkotóházak, m termek épületei 
571400 Kiállítási épületek 
571500 Színház, filmszínház, hangversenyterem épületek 
571600 Cirkusz, varieté, egyéb szórakoztató üzem épületei 
571700 Állatkertek épületei 
571800 Filmgyárak és filmstúdiók épületei 
571900 Tudományos megfigyel  állomások épületei 
572000 Oktatási épületek 
572100 Óvodák 
572200 Általános iskolák 
572300 Szakmunkásképz  iskolák 
572400 Középiskolák 
572500 Egyetemek, f iskolák, akadémiák 
572600 Szakmai iskolák és egyéb tanintézetek 
572700 Tanm helyek 
572800 Oktatási célú kutatási, laboratóriumi épületek 
572900 Oktatási célú tornatermek, uszodák, sportépületek 
573000 Templomok, imaházak 
574000 Általános m vel dési központ 
580000 SZOCIÁLIS ÉPÜLETEK 
581000 Szociális és egészségvédelmi épületek 
581100 Üzemek jóléti épületei 
581200 Bölcs dék, napközi- és gyermekotthonok épületei 
581300 Egészségügyi épületek 
581310 Kórház, klinika, diagnosztikai épületek 
581320 Szanatórium 
581330 Szül otthon 
581340 Egészségház, szakosított rendel - gondozó intézet 
581350 Körzeti-orvosi rendel
581360 Üzemi-orvosi rendel
581370 Els segélynyújtó, ment  és véradó állomás 
581380 Laboratóriumi épületek  (Csak egészségügyi.) 
581400 Fert tlenít , hullaház, ravatalozó, krematórium 
581500 Sportlétesítmények épületei 
581510 Sportcsarnok 
581520 Sporttelepi öltöz
581530 Csónakház 
581540 Egyéb sportlétesítmények épületei 
581550 M jégpálya és épületei 
581600 Fürd épületek (Nem üzemi.) 
581700 Szociális otthonok 
581800 Szociális intézetek 
581900 Szociális intézmények melléképületei 
582000 Pihenés célját szolgáló épületek 
582100 Üdül szállók épületei 
582200 Magán üdül épületek
582300 Egyéb pihenés célját szolgáló épületek 
590000 LAKÓ- ÉS SZÁLLÓ JELLEG  ÉPÜLETEK 
591000 Családi ház 
591100 Egylakásos családi ház 
591200 Két lakást tartalmazó családi ház 
591300 Három vagy több lakást tartalmazó családi ház 
591400 Nem kizárólag lakást tartalmazó családi ház 
592000 Többlakásos lakóépületek 
593000 Többhelységes lakó.ép., kastély, kúria, vár 
594000 Szálló jelleg  épületek 
594100 Munkásszállás 
594200 Diákszálló, diákotthon, kollégium 
594300 Nevel otthon 
594400 Laktanyák 
594500 Vendégházak 
595000 Otthonházak 
595100 Nyugdíjasok háza 
595200 Garzonház 
595300 Szobabérl k háza 
595400 Kombinált otthonház 
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910000 EGYÉB ÉPÜLETEK 
911000 Mérleg, portásházak, felvonulási ép. tereprend.-kikép 
918000 Épületek bontása 
999000 Egyéb épületek 

ÉPÜLETEK KÓDJEGYZÉKE 
 (É01-02) 

Érvényes 2001.01.01-t l:

111001 Egylakásos családi ház 
111002 Nem kizárólag lakást tartalm. egylak. családi ház 
112101 Két lakást tartalmazó családi ház 
112102 Nem kiz. lakást tartalm. kétlak. családi ház 
112201 Három vagy több lakást tartalmazó családi ház 
112202 Nem kiz. lakást tartalm. többlak. családi ház 
112203 Többlakásos lakóépület 
112204 Nem kiz. lakást tartalm. többlak. lakóépület 
113001 Szociális intézetek 
113011 Munkásszállás 
113013 Diákszálló, diákotthon, kollégium 
113014 Nevel otthon 
113015 Csecsem otthon 
113016 Gyermekotthon 
113017 Napköziotthon 
113020 Nyugdíjasok háza 
113022 Garzonház 
113023 Szobabérl k háza 
113024 Kombinált otthonház 
113025 Szeretetotthon 
113026 Hajléktalan szálló 
121110 Vendéglátóhelyek 
121120 Szállodák 
121130 Panzió, fogadó 
121140 Üdül szállók 
121212 Turistaszálló, ifjúsági szálló 
121213 Kemping, nyaralótábor 
121214 Nyaralóház (bungalow) 
121215 Vadászház épületek (Szálló és vendéglátó jelleg )
121222 Magán üdül épületek
121223 Társasüdül k
121230 Vendégházak 
121240 Egyéb pihenés célját szolgáló épületek 
122010 Igazgatási és irodaépületek 
122011 Közigazgatási szervek irodaépületei 
122012 Igazságügyi irodaépületek 
122013 Üzemi igazgatási és irodaépületek 
122014 Tervez - és kutatóintézeti irodaépületek 
122015 Párt-, tömegszervezeti és egyesületi székházak 
122020 Számító- és inform. közp. épületei 
123001 Gépkocsi karbantartó, szervizállomás 
123002 Bevásárlóközpont, üzletház, vásárcsar., piaci épület 
123003 Áruházak, boltok, pavilonok, telepek épületei 
123005 Vásári pavilonok, bemutatótermek 
123006 Szolgáltatóházak, szolg. üzemek, -m helyek 
124110 Nemzetközi repül tér felvételi épületek 
124111 Nem nemzetközi repül tér felvételi épületek 
124112 Állomás és felvételi épületek 
124113 Vasúti-, hajózási-, légiforgalmi-, postaüzemi épület 
124114 Vasúti mérlegház 
124115 Közúti határátkel állomási épületek 
124121 Mozdony és motorszín épületek 
124122 El városi, közúti villamosvasúti kocsiszín épület 
124123 Trolibusz kocsiszín épület 
124125 Hangár épület 
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124126 Útdíj-szed  épület 
124201 Gépkocsi tároló épületek 
124202 Egyéb járm tároló épületek, színek 
125111 Csarnok jelleg  üzemi és m hely épület 
125112 Nem csarnok jelleg  üzemi és m hely épület 
125113 Gépházak, turbinaházak, kazánházak, reaktorházak 
125114 Anyagel készít -, tisztító-, örl -, stb. épületek 
125115 Ipari szivattyúházak épületei 
125116 Gázfejl., üzamér -tölt , távvezeték fogadó épület 
125117 Villamos kapcs., trafó, elosztó és irányító épület 
125118 Ipari és kutatóintézeti laboratóriumok 
125120 Filmgyárak és filmstúdiók épületei 
125210 Raktárak (nem mez gazdasági célú) 
125220 H t házak
125221 Föld alatti h t helység 
125222 Jégverem 
125231 Ipari szárazanyag silók 
125232 Bunkerek (ömlesztett ag.tárolására) 
125233 Föld feletti gáztartály 
125234 Föld feletti folyadéktartály (benzin-, olaj-, sav tár.) 
125235 Egyéb föld feletti tartály 
125236 Föld alatti szilárdanyag-tároló 
125237 Föld alatti folyadékanyag-tároló
125238 Föld alatti gáztartály 
125239 Föld alatti egyéb tároló 
126111 M vel dési házak 
126115 Színház, filmszínház, hangversenyterem épületek 
126116 Cirkusz, varieté, egyéb szórakoztató üzem épületei 
126117 Állat- és botanikus kertek épületei 
126120 Általános m vel dési központ 
126202 Könyvtárak, múzeumok, levéltárak épületei 
126203 Alkotóházak, m termek épületei 
126204 Kiállítási épületek, helyiségek (csak kulturális) 
126310 Tudományos megfigyel  állomások épületei 
126320 Bölcs dék
126321 Óvodák 
126322 Általános iskolák 
126323 Szakmunkásképz  iskolák 
126324 Középiskolák 
126325 Egyetemek, f iskolák, akadémiák 
126326 Szakmai iskolák és egyéb tanintézetek 
126327 Tanm helyek 
126328 Oktatási célú kutatási, laboratóriumi épületek 
126329 Oktatási célú tornatermek, uszodák, sportépületek 
126410 Szociális és egészségvédelmi épületek 
126420 Egészségügyi épületek 
126421 Kórház, klinika, diagnosztikai épületek 
126422 Szanatórium 
126423 Szül otthon 
126424 Egészségház, szakosított rendel -gondozó intézet 
126425 Körzeti-orvosi rendel
126426 Üzemi-orvosi rendel
126427 Els segélynyújtó, ment  és véradó állomás 
126428 Laboratóriumi épületek (csak egészségügyi) 
126430 Szociális otthon 
126441 Gyógyszálló 
126442 Gyógyüdül szálló 
126443 Gyógyfürd
126444 Egészségügyi gyermekotthon 
126451 Állateü. Kísérleti-, kutató-, stb. állomások épületei 
126452 Állategészségügyi rendel
126510 Sportlétesítmények épületei 
126511 Sportcsarnok 
126512 Sporttelepi öltöz
126513 Csónakház 
126514 Egyéb sportlétesítmények épületei 
126515 M jégpálya és épületei 
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126520 Fürd épületek (nem üzemi) 
126521 Strandfürd  épülete 
126522 Uszoda épülete 
126523 G zfürd
126524 Szauna 
126525 Közfürd  épülete (tisztasági fürd )
126526 Fürd  öltöz
127111 Szarvasmarhatartási épületek 
127112 Lótartási épületek 
127113 Sertéstartási épületek 
127114 Juhtartási épületek 
127115 Baromfitartási épületek 
127116 Egyéb állattartási épületek 
127117 Áll.kisérl.-kutató- és mest. megterm. állomás 
127120 Növénytermelési épület 
127121 Kertészeti épületek 
127122 Sz lészeti-borászati épületek 
127123 Szaporítóanyag el állítás épületei 
127124 Növénytermelési, gázfert tlenít  épületek 
127125 Utóérlel k, szárítók, aszalók 
127126 Növénykísérleti kutató állomások és telepek épül. 
127130 Egyéb mez gazdasági épület 
127151 Magtár épület 
127152 Tárházak épületei 
127153 Egyéb tároló épületek 
127154 Termény tároló és szárító színek épületei 
127161 Mg. term.felv., kezel , csomagoló épület, szín 
127162 Mg. min ségvizsgáló és ellen rz  szerv. épületei 
127171 Takarmánysiló 
127172 Szemestermény-tár. siló vasbeton 
127173 Szemestermény-tár. siló fém 
127174 Szemestermény-tár. siló egyéb anyagból 
127175 Földfeletti bortartály 
127176 Egyéb földfeletti élelmiszer tartály 
127177 Földalatti bor-, sör-, szesztároló tart. ill. pince 
127178 Tároló verem 
127181 Mg. célú melléképületek 
127182 Mg. célú mérlegház (mérleg nélkül) 
127183 Mg. célú portásházak 
127201 Templomok, imaházak 
127202 Temet i épületek (ravatalozó, krematórium, stb.) 
127301 Vár 
127302 Várkastély 
127303 Kastély 
127304 Palota 
127305 Kúria 
127306 Villa 
127307 Templom 
127308 Apátság 
127309 Kolostor 
127310 Rendház 
127311 Remeteház 
127312 Cellaház 
127313 Tájház 
127314 Barlanglakás 
127315 Türbe 
127316 Dzsámi 
127317 Mauzóleum 
127318 Sírkápolna 
127319 Diadalív 
127320 Harangláb 
127321 Országház 
127322 Citadella 
127323 Gorsium 
127324 skohó
127325 Malmok 
127326 Szobrok 
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127327 Emlékm vek
127328 Régészeti feltárások 
127350 Tört. vagy m eml. rom 
127351 Egyéb tört. vagy védett m emlékek 
127401 Javítóintézeti épületek 
127402 Büntetésvégrehajtási intézetek épületei 
127403 Nem forgalmi jelleg rházak, rhelyek épületei 
127404 Üzemek jóléti épületei 
127405 Laktanyák 
127406 Mérleg-, portásházak, felvonulási épületek 
127407 Szociális intézmények melléképületei 
127408 Menekült tábor épületei 
127499 Egyéb épületek 
191800 Épületek bontása 
999999 Továbbiakban építményként nyilvántartva 

ÉPÍTMÉNYEK KÓDJEGYZÉKE 
(Épt01-02, Épö01-02) 

Érvényes 1997. 12. 31.-2000. 12. 31-ig 

110000 UTAK 
111000 Országos f utak 
111100 Koncessziós autópálya 
112000 Önkormányzati közutak 
113000 Országos alsóbbrend  utak 
114000 Saját használatú (ipari és egyéb gazdaság utak) 
115000 Gyalogutak és kerékpárutak 
116000 Utak kiegészít  építményei 
117000 Repül terek és felszállópályák 
210000 VASUTAK 
211000 Közforgalmi vasutak felépítménye 
211100 Normál nyomtávú vasúti felépítmény 
211400 Keskeny nyomtávú felépítmény 
211700 Széles nyomtávú vasúti felépítmény 
211800 Fonódott nyomtávú vasúti felépítmény 
211900 Kombinált nyomtávú vasúti felépítmény 
212000 Közúti villamosvasutak 
213000 Ipartelepi és gazdasági vasutak 
214000 Földalatti és bányavasutak 
215000 Siklók, ferdefelvonók, fogaskerek  és kötélpályák 
216000 Vasutak alépítménye és kiegészít  építményei 
216100 Normál nyomtávú vasúti alépítmény 
216200 Kombinált nyomtávú vasúti alépítmény 
216300 Keskeny nyomtávú vasúti alépítmény 
216400 Tám- és bélésfalak 
216500 Széles nyomtávú vasúti alépítmény 
216600 Vasúti rakodók 
216700 Vágány- és pályaelzárók 
216800 Egyéb vasúti kiegészít  építmények 
310000 VIZI ÉPÍTMÉNYEK 
311000 Víziutak és kiköt k
312000 Folyók, patakok és tavak szabályozása 
313000 Árvízmentesítési m vek
314000 Vízier m vek
315000 Önt.csat, halastavak kend. medence, rizst. és öntvíz.t 
316000 Kutak, forrásfoglalások 
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317000 Víztornyok, víztároló és fürd medencék, vízkezel k
318000 Sík és dombvidéki ter.vízrend.és egyéb vízi építm. 
319000 Szennyvíztisztítási építmények 
410000 HIDAK 
411000 Közúti hidak 
412000 Vasúti hidak 
413000 Átereszek cs átereszt k, vasúti, közúti alul/felülj. 
414000 Függ pályahidak 
415000 Gyaloghidak 
416000 Hidak kiegészít  építményei 
510000 IPARI ÉPÍTMÉNYEK 
512000 Nagyolvasztók, éget , olvasztó, szárító/süt kemencék 
513000 Kénsav és salétromsav tornyok 
520000 MEZ GAZDASÁGI ÉPÍTMÉNYEK 
521000 Állattartási építmények 
521100 Szarvasmarhatartási építmények 
521200 Lótartási építmények 
521300 Sertéstartási építmények 
521400 Juhtartási építmények 
521500 Baromfitartási építmények 
521600 Egyéb állattartási építmények 
521700 Állateü., kísérleti, kutató, stb. állomások építményei 
521800 Trágyakezelés építményei 
521900 Állattartás egyéb építményei 
522000 Növénytermelési építmények 
522100 Kertészeti építmények 
522300 Szaporítóanyag el állítás építményei 
522400 Növénytermelési gázfert tlenít  építmények 
522500 Utóérlel k, szárítók, aszalók építményei 
522600 Növénykísérleti kutató állomások építményei 
523000 Egyéb mez gazdasági építmények 
530000 KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI ÉPÍTMÉNYEK 
532000 Járm tároló és karbantartó (szerviz) építmények 
532100 Mozdony és motorszínek építményei 
532200 El városi és közúti vill.vasuti kocsiszínek építm. 
532300 Trolibusz kocsiszín építményei 
532400 Gépkocsi karbantartó állomások építményei 
532500 Hangárok építményei 
532600 Gépkocsi tároló építmények 
532700 Egyéb járm tároló építmények 
540000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ÉPÍTMÉNYEK 
541000 Bevásárlóközp, üzletház, vásárcsarnok, piac építm. 
542000 Áruházak, boltok, pavilonok, telepek építményei 
543000 Vendéglátóhelyek építményei 
544000 Kereskedelmi szálláshelyek építményei 
544100 Szállodák építményei 
544200 Turistaszállók építményei 
544300 Kemping-táborok építményei 
544400 Nyaralóházak (Bungalow) építményei 
544500 Vadászházak építményei 
545000 Mg.termékfelv., vásári pav., bemut.term, szolg.h.épít 
550000 TÁROLÓ ÉPÍTMÉNYEK 
552000 Tárolótartályok, silók, bunkerek 
610000 VEZETÉKEK 
611000 Er s és gyengeáramú elektromos vezetékek 
611100 Nagyfeszültség  elektromos vezetékek 
611200 Középfeszültség  elektromos vezetékek 
611300 Kisfeszültség  elektromos vezetékek 
611400 Villamos vasúti fels  vezeték 
612000 Cs vezetékek
710000 ALAGUTAK ÉS FÖLDALATTI ÉPÍTMÉNYEK 
711000 Alagutak, aknák, tárnák és földalatti helyiségek 
711200 Közúti és vasúti alagutak 
711300 Földalatti vasúti alagutak 
711600 Légvédelmi és polgári óvóhely 
712000 Pincék 
810000 BÁNYAKUTATÁS ÉPÍTMÉNYEI ÉS BÁNYAÉPÍTMÉNYEK 
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811000 Bányakutatások, bányaépítmények 
910000 EGYÉB ÉPITMÉNYEK 
912000 Fal, oszlop, támasz, tribün, emlékm , mérleg, szerel akna
913000 Állványok-tribünök szerk., ácsszerk., rácsszerkezet 
914000 Szabadtéri színpadok 
915000 Rádió és TV adótornyok, transzformátor állomások 
916000 H t tornyok és kémények 
917000 Üzemtechnológiai m tárgyak 
918000 Építmények bontása 
999000 Egyéb építmények 

ÉPÍTMÉNYEK KÓDJEGYZÉKE 
(Épt01-02, Épö01-02) 

Érvényes 2001. 01. 01-t l:

211110 Országos f utak 
211120 Koncessziós autópálya 
211121 Autópálya 
211122 Autóút 
211123 Országos alsóbbrend  utak 
211130 Orsz.utak kiegészít  építményei 
211140 Orsz.utak világít.-, jelz -, és bizt., elektr.vezet. 
211210 Önkormányzati közutak 
211230 Saját használatú (ipari és egyéb gazdaság utak) 
211240 Gyalogutak és kerékpárutak 
211250 KRESZ tan-gyakorlópálya 
211260 Helyi utak kieg.építményei 
211261 Helyi utak világít-, jelz -, és bizt., elktr.vezeték. 
211270 Tereprend., földkiterm. és deponálás 
211271 Tér, udvar, rakodó, tár.telep kiképz. és burkolata 
211280 Út jelleg  versenypályák 
212111 Orsz.normál nyomtávú vasúti felépítmény 
212112 Orsz.széles nyomtávú vasúti felépítmény 
212113 Orsz.fonódott nyomtávú vasúti felépítmény 
212114 Orsz.kombinált nyomtávú vasúti felépítmény 
212115 Orsz.keskeny nyomtávú vasúti felépítmény 
212121 Orsz.normál nyomtávú vasúti alépítmény 
212122 Orsz.széles nyomtávú vasúti alépítmény 
212123 Orsz.fonódott nyomtávú vasúti alépítmény 
212124 Orsz.kombinált nyomtávú vasúti alépítmény 
212125 Orsz.keskeny nyomtávú vasúti alépítmény 
212126 Tám- és bélésfalak 
212127 Vasúti rakodók 
212128 Vágány- és pályaelzárók 
212129 Egyéb vasúti kiegészít  építmények 
212131 Vas.közép. fesz. (1-35 KV) er sáramú vez. és  kieg.ép. 
212132 Vas.kis. fesz. (1kv alatti)er sáramú vez. és kieg.ép. 
212133 Vas.kis.fesz. gyengeáramú (táv.és adath.) vezeték 
212134 Vasúti villamos fels  vezeték 
212135 Villamos vontatási transzformátor állomás 
212210 Közúti villamosvasutak 
212220 Ipartelepi és gazdasági vasutak 
212221 Honvédségi célú iparvasutak 
212230 Földalatti és bányavasutak 
212240 Siklók, ferdefelvonók, fogaskerek  és kötélpályák 
212250 Városi vasutak al- és kieg. építményei 
212260 Városi vasutak er s- és gyengeáramú vezeték 
212261 Városi vill.vasúti fels  vezeték 
212262 Városi vas. világít-, jelz - és bizt.ber. elekt.vezet. 
213001 Nemzetközi fel- és leszállópályák, gurulóutak 
213002 Nem sportcélú fel- és leszállópályák, gurulóutak 
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213003 Reptéri forgalmi és egyéb el terek 
213004 Repül téri világító-, jelz - és bizt.elekt. vezetékek 
213005 Repül terek er s- és gyengeáramú vezetékei 
213006 Egyéb repül téri kieg. építmények 
213007 Heliport 
214101 Közúti hidak 
214103 Függ pályahidak 
214104 Viaduktok 
214105 Gyaloghidak 
214106 Közúti felüljárók 
214107 Közúti jelz hidak 
214110 Hidak kiegészít  építményei 
214111 Magasvezetés  autóutak szerkezete 
214112 Hidak világító-, jelz - és bizt. berend. 
214113 Hidak er s- és gyengeáramú vezetékek 
214121 Vasúti hidak 
214122 Vasúti felüljárók 
214123 Vasúti jelz hidak 
214201 Átereszek, cs átereszt k
214202 Vasúti aluljárók 
214210 Közúti alagutak 
214212 Földalatti vasúti alagutak 
214213 Vasúti alagutak 
214214 Közúti aluljárók 
214220 Alagutak világító-, jelz -és bizt.berend. 
214221 Alagutak er s-és gyengeáramú vezetékek 
214230 Közm -, kábel-, és egyéb vezetékalagút 
215110 Víziutak, hajócsatornák 
215120 Országos közforgalmi kiköt k
215121 Folyami kiköt k
215122 Egyéb nem jachtkiköt k
215130 Folyamm vek és csat. szerkezetek 
215210 Nem árvízvédelmi vízvisszatartó építmények 
215211 Partvédelmi szerkezetek 
215220 Árvízvédelmi gátak töltések 
215221 Árvízvédelmi falak 
215222 Árvíz kapuk 
215223 Árvízi tározók 
215224 Egyéb árvízmentesít  m vek
215310 Öntöz  csatornák 
215311 Öntöz  csatornák m tárgyai 
215312 Mesterséges halastavak, ivadéknevel k
215313 Mesters. halastavak, ivadéknevel k m tárgyai 
215314 Kenderáztató, rizstelep és m tárgyai 
215315 Öntöz víz tározók és m tárgyai 
215316 Öntöz víz szivattyútelep és -állomás 
215317 Nem történelmi m eml. akvaduktok 
215318 Öntöz rendszerek
215320 Belvízelvezet  csatornák, árkok 
215321 Alagcsövezés és szivárgó hálózat 
215322 Belvízrendezés m tárgyai 
215323 Belvízi tározók 
215330 Vízfolyásrendezés, vízmosáskötés 
215331 Vízfolyásrendezés m tárgyai 
215340 Belvíz-, talajvíz szivattyútelepek- és állomás 
215341 Egyéb vízi építmények 
221110 Táv. k olaj-, földgáz- és egyéb gázvezetékek 
221120 Technológiai (vegyi) távvezeték 
221130 Szénhidrogén, vegyi anyag szivattyú állomás 
221210 Szolgálati medence 
221211 T zvédelmi medence 
221212 Ivóvíztározók és építményei 
221213 Vízterm. szivattyútelep és vízkezel  berend. 
221214 Távolsági vízvezeték 
221215 Táv. szenny- és csapadékvíz csat. 
221301 Rádió és TV adótorony 
221302 Távolsági, távközlési hálózatok 
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221303 Távolsági közvetít rendszerek
221304 Rádió- TV kábel hálózatok 
221305 Távközl  hálózat er s- és gyengeáramú vezetékei 
221410 Nagyfeszültség  elektromos vezetékek 
221420 Középfeszültség  elektromos vezetékek 
221430 Transzformátor állomás, alállomás 
221440 Villanyoszlopok 
222110 Helyi föld alatti gázellátó vezeték 
222120 Helyi felszíni gázellátó vezeték 
222210 Kutak, forrásfoglalások 
222220 Víztornyok 
222230 Helyi vízvezeték 
222231 G z-, forró- és melegvíz vezeték 
222232 Hévíz vezeték 
222233 Kondenzvíz- és s rített leveg  vezeték 
222240 Díszmedencék, szök kutak 
222250 T zcsapok
222301 Szennyvíztisztítási építmények 
222302 Helyi szenny- és csapadékvíz csatornák 
222401 Helyi távközl - és elektromos hálózatok és felsz. 
222402 Er s és gyengeáramú elektromos vezetékek 
222403 Kisfeszültség  elektromos vezetékek 
230101 Bányakutatások, bányaépítmények 
230102 Bány.term. feldolgozó üzem, gyár, m hely 
230201 Vízier m vek
230202 H er m vek
230203 Reaktorház 
230204 Egyéb er m vek
230205 Hulladék éget k
230301 Kénsav és salétromsav tornyok 
230302 Petrolkémiai építmények 
230303 Szénhidrogén fogadó állomások 
230304 Kokszoló üzemek, gázm vek
230401 Nagyolvasztók, éget , olvasztó, szárító/süt kemencék 
230402 H t tornyok és kémények 
230403 Üzemtechnológiai m tárgyak 
241101 Szabadtéri sportpályák és stadionok 
241102 Tisztasági- és gyógyfürd  medence 
241103 Uszoda- és strandfürd  medence 
241104 Egyéb sportcélokat szolg. medence 
241201 Állványok-tribünök szerk., ácsszerk., rácsszerkezet 
241202 Szabadtéri színpadok 
241203 Sportrepül terek létesítményei 
241204 Szórakoztató- szabadid  és pihen  park 
241205 Golfpályák létesítményei 
241206 Lovasközpontok létesítményei 
241207 Vízisport kiköt k létesítményei 
241208 Közterek és parkok létesítményei 
241209 Kilátótorony 
241210 Egyéb sport, szórakozás és üdülési célú építmény 
242001 Trágyakezelés létesítményei 
242002 Tám- és bélésfalak 
242003 Légvédelmi és polgári óvóhely 
242004 Pincék (nem mez gazd. célú) 
242005 Fal, oszlop, támasz, alapok 
242006 Mérleg- és szerel aknák
242007 Darupályák, vezetékhidak 
242008 Katonai m szaki létesítmények 
242009 Elhagyott ipari és városi építmények 
242010 Szemétlerakók, hulladéklerakók 
242020 Ültetvények 
242030 Barlangok 
242040 Várfal, bástya 
242041 Emlékm vek
242042 Kerítés 
242043 Nem bányászati aknák, tárnák, földalatti helységek 
242044 WC, Illemhely, Árnyékszék 
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242080 Idegen ingatlanon végzett beruházás, felújít 
242099 Egyéb építmények 
291800 Építmények bontása 
999999 Továbbiakban épületként nyilvántartva 

LAKÁS, HELYISÉG KÓDJEGYZÉKE 
(L01-02)

0200 Lakás 
0201 Iroda (önálló ügyvitelhez) 
0202 Egészségügyi létesítmény 
0203 Kereskedelmi és szolgáltató létesítmény 
0204 Kulturális létesítmény 
0205 Sport létesítmény 
0206 Egyéb helyiség, létesítmény 
0207 Szolgálati lakás 

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK, LAKÁSOK VÉDETTSÉGÉT
JELZ  KÓDOK 
(É14, ÉpT30, L24) 

66 Kizárólagos kincstári vagyon 
90 M emlék épület, építmény, lakás 
91 Egyéb védettség 

Érvényes: 2000. 12. 31-ig 
92 M emlék jelleg  épület, építmény, lakás    

Érvényes: 2000. 12. 31-t l
99 Világörökség része 

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK, LAKÁSOK TERHELÉSÉT
JELZ  KÓDOK 
(É37, Épt31, L26) 

63 Végrehajtási joggal terhelt 
69 Jelzálog joggal terhelt 
70 Használati joggal terhelt 
72 El vásárlási joggal terhelt 
73 Vételi joggal terhelt 
74 Visszavásárlási joggal terhelt 
75 Haszonkölcsön 
81 Koncessziós joggal terhelt 
93 Haszonélvezeti joggal terhelt 
94 Bérleti joggal terhelt 
95 Egyéb joggal terhelt 

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK, LAKÁSOK KORLÁTOZÁSÁT JELZ
KÓDOK

(É15, Épt33, L25) 

84 Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
85 Koncesszióba adott 
96 Elidegenítési tilalom 
97 Épület, építmény és lakás, építési tilalma 
98 Egyéb korlátozás 
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GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 
KÓDJEGYZÉKE

(Gt01, Gö01-02) 

Érvényes 1997. 12. 31. - 2000. 12. 31.-ig 
1311 Intézményi m ködést szolgáló gépek, berendezések. 
1312 Szakmai tevékenység ellátását szolgáló gépek, berendezések. 
1313 Jólét, sport és kulturális célt szolgáló gépek, berendezések. 
1379 Kisérték  – éven belül amortizálandó – új tárgyi eszközök raktári állománya. 

Érvényes 2001. 01. 01.-t l
1321 Ügyviteli és Számítástechnikai eszközök 
1322 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 
1323 Képz m vészeti alkotások 
1324 Hangszerek 
1325 Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkent  eszközök 
1379 Kisérték  – éven belül amortizálandó – új tárgyi eszközök raktári állománya. 

Érvényes 2003. 01. 01.-t l
1330 Idegen gépen végzett beruházás, felújítás 

BTO KÓDJEGYZÉK 
(Gt04-05)

174000 Nem ruházati konf.textil 
175110 Sz nyeg 
202000 Furnér, rétegelt lemez 
204000 Tárolási fatermékek 
205113 Faintarzia, faszobor 
205114 Fakerete festményhez, tükörhöz, stb. 
221100 Könyvek 
221133 Földgömb, térkép 
261000 Üveg, üveg termékek 
272200 Acélcs
281000 Fém szerkezetek 
282000 Kazán, fémtartály 
282112 Tartály s rített v. foly. gáz tárolására 
283000 G zfejleszt  berendezés 
286200 Szerszámok, szerszám készletek 
287000 Egyéb fémtömegcikk 
287100 Vas és acéltartályok 
287520 Egyéb közhasznú fémtermék 
291000 Er gépek
291100 Turbinák 
291200 Hidraulikus, pneumatikus, energia átviteli berend. 
291220 Folyadékszivattyú 
291230 Lev- és vakumszivattyú, komresszor 
291300 Szerelvény, csap 
291400 Csapágy, hajtóm , er átvitel 
292000 Általános rendeltetés  egyéb berend., felszerelés 
292100 Ipari kemencék, éget kemencék 
292113 Vill.ipari, labor ber., h kezel  keszl. ber. 
292200 Emel  és anyagmozgató gépek, berendezések 
292300 Légállapot szabályozó és h t  berendezések 
292400 Egyéb gáz- és folyadékkezel  berendezés 
293100 Traktor, mez gazd-i. eszk. hordozó, vontató 
293200 Mez gazd-i. és erdészeti gépek (traktor nélkül) 
294000 Szerszámgépek 
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295000 Egyéb speciális rendeltetés  gépek 
295100 Kohászati berendezések 
295200 Bányászati épít anyag és épít ipari berendezések 
295300 Élelmiszer- és dohányipari gépek, berendezések 
295400 Textil-, ruházati és b ripari gépek 
295500 Papír-, kartongyártó gépek 
295600 Egyéb, máshová nem sor. spec.rend. gépek (nyomdagép 
296000 Fegyverzet, l szer
297100 Háztartási villamos készülékek 
297200 Nem villamos háztartási készülékek 
300100 Iroda-, és ügyvitel-technikai gépek és alkatrészeik 
300200 Számítógép, alkatrésze és tartozéka 
311000 Villamos motorok, generátorok, transzformátorok 
312000 Villamos kapcsolók, elosztók és egyéb készülékek 
313000 Szigetelt vezetékek, kábelek, optikai kábelek 
314000 Akkumulátorok és szárazelemek 
315000 Fényforrások, világítóeszközök és berendezések 
316000 Egyéb villamos termékek 
320000 Híradástechnikai termékek 
322000 Rádió, TV távközl.berend., vez.távközl.kész, TV kam. 
323000 RTV készülék, r.telefon és video készülék 
331000 Orvosi, sebészeti, ortopédiai készülékek, eszközök 
332000 Mér m sz., irányításitech. /navigációs kész./ berend 
334000 Látszerészeti/fényképészeti eszk., optikai m szer
335000 Órák 
361000 Bútorok (szobai, irodai, konyhai, egyéb) 
362100 Pénzérme, érem 
362200 Ékszerek 
363000 Hangszerek 
364000 Sportszerek 
365000 Játékok, játékszerek 
366391 M alkotás (festmény, kollázs, szobor stb.) 
366392 Állattani, növénytani,  numizmatikai gy jtemény 
366393 Egyéb régiség (100 évnél id sebb)

GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK VÉDETSÉGÉT 
JELZ  KÓDOK 

(Gt21)

66 Kizárólagos kincstári vagyon 
90 Ipartörténeti vagy m vészettörténeti védettség 
91 Egyéb védettség 
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GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK TERHELÉSÉT 
JELZ  KÓDOK 

(Gt22)

63 Végrehajtási joggal terhelt 
68 Zálog joggal terhelt 
70 Használati joggal terhelt 
72 El vásárlási joggal terhelt 
73 Vételi joggal terhelt 
74 Visszavásárlási joggal terhelt 
75 Haszonkölcsön 
93 Haszonélvezeti joggal terhelt 
94 Bérleti joggal terhelt 
95 Egyéb joggal terhelt 

GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK KORLÁTOZÁSÁT 
JELZ  KÓDOK 

(Gt23)

84 Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
85 Koncesszióba adott 
96 Elidegenítési tilalom 
98 Egyéb korlátozás 

JÁRM VEK KÓDJEGYZÉKE 
(Jt01, Jö01-02) 

2311 Közúti járm vek
2312 Vízi járm vek
2313 Légi járm vek
2314 Vasúti és közúti kötöttpályás járm vek

Érvényes 2003. 01. 01.-t l
2315 Idegen járm vön végzett beruházás., felújítás 

BTO KÓDJEGYZÉK 
(Jt04-05)

341020 Személygépkocsik 
341030 Autóbuszok 
341040 Tehergépkocsik 
341050 Speciális gépjárm vek
351000 Hajók és úszóm vek
351200 Csónakok, sporthajók és egyéb vízi járm vek
352000 Vasúti és kötöttpályás járm vek
353000 Légi járm vek
354100 Motorkerékpárok 
354200 Kerékpárok 
354300 Közleked  kocsik mozgássérültek részére 
355000 Egyéb gépi hajtóer  nélküli járm vek
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JÁRM VEK VÉDETTSÉGÉT JELZ  KÓDOK 
(Jt12)

66 Kizárólagos kincstári vagyon 
90 Járm  ipartörténeti védettség 
91 Egyéb védettség 

JÁRM VEK TERHELÉSÉT JELZ  KÓDOK 
(Jt13)

63 Végrehajtási joggal terhelt 
68 Jelzálog joggal terhelt 
70 Használati joggal terhelt 
72 El vásárlási joggal terhelt 
73 Vételi joggal terhelt 
74 Visszavásárlási joggal terhelt 
75 Haszonkölcsön 
93 Haszonélvezeti joggal terhelt 
94 Bérleti joggal terhelt 
95 Egyéb joggal terhelt 

JÁRM VEK KORLÁTOZÁSÁT JELZ  KÓDOK
(Jt22)

84 Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
85 Koncesszióba adott 
96 Elidegenítési tilalom 
98 Egyéb korlátozás 

BERUHÁZÁSOK KÓDJA 
(Bö01-02)

08 beruházások 

BERUHÁZÁSRA ADOTT EL LEGEK KÓDJA 
(Beö01-02)

09 beruházásra adott el legek 



6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/100. szám

RÉSZESEDÉSEK KÓDJA 
(R01-02)

11 részesedések 

ÉRTÉKPAPÍROK KÓDJA 
(Éb01 -02) 

12 egyéb befektetett pénzügyi eszközök 

ADOTT KÖLCSÖNÖK KÓDJA 
(Ak01-02) 

13 adott kölcsönök 

HOSSZÚ LEJÁRATÚ BANKBETÉTEK KÓDJA 
(Hb01-02)

14 hosszú lejáratú bankbetét 

KÉSZLETEK KÓDJEGYZÉKE 
(K01-02)

18 Anyagok 
19 Áruk 
20 Állatok 
21 Befejezetlen termelés és félkész termékek 
22 Késztermékek 

KÖVETELÉSEK KÓDJEGYZÉKE 
(Kö01-02)

24 Adósok 
25 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 
26 Egyéb követelések 

FORGÓESZKÖZÖK ÉRTÉKPAPÍRJAINAK KÓDJEGYZÉKE 
(Éf01-02)

28 Kárpótlási jegyek 
29 Kincstárjegyek 
30 Kötvények 
31 Egyéb értékpapírok 
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PÉNZESZKÖZÖK KÓDJEGYZÉKE 
(P01-02)

33 Pénztárak és betétkönyvek 
34 Költségvetési bankszámlák 
35 Finanszírozási bankszámlák 
36 Idegen pénzeszközök számlái 

KÖTELEZETTSÉGEK KÓDJEGYZÉKE 
(Kt01-02)

67 Hosszú lejáratú kötelezettségek 
71 Rövid lejáratú kötelezettségek 

TENYÉSZÁLLAT FAJ KÓDJEGYZÉKE 
(Ba01-02, Baö01-02) 

100 Ló 
200 Szarvasmarha 
201 Bivaly 
300 Sertés 
400 Juh 
500 Kecske 
600 Szamár 
700 Kutya 
800 Házinyúl 
900 Tyúk 
991 Lúd 
992 Kacsa 
993 Pulyka 
994 Gyöngytyúk 
995 Galamb 
996 Méh 
997 Hal 
999 Egyéb 

TENYÉSZÁLLATOK IVARA KÓDJEGYZÉK 
(Ba04)

1 Hím 
2 N
3 Herélt 

TENYÉSZÁLLATOK TERHELÉSÉT JELZ  KÓDOK 
(Ba 25)

63 Végrehajtási joggal terhelt 
70 Használati joggal terhelt 
75 Haszonkölcsön 
94 Bérleti joggal terhelt 
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JOGOSULTAK MEGADÁSA KÖTELEZ
KÓDÓKJEGYZÉKE

(Jog07)

63 Végrehajtási joggal terhelt 
65 Szerz i jog fenntartása 
68 Zálog joggal terhelt 
69 Jelzálog joggal terhelt 
70 Használati joggal terhelt 
72 El vásárlási joggal terhelt 
73 Vételi joggal terhelt 
74 Visszavásárlási joggal terhelt 
75 Haszonkölcsön 
80 Földhasználati joggal terhelt 
81 Koncessziós joggal terhelt 
82 Szolgalmi joggal terhelt 
84 Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
85 Koncesszióba adott 
86 Közérdek  használati jog 
89 Haszonbérlettel terhelt földterület 
93 Haszonélvezeti joggal terhelt 
94 Bérleti joggal terhelt 
95 Egyéb joggal terhelt



III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához)

A Nemzeti Földalapba tartozó területek hozzárendelt vagyonának leírása,

a vagyonnyilvántartásban tárolandó adatok

A Nemzeti Földalapba tartozó területek vagyonnyilvántartásának tartalmaznia kell a
vagyonelemek ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapján szereplõ valamennyi adatot, bejegyzett jogot,
feljegyzett tényt;
a vagyonelemre vonatozó haszonbérlet és a haszonbérlõ (erdõgazdálkodó) adatait;
a vagyonelemre vonatkozó értékadatokat;
a vagyonelem hasznosítására vonatkozó információkat;
a vagyonelemhez kapcsolódó okiratok nyilvántartását.

A Nemzeti Földalapba tartozó területek vagyonnyilvántartása a vagyonnyilvántartás hatálya alá tartozó vagyon-
elemekrõl az alábbi adatokat (alapadatokat és kiegészítõ adatokat) tartalmazza:

a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) egyedi azonosítója;
a település neve, ahol a földrészlet fekszik;
a földrészlet helyrajzi száma;
alrészlet esetén a földrészlet alrészletének a száma;
a földrészlet fekvésének (belterület, külterület) megjelölése;
a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) területnagysága;
a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) mûvelési ága, illetve – ha mûvelés alól kivett területrõl van szó –
a mûvelés alól kivett terület elnevezése, egyébként a mûvelés alól kivett alrészlet elnevezése;
a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) kataszteri tiszta jövedelme;
a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) jogi jellege;
a Magyar Államnak a vagyonelemre vonatkozó tulajdoni hányada;
a földrészlet nyilvántartásba kerülésének dátuma;
a földrészlet nyilvántartásból történõ kivezetésének dátuma (amennyiben létezik);
a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) érvényes nyilvántartási állapota:

• az érvényes nyilvántartási állapot azonosítója,
• az érvényes nyilvántartási állapot létrejöttének dátuma,
• az érvényes nyilvántartási állapot létrejöttét kiváltó esemény azonosítója,

a vagyonelemhez kapcsolódó, a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és azok jogosultjai;
a vagyonelemhez kapcsolódó, a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokhoz, illetve azok
jogosultjaihoz kapcsolódó tények;
a vagyonelemre (földrészletre, alrészletekre) vonatkozó haszonbérlõ, használó, vagyonkezelõ, illetve erdõ
esetén a nyilvántartásba vett erdõgazdálkodó jogosultságai:

• a használt terület mértéke (hektárban, tízezred pontossággal, azaz négyzetméterben egész
négyzetméter pontossággal),

• a használt területnek a vagyonelemre (földrészletre, illetve alrészletre) vonatkoztatott mértéke,
• haszonbérleti szerzõdés (szerzõdés-csoport) egyedi azonosítója;
• a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) értéke:
• a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) nyilvántartás („könyv”) szerinti értéke,
• a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) nyilvántartásba bekerülési értéke (vételára),
• a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) nyilvántartásból kivezetési értéke (eladási ára),
• a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) képlet szerint számított értéke (amennyiben létezik),
• a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) egyedi értékbecslés szerint becsült értéke

(amennyiben létezik),
• a vagyonelem (földrészlet) adó- és értékbizonyítvány szerinti értéke (amennyiben létezik),

a hasznosítást elõsegítõ információk;
a hasznosításra vonatkozó javaslatok;
a vagyonelemhez kapcsolódó okiratok egyedi azonosítói (pl.: szerzõdésszám).

A Nemzeti Földalapba tartozó területek vagyonnyilvántartásában alapadatnak minõsül:
a vagyonelem (földrészlet illetve alrészlet) egyedi azonosítója;
a település neve, ahol a földrészlet fekszik;
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a földrészlet helyrajzi száma;
alrészlet esetén a földrészlet alrészletének a száma;
a földrészlet fekvésének (belterület, külterület) megjelölése;
a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) területnagysága;
a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) mûvelési ága, illetve – ha mûvelés alól kivett területrõl van szó –
a mûvelés alól kivett terület elnevezése;
a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) kataszteri tiszta jövedelme;
a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) jogi jellege;
a Nemzeti Földalapért Felelõs Ügyvezetõ Igazgatóságnak tulajdoni hányada;
a földrészlet nyilvántartásba kerülésének dátuma;
a földrészlet nyilvántartásból történõ kivezetésének dátuma (amennyiben létezik);
a vagyonelem (földrészlet illetve alrészlet) érvényes nyilvántartási állapota:

• az érvényes nyilvántartási állapot azonosítója,
• az érvényes nyilvántartási állapot létrejöttének dátuma,
• az érvényes nyilvántartási állapot létrejöttét kiváltó esemény azonosítója,
• az érvényes nyilvántartási állapot létrejöttét kiváltó dokumentum vagy dokumentum-csoport egyedi

azonosítója.

A Nemzeti Földalapba tartozó területek vagyonnyilvántartása a földhivatali nyilvántartással megegyezõ módon, kizá-
rólag a vagyonelem (földrészlet, illetve alrészlet) természetes, vagy NFA egyedi azonosítója szerint kereshetõ módon
tartja nyilván az alábbi adatokat:

a vagyonelemhez kapcsolódó, a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és azok jogosultjai;
a vagyonelemhez kapcsolódó, a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokhoz, illetve azok
jogosultjaihoz kapcsolódó tények.

Elõjegyzett vagyonnyilvántartása

A Nemzeti Földalapba tartozó területek vagyonnyilvántartása mellett, azzal azonos módon a Nemzeti Földalapba
tartozó területek Elõjegyzett-vagyonnyilvántartásában azon földrészletek adatait kell nyilvántartani, amelyekre nézve
a Nemzeti Földalapért Felelõs Ügyvezetõ Igazgatóságnak kötelezettsége van, illetve a közeljövõben kötelezettsége szár-
mazhat, amelyekrõl a Nemzeti Földalapba tartozó területek tudomására jutott, hogy valamely feltétel vagy feltételek tel-
jesülése esetén a Nemzeti Földalapba tartozó területek vagyonához fog tartozni.

Okirat-nyilvántartás

A Nemzeti Földalapba tartozó területek vagyonnyilvántartása tartalmazza az egyes vagyonelemekhez tartozó okira-
tok (dokumentumok vagy dokumentum-csoportok) egyedi azonosítóit.

A vagyonelemekhez tartozó okiratokat a Nemzeti Földalapba tartozó területek az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak
szerint kezeli.

Természetes személy jogosult-nyilvántartás

A természetes személyek jogosult-nyilvántartás tartalma:
a jogosult egyedi azonosítója (mely kizárólag a Nemzeti Földalapba tartozó területek vagyonnyilvántartási
rendszerében használható);
személyi azonosító adatok:

• a jogosult családi és utóneve(i),
• a jogosult születési családi és utóneve(i),
• a jogosult anyja születési családi és utóneve(i),
• a jogosult születési helye és ideje;

lakcím adatok:
a jogosult lakóhelye,
a jogosult levelezési címe;
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egyéb adatok:
• személyazonosításra alkalmas okmány száma,
• nyugdíj-folyósítási törzsszám (amennyiben létezik),
• bankszámlaszám (amennyiben létezik),

Gazdasági társaság jogosult-nyilvántartás

A Nemzeti Földalapba tartozó területek jogosult-nyilvántartása a gazdasági társaságokat a cégjegyzékszám alapján
azonosítja. Az NFA Gazdasági társaság jogosult-nyilvántartása az alábbi cégadatokat tárolja:

a jogosult egyedi azonosítója,
a cég cégjegyzékszáma,
a cég neve,
a cég rövidített neve,
a cég székhelye.

Költségvetési szerv jogosult-nyilvántartás

A Nemzeti Földalapba tartozó területek jogosult-nyilvántartása a költségvetési szerveket a nyilvántartási szám alap-
ján azonosítja. Az NFA költségvetési szerv jogosult-nyilvántartása az alábbi adatokat tárolja a költségvetési szervekrõl:

a jogosult egyedi azonosítója;
a költségvetési szerv nyilvántartási száma;
a költségvetési szerv neve;
a költségvetési szerv rövidített neve;
a költségvetési szerv székhelye;
a költségvetési szerv telephelyei.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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