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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
19/2008. (VII. 19.) OKM

rendelete

az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si,
az Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos

szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl,
va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény (a to -
váb bi ak ban: köz ok ta tá si tör vény) 94. §-ának (1) bekez -
dése és j) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
167/2006. (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:

1. §

Az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az
Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos szak mai vizs -
ga el nö ki név jegy zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség -
rõl szó ló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 1. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ w)–z) pont tal egé -
szül ki:

(Szak te rü le tek, kü lö nö sen:)
„w) szak szol gá lat-esély egyen lõ ség,
z) pe da gó gi ai fej lesz tõ szak ér tõ.”

2. §

(1) Az R. 2. § (4) bekez dés b) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a be kez dés
a  következõ g)–h) pont tal egé szül ki:

(A köz ok ta tá si név jegy zék be való fel vé tel lel kap cso la tos 
pá lyá zat hoz csa tol ni kell:)

„b) a pe da gó gus-mun ka kör be töl té sé re jo go sí tó, vagy a 
fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé get és szak kép zett sé get ta nú sí tó 
ok le vél, to váb bá pe da gó gus-szak vizs ga, il let ve vizsga -
elnöki is me re tek nek az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal
meg ha tá ro zott pe da gó gus-to vább kép zés ke re té ben a pá -
lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ 5 é ven be lül tör té nõ el sa já tí -
tá sát iga zo ló ok le vél, il let ve ta nú sít vány hi te les má so la -
tát;”

„g) a szak te rü let el is mert kép vi se lõ je ként ka pott dí jak,
cí mek stb. iga zo lá sát;

h) az Or szá gos szak ér tõi név jegy zék esély egyen lõ sé gi
szak te rü le té re való fel vé tel lel kap cso la tos pá lyá zat hoz az
esély egyen lõ ség te rü le tén szer ve zett to vább kép zé sen való
rész vé telt iga zo ló ok le ve lek nek, bi zo nyít vá nyok nak és
 tanúsítványoknak a hi te les má so la tát.”

(2) Az R. 2. §-a a kö vet ke zõ (5) bekez dés sel egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg a je len le gi (5) bekez dés je lö lé se
(6) bekez dés re vál to zik:

„(5) Az Or szá gos szak ér tõi név jegy zék be való fel vé tel -
lel kap cso la tos pá lyá zat hoz csa tol ha tók a pá lyá zó ál tal
meg je lölt szak te rü let hez kap cso ló dó kép zé sek és to vább -
kép zé sek el vég zé sét iga zo ló ok le ve lek, il let ve ta nú sít vá -
nyok hi te les má so la tai is.”

3. §

(1) Az R. 6. § (1) bekez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bí rá ló bi zott ság leg alább öt tag ból áll.”

(2) Az R. 6. §-ának (2) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A bí rá ló bi zott ság ba be kell von ni:

a) a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter,

b) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács
kép vi se lõ jét, vagy a gaz da sá gi ka ma ra, en nek hi á nyá ban a
szak mai szer ve zet, vagy a szak ké pe sí tés te kin te té ben ér de -
kelt fel sõ ok ta tá si in téz mény kép vi se lõ jét.”

4. § 

(1) Az R. 9. § (3) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az, aki sze re pel a név jegy zé kek ben, kér he ti a nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ szak te rü le ten, vizs ga te rü le ten, szak -
ma cso port ra, il let ve szak ké pe sí tés re nyil ván tar tá sá nak
meg hosszab bí tá sát. Az Or szá gos szak ér tõi név jegy zé ken
tör té nõ nyil ván tar tás meg hosszab bí tá sát a szak ér tõ ak kor
kér he ti, ha részt vett egy tan ügy-igaz ga tá si vagy mi nõ ség -
irá nyí tás sal vagy szer ve zet fej lesz tés sel vagy me nedzs -
ment tel vagy az egyik szak te rü le té vel köz vet le nül össze -
füg gõ, az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal az adott szak te -
rü let hez meg ha tá ro zott, akk re di tált, leg alább harminc órás 
idõ tar ta mú to vább kép zés ben. A nyil ván tar tás meg -
hosszab bí tá sá hoz nincs szük ség a to vább kép zé sen való
rész vé tel iga zo lá sá ra azon szak ér tõ ese té ben, aki ilyen
 továbbképzésen kép zõ ként vett részt. A szak mai név jegy -
zé ken tör ténõ nyil ván tar tás meg hosszab bí tá sát a szak ér tõ
ak kor kér he ti, ha részt vett a 12. § (9) bekez dés sze rin ti
 továbbképzésen. A nyil ván tar tás meg hosszab bí tá sá val
össze füg gõ ké re lem re egye bek ben – ha e ren de let más -
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képp nem ren del ke zik – a nyil ván tar tás ba vé tel re vonat -
kozó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.”

(2) Az R. 9. § (5) be kez dés a) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

(A ké re lem hez csa tol ni kell)
„a) az Or szá gos szak ér tõi név jegy zé ken tör té nõ nyil -

ván tar tás meg hosszab bí tá sa ese té ben azok nak az ok le ve -
lek nek, bi zo nyít vá nyok nak és ta nú sít vá nyok nak a hi te les
má so la tát, ame lyek kel iga zol ni le het a szak ér tõ szak te rü le -
té hez kap cso ló dó, a (3) bekez dés ben meg ha tá ro zott
 továbbképzésben való rész vé telt, vagy az ilyen to vább -
kép zé sen kép zõ ként való rész vé tel iga zo lá sát,”

(3) Az R. 9. § (6) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) A köz ok ta tá si szak ér tõk és vizs ga el nö kök ese té ben
be nyúj tott pá lyá za to kat azok be nyúj tá sá tól szá mí tott, az
Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren -
de let 13. § (4) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül el kell bí rál ni.”

(4) Az R. 9. § (7) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(7) A szak mai szak ér tõk és vizs ga el nö kök ese té ben be -
nyúj tott pá lyá za to kat, meg hosszab bí tá si, il let ve ki egé szí -
té si ké rel me ket éven te há rom al ka lom mal kell el bí rál ni.”

5. §

 Az R. 11. § (5) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Az iga zol vá nyok ról nyil ván tar tást kell ve zet ni.
A nyil ván tar tás az Or szá gos szak ér tõi név jegy zék ese té -
ben tar tal maz za a szak ér tõ ál tal el vég zett tan fo lya mok,
kép zé sek, to vább kép zé sek meg ne ve zé sét. A hi va tal kü lön
nyil ván tart ja a köz ok ta tá si tör vény 79. § (3) bekez dé sé ben
és 88. § (6) bekez dé sé ben meg ha tá ro zott,  illetve az esély -
egyen lõ sé gi szak ér tõi fel ada tok el vég zé sé hez fel kér he tõ
szak ér tõ ket. Ezen kü lön nyil ván tar tás ban csak az a szak -
értõ sze re pel het, aki részt vett a hi va tal ál tal éven te, a tan -
ügy-igaz ga tás te rü le tén szer ve zett ön költ sé ges akk re di tált
to vább kép zé sen, il let ve a 13. § (3) bekez dé sé ben fog lalt
kö te le zett sé gé nek min den érin tett szak vé le mény ese té ben
ele get tett. Az e be kez dés sze rint szer ve zett to vább kép zés
díja nem ha lad hat ja meg a min den kor ér vé nyes mini -
málbért.”

6. §

 Az R. 12. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12. § (1) Tö röl ni kell a név jegy zé kek bõl azt,
a) aki kéri;
b) akit öt év nél hosszabb ide je vet tek fel a név jegy zék -

be, s nyil ván tar tá sát nem hosszab bí tot ták meg;
c) aki el hunyt;

d) akit bün te tõ el já rás ke re té ben – jog erõs íté let tel –
a fog lal ko zá sá nak gya kor lá sá tól vagy a köz ügyek gya kor -
lá sá tól el til tot tak.

(2) A hi va tal el nö ke ha tá ro zat tal fel füg geszt he ti an nak a 
köz ok ta tá si szak ér tõ nek a te vé keny sé gét, il let ve az Or szá -
gos szak ér tõi név jegy zék bõl tö röl he ti azt a szak ér tõt, aki
el len szak sze rût len mun ka vég zés, így kü lö nö sen jog sza -
bály el le nes szak mai vé le mény nyúj tá sa vagy a szak ér tõi
mû kö dés sel kap cso la tos egyes kér dé sek sza bá lyo zá sá ról
szó ló 24/1971. (VI. 8.) Korm. ren de let 5. §-ában fog lal tak
meg sér té se miatt pa naszt emel tek, il let ve ezen kö rül mé -
nyek fenn ál lá sá ról a hi va tal hi va tal ból tu do mást sze rez.
A szak ér tõi te vé keny ség gel kap cso la tos pa naszt a hi va tal
el nö ke ál tal fel kért leg alább há rom fõ bõl álló ese ti szak ér -
tõi bi zott ság (a to váb bi ak ban: ese ti szak ér tõi bi zott ság)
vizs gál ja meg. A vizs gá la tot a pa nasz be je len té sé tõl szá -
mí tott hat van na pon be lül le kell foly tat ni, en nek ke re té ben 
a szak ér tõt meg kell hall gat ni.

(3) Az ese ti szak ér tõi bi zott ság a pa nasz ki vizs gá lá sa
so rán be sze rez he ti a szak ér tõt igény be vevõ szerv vagy
sze mély vé le mé nyét és a szak ér tõ te vé keny sé gé vel kap -
csolatos bár mely ira tot.

(4) A vizs gá lat so rán a szak ér tõ vel is mer tet ni kell a pa -
nasz tar tal mát, és le he tõ sé get kell biz to sí ta ni szá má ra,
hogy ész re vé telt te hes sen. A szak ér tõ meg hall ga tá sá ról és
a pa nasszal kap cso la tos ész re vé te le i rõl jegy zõ köny vet kell 
ké szí te ni.

(5) Ha a szak ér tõ meg hall ga tá sá ra tar tós aka dá lyoz ta tá -
sa miatt a vizs gá lat idõ tar ta ma alatt nem ke rül het sor, a pa -
naszt vele írás ban kell kö zöl ni, és ha tár idõ meg je lö lé sé vel
fel kell hív ni, hogy a pa nasszal kap cso la tos ész re vé te le it
írás ban te gye meg.

(6) Ha a pa nasz sú lya és jel le ge in do kolt tá te szi, az ese ti
szak ér tõi bi zott ság a pa nasz ki vizs gá lá sá ig a szak ér tõ te vé -
keny sé gé nek fel füg gesz té sé re te het ja vas la tot a hi va tal
 elnökének.

(7) Az ese ti szak ér tõi bi zott ság – ha a pa naszt a be szer -
zett bi zo nyí té kok alap ján meg ala po zott nak ta lál ja – a
 panasz sú lyá tól füg gõ en

a) a szak ér tõ írás ban tör té nõ fi gyel mez te té sé re,
b) a szak ér tõi te vé keny ség meg ha tá ro zott idõ re tör té nõ

fel füg gesz té sé re,
c) is mé telt pa nasz ese tén a szak ér tõ Or szá gos szak ér tõi

név jegy zék bõl való tör lé sé re
te het ja vas la tot a hi va tal  elnökének.

(8) A szak ér tõi te vé keny ség fel füg gesz té sé rõl és az
 Országos szak ér tõi név jegy zék bõl való tör lés rõl a hi va tal
köz le ményt je len tet meg az Ok ta tá si Köz löny ben.

(9) A szak mai szak ér tõi név jegy zék ben sze rep lõ szak ér -
tõk és szak mai vizs ga el nö kök a szak ké pe sí té sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott idõ kö zön ként – leg alább
3 éven ként – to vább kép zé sen vesz nek részt. A to vább kép -
zés rõl a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter vagy az ál ta la
ki je lölt fej lesz tõ-szol gál ta tó in té zet gon dos ko dik.

(10) Fel füg geszt he tõ an nak a szak ér tõ nek a tevékeny -
sége is, aki vel szem ben a 2. § (1) be kez dé se, il let ve az 5. §
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(1) be kez dé se alap ján a dön tés ho za tal ra jo go sult nál
– a köz ok ta tá si tör vény 107. § (2)–(3) be kez dé sé nek, il let -
ve e ren de let 13. § (1) be kez dé sé nek meg sér té se miatt –
pa naszt nyúj tot tak be. A fel füg gesz tés a pa nasz kivizs -
gálásáig, leg fel jebb há rom hó na pig szól hat.

(11) A (10) be kez dés sze rin ti fel füg gesz tés rõl és a tör -
lés rõl – hi va tal ból vagy be je len tés alap ján – a bí rá ló bi zott -
ság egyet ér té se mel lett a 2. § (1) be kez dés, il let ve az 5. §
(1) be kez dés alap ján a fel vé tel tár gyá ban dön tés ho za tal ra
jo go sult dönt.”

7. §

Az R. 13. § (3) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A szak ér tõ a szak ér tõi te vé keny sé gé rõl nyil ván tar -
tást ve zet, amely ben fel kell tün tet nie a fel ké rõ meg ne ve -
zé sét, a fel ké rés tár gyát, kel tét, az el ké szí tett szak vé le -
mény kel tét. A köz ok ta tá si tör vény 79. §-ának (3) bekez -
dé sé ben és 88. §-ának (6) bekez dé sé ben meg ha tá ro zott
szak ér tõi te vé keny ség gel össze füg gõ szak vé le ményt a
szak ér tõ a szak vé le mény el ké szí té sé tõl szá mí tott nyolc
 napon be lül meg kül di a hi va tal te rü le ti leg il le té kes re gi o -
ná lis igaz ga tó sá gá nak.”

8. §

(1) Az R. 16. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A tan ügyi-igaz ga tá si, a sza ko ta tás-igaz ga tá si és
a tér sé gi (kis tér sé gi, me gyei, ré gi ós) ter ve zés és fej lesz tés
szak ér tõi szak te rü le ten a pe da gó gus-szak vizs gá val egyen -
ér té kû ként kell el is mer ni a köz igaz ga tá si szak vizs gát és
a köz igaz ga tás ban tan ügy-igaz ga tá si, szak ok ta tás-igaz ga -
tá si és tér sé gi (kis tér sé gi, me gyei, ré gi ós) ter ve zés és fej -
lesz tés szak te rü le ten iga zolt tíz éves gya kor la tot.”

(2) Az R. 16. § (3) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az Or szá gos vizs gáz ta tá si név jegy zék be az (1) és
(2) bekez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel az ve he tõ fel,
 illetve an nak a nyil ván tar tá sa hosszab bít ha tó meg, aki a
pe da gó gus-szak vizs gá ra tör té nõ fel ké szí tés vagy a pe da -
gó gus-to vább kép zés ke re té ben el sa já tí tot ta a vizs ga el nö ki
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges is me re te ket.”

(3) Az R. 16. § (5)–(7) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az Or szá gos szak ér tõi név jegy zék be csak az ve -
hetõ fel, vagy an nak a nyil ván tar tá sa hosszab bít ha tó meg,
aki a szak ér tõi mun ka vég zés hez szük sé ges is me re te ket
 pedagógus-szakvizsga ke re té ben sa já tí tot ta el, il let ve tel -
je sí tet te az (1) és (2) bekez dés ben elõ írt va la mely fel té telt.

(6) A pe da gó gus-szak vizs gá ra vo nat ko zó ren del ke zé se -
ket nem kell al kal maz ni, ha a pá lyá zó az Or szá gos szak ér -

tõi név jegy zék be a köz ok ta tá si tör vény 101. § (3) bekez dé -
sé nek má so dik gon do lat je lé ben fog lal tak alap ján ke rül
nyil ván tar tás ba vé tel re.

(7) Tel je sí tet ték a 9. § (3) bekez dé sé ben elõ írt to vább -
kép zé sen való rész vé te li kö te le zett sé gü ket azok, akik az
adott szak te rü let re meg ha tá ro zott to vább kép zé se ken ok ta -
tó ként vet tek részt, leg alább 20 óra idõ tar tam ban.”

9. § 

Az R. mel lék le té nek c), e), l) és p) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a mel lék let a
kö vet ke zõ q) pont tal egé szül ki:

(A Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett bank szám lák,
ame lyek re a pá lyá za tel bí rá lá si dí jat be kell fi zet ni)

„c) Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 10032000-
00285568-00000000 szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si
 keretszámla.”

„e) Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um
10032000-01460658-00000000 pénz for gal mi jel zõ szá mú
bank szám la.”

„l) Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 10032000-
00282637-00000000 pénz for gal mi jel zõ szá mú bank -
számla.”

„p) Ok ta tá si Hi va tal 10032000-00282637-00000000
pénz for gal mi jel zõ szá mú bank szám la.

q) Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet
10032000-01744260-00000000 szá mú elõ irány zat fel -
hasz ná lá si ke ret szám la.”

10. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ he te dik na pon lép
hatályba

(2) E ren de let 4. § (1) bekez dé sé vel meg ál la pí tott, R.
9. § (3) bekez dé sé ben meg ha tá ro zott to vább kép zé sen tör -
té nõ rész vé tel iga zo lá sát elsõ íz ben a 2009. már ci us 31-e
után – a nyil ván tar tás meg hosszabbí tá sa tár gyá ban – in dult 
ügyek ben és a meg is mé telt el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 1. § (1) bekez dés utol só mon da tá ban az „Or szá gos

Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont (a továb biakban: 
vizs ga köz pont)” szö veg rész he lyé be az „Ok ta tá si Hi va tal
(a to váb bi ak ban: hi va tal)” szö veg és a „fõigaz gatója” szö -
veg rész he lyé be az „el nök” szö veg,

b) 1. § (3) be kez dé sé ben, 3. § (1) és (3) be kez dé sé ben,
10. § (5) be kez dé sé ben, 13. § (9) be kez dé sé ben „vizs ga -
köz pont” szö veg rész he lyé be „a hi va tal” szö veg,

c) 2. § (1) be kez dé sé ben a „vizs ga köz pont fõ igaz ga tó ja” 
szö veg rész he lyé be a „hi va tal el nö ke” szö veg,

d) 2. § (2) be kez dé sé ben a „vizs ga köz pont ba” szö veg -
rész he lyé be a „hi va tal ba” szö veg,
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e) 3. § (1) be kez dé sé ben, 8. § (2) be kez dé sé ben, az „ok -
ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

f) 3. § (1) be kez dé sé ben a „vizs ga köz pont fõ igaz ga tó já -
nak” szö veg rész he lyé be a „hi va tal el nö ké nek” szö veg,

g) 3. § (3) be kez dé sé ben és 6. § (3) be kez dé sé ben az
„Ok ta tá si Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um” szö veg
lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. mel -
lék le té nek f) és k) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(5) E ren de let 1–9. §-a, 10. § (3)–(5) be kez dé se a ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k., 
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
16/2008. (MK 106.) IRM

utasítása
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 65.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tás kö röm ben el jár va – te kin tet tel a jog al ko tás ról
 szóló 1987. évi XI. tör vény 49.  § (1) be kez dé sé re – a kö -
vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tát a je len uta sí tás mel lék le té ben
fog lal tak sze rint ha tá ro zom meg.

2.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Igaz ság ügyi Minisz -
térium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló
10/2007. (MK 130.) IRM uta sí tás, va la mint az Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ról  szóló 10/2007. (MK 130.) IRM uta sí tás
mó do sí tá sá ról  szóló 12/2008. (MK 46.) IRM uta sí tás.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

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

Melléklet
a 16/2008. (MK 106.) IRM utasításhoz

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium jogállása
és alapadatai

1.  § (1) Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: mi nisz té ri um) ön ál ló jogi sze mé lyi ség -
gel ren del ke zõ köz pon ti köz igaz ga tá si szerv, amely – gaz -
dál ko dá sát te kint ve – ön ál ló an gaz dál ko dó, köz pon ti költ -
ség ve té si szerv.

(2) A mi nisz té ri um alap ada tai a kö vet ke zõk:

a) meg ne ve zé se: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Minisz -
térium,

b) rö vi dí té se: IRM,

c) an gol meg ne ve zé se: Mi nist ry of Jus ti ce and Law
 Enforcement,

d) né met meg ne ve zé se: Mi nis te ri um für Jus tiz und
 Polizeiwesen,

e) fran cia meg ne ve zé se: Mi nistPre de la Jus ti ce et de
la Po li ce,

f) ala pí tó ok irat kel te, szá ma: 2006. jú li us 28.,
IRM/KGF/2007/IM/151/33., és

g) a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám la szá ma: 10032000-01483305-
00000000.

(3) Az ál la mi fel adat ként el lá tott alap te vé keny sé gek
 körét az ala pí tó ok irat ha tá roz za meg. A mi nisz té ri um
 kisegítõ, ki egé szí tõ te vé keny sé get nem vé gez.

(4) A fel adat ága za ti azo no sí tó já nak meg ne ve zé se:
Szak ága zat: 7551 Ál lam ha ta lom, ál la mi és ön kor mány za ti 
igaz ga tás.

Szak fel adat: 75112–0 Kor mány za ti szer vek igaz ga tá si
te vé keny sé ge.

(5) Az alap fel ada tok el lá tá sá nak for rá sa: a Ma gyar Köz -
tár sa ság költ ség ve té se XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um Fe je zet.

A minisztérium szervezete

2.  § (1) A mi nisz té ri um ön ál ló szer ve ze ti egy sé gei: a
Mi nisz te ri Ka bi net, az ál lam tit ká ri tit kár ság és a fõ osz tály.

(2) Nem ön ál ló szer ve ze ti egy ség az osz tály és – az
 államtitkári tit kár ság ki vé te lé vel – a tit kár ság.
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3.  § A mi nisz té ri um szer ve ze ti fel épí té sét az 1. szá mú
füg ge lék tar tal maz za.

4.  § A mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge i nek fel ada ta it
a 2. szá mú füg ge lék tar tal maz za.

5.  § A mi nisz té ri um alap te vé keny sé ge kö ré be tar to zó
fel ada to kat lát el:

a) az Igaz ság ügyi Ál lam tit kár Tit kár sá ga a Be ván dor -
lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal fel adat- és ha tás kö ré be
tar to zó fel ada tok te kin te té ben,

b) az Al kot mány jo gi Fõ osz tály,
c) a Bel- és Igaz ság ügyi Együtt mû kö dé si és Mig rá ci ós

Fõ osz tály,
d) a Bün te tõ jo gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály,
e) a Bün te tõ po li ti kai Fõ osz tály,
f) a Ci vi lisz ti kai és Gaz da sá gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály,
g) az Eu ró pai Uni ós Jogi Fõ osz tály,
h) a Ha tó sá gi Fõ osz tály,
i) a Ha tó sá gi El já rá si és Szol gál ta tá si Ko di fi ká ci ós

 Fõosztály,
j) az Igaz ság ügyi Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si Fõ -

osztály,
k) a Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály,
l) a Köz po li ti kai és Köz igaz ga tás-fej lesz té si Fõ osz tály,
m) a Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály,
n) a Pol gá ri Jogi Ko di fi ká ci ós és Nem zet kö zi Ma gán -

jo gi Fõ osz tály,
o) a Ren dé sze ti El len õr zé si Fõ osz tály,
p) a Ren dé sze ti Fel ügye le ti és Ter ve zé si Fõ osz tály,
q) a Ren dé sze ti Igaz ga tá si Fõ osz tály, és
r) a Ren dé sze ti Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály.

II. Fejezet

A MINISZTÉRIUM VEZETÉSE ÉS SZERVEZETI
EGYSÉGEI

A miniszter

6.  § (1) A mi nisz ter mint a mi nisz té ri um ve ze tõ je 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, va la mint ki ad ja a je len
uta sí tás 43.  §-ában meg ha tá ro zott uta sí tá so kat,

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

c) meg ha tá roz za és jó vá hagy ja a mi nisz té ri um mun ka -
ter vét és az ága za ti cél ki tû zé se ket,

d) jó vá hagy ja a mi nisz té ri um éves költ ség ve té sét és
zár szám adá si ja vas la tát,

e) irá nyít ja a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tát,

f) jog sza bály ban meg ha tá ro zott kör ben elõ ter jesz tést
tesz a köz tár sa sá gi el nök nek, és el len jegy zi az el nö ki ha tá -
ro za tot,

g) a rend vé del mi szer vek nél el vé gez te ti az or szág gyû -
lé si biz to s ál tal kért vizs gá la to kat azok ra az ügyek re néz -
ve, ame lyek nek az ira ta i ba nem te kint het be, és a vizs gá lat
ered mé nyé rõl az or szág gyû lé si biz tost tá jé koz tat ja,

h) ki ne ve zi és fel men ti az igaz ság ügyi szak ér tõi tes tü -
let el nö két, tag ja it és tit ká rát, és

i) ki ne ve zi és fel men ti a Jogi Szak vizs ga Bi zott ság
 elnökét és tag ja it.

(2) A mi nisz ter mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv
ve ze tõ je gya ko rol ja és el lát ja a jog sza bály ban ré szé re
meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket és fel ada to kat.

(3) A mi nisz ter nek a bün te tés-vég re haj tás gaz da sá gi
tár sa sá ga i ra vo nat ko zó jo ga i nak gya kor lá sá ról kü lön sza -
bály zat ren del ke zik.

Az ál lam tit ká rok ra vo nat ko zó kö zös sza bá lyok

7.  § (1) A mi nisz tert jog sza bály, kor mány ha tá ro zat vagy 
je len Sza bály zat el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban, a mi nisz -
ter uta sí tá sai sze rint el jár va

a) a Rend õr ség gel, a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi
Szol gá la tá val, a ren dé sze ti ok ta tá si in téz mé nyek kel, va la -
mint a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet tel (a továb biak ban:
ren dé sze ti szer vek) össze füg gõ mi nisz te ri ha tás kö rök
 tekintetében a ren dé sze ti ál lam tit kár,

b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó ügyek ben az igaz -
ság ügyi ál lam tit kár he lyet te sí ti.

(2) Az igaz ság ügyi ál lam tit kár és a ren dé sze ti ál lam tit -
kár aka dá lyoz ta tá suk ese tén – je len Sza bály zat el té rõ ren -
del ke zé se vagy a mi nisz ter el té rõ uta sí tá sa hi á nyá ban –
egy mást köl csö nö sen he lyet te sí tik.

(3) A mi nisz ter aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Or szág gyû lés
ülé sén  való kép vi se let re az (1) be kez dés ren del ke zé sei
irány adó ak.

(4) A mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Kor mány ülé -
sén az igaz ság ügyi ál lam tit kár he lyet te sí ti.

(5) A kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés sel össze füg gõ
fel adat kör ben az ál lam tit ká ri ér te kez le ten az igaz ság ügyi
ál lam tit kár vesz részt. Az igaz ság ügyi ál lam tit kár aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén az ál lam tit ká ri ér te kez le ten a mi nisz ter
ál tal – ál lan dó jel leg gel e fel adat ra – ki je lölt szak ál lam tit -
kár vesz részt.

(6) Az ál lam tit ká rok irá nyít ják és in té zik a mi nisz ter ál -
tal szá muk ra meg ha tá ro zott egye di fel ada to kat, ezen be lül
kon cep ci ót és meg ol dá si ja vas la to kat dol goz nak ki, ki ala -
kít ják és kép vi se lik a mi nisz té ri u mi ál lás pon tot, el lát ják
mind azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a mi nisz ter ál lan dó
vagy ese ti jel leg gel õket meg bíz za.
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Az igazságügyi államtitkár

8.  § Az igaz ság ügyi ál lam tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há -
zott ha tás kör ben

a) el lát ja a mi nisz ter nek az Or szá gos Igaz ság szol gál ta -
tá si Ta nács ban (a továb biak ban: OIT) be töl tött tag sá gá ból
adó dó fel ada to kat,

b) gya ko rol ja a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va -
tal irá nyí tá sá nak a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Ksztv.)
2.  § (1) be kez dé se sze rin ti jo go sít vá nya it, és

c) ja vas la tot tesz a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi
Hi va tal fõ igaz ga tó já nak, hogy – jog sza bály meg ho za ta lát
nem igény lõ kér dés ben – az egyes rend sze re sen is mét lõ dõ
te vé keny sé gek vég re haj tá sá nak szak mai, tech ni kai és el já -
rá si sza bá lya it in téz ke dés sel ál la pít sa meg,

d) a Bel- és Igaz ság ügyi Együtt mû kö dé si és Mig rá ci ós
Fõ osz tály be vo ná sá val

da) elõ ké szí ti a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va -
tal szer ve ze tét érin tõ ügyek ben a mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó sze mély ze ti, fe gyel mi, kár té rí té si és pa nasz ügye -
ket,

db) el lát ja a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal
mun ka ügyi el len õr zé sé vel kap cso la tos – kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott – fel ada to kat,

dc) el lát ja a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal
mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi fel ügye le tét,

e) dönt a tör vény ben a mi nisz ter ha tás kö ré be utalt le te -
le pe dés mél tá nyos ság ból tör té nõ en ge dé lye zé sé rõl és
a mél tá nyos sá gi jog kö ré ben adott me ne kült stá tusz ról,

f) dönt az igaz ság ügyi szak ér tõ te vé keny sé gé nek vizs -
gá la tá ra irá nyu ló el já rás ban,

g) dönt a más ho vá ki ne ve zett vég re haj tó ille té -
kességének a be nem töl tött vég re haj tói ál lá sok ille té -
kességi te rü le té re  való ki ter jesz té sé rõl, va la mint a vég re -
haj tók nak egy más szék he lyé re pá lyá zat nél kül köl csö nö -
sen tör té nõ át he lye zé sé rõl,

h) dönt a köz jegy zõ ki ne ve zé sé rõl, fel men té sé rõl, meg -
ál la pít ja a köz jegy zõi szol gá lat meg szû né sét, va la mint
dönt a köz jegy zõk köl csö nös át he lye zé se és te vé keny sé ge
szü ne te lé sé nek meg ál la pí tá sa ügyé ben,

i) ki ne ve zi és fel men ti az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tót,
meg ál la pít ja a vég re haj tói szol gá lat meg szû né sét, va la -
mint en ge dé lye zi, il let ve meg ál la pít ja a vég re haj tói szol -
gá lat szü ne te lé sét,

j) a Ma gyar Bí ró sá gi Vég re haj tói Ka ma ra, a Ma gyar
Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra, a te rü le ti köz jegy zõi ka ma -
rák és a te rü le ti ka ma rák el nök sé ge, a Ma gyar Ügy vé di
Ka ma ra és a te rü le ti ügy vé di ka ma rák fe let ti tör vényességi 
fel ügye le ti jog kör ben in téz ke dé se ket te het, és

k) el len õr zi, hogy a te rü le ti igaz ság ügyi szak ér tõi
 kamarák és a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra te vé -
keny sé ge meg fe lel-e a jog sza bá lyok nak és az alap sza bály -
nak; jó vá hagy ja a te rü le ti igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma rák
alap sza bá lyát és a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra
Alap sza bá lyát.

A rendészeti államtitkár

9.  § (1) A ren dé sze ti ál lam tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há -
zott ha tás kör ben

a) gya ko rol ja a rend õrség és a bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet irá nyí tá sá nak a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c),
g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész jo go sít vá nya it,

b) dönt a fog va tar tot tak há rom hó nap nál, to váb bá az öt
évet meg ha la dó sza bad ság vesz tés ese tén 30 nap nál
hosszabb tar ta mú bün te tés-fél be sza kí tá sá nak en ge dé lye -
zé sé rõl, va la mint a bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs -
no ka bün te tés-fél be sza kí tás sal kap cso la tos ügy ben ho zott
dön té se el le ni pa nasz el bí rá lá sá ról,

c) dönt a ja ví tó in té ze ti ne ve lés vég re haj tá sá nak fél be -
sza kí tá sá ról,

d) dönt a ki ada tás, a bün te tõ el já rás át adá sa, a sza bad -
ság el vo nás sal járó bün te tés vagy ilyen in téz ke dés vég -
rehajtásának át vé te le, il let ve át en ge dé se, az or szá gon
 keresztül tör té nõ át szál lí tás ügyé ben,

e) dönt az a) pont ban meg je lölt szer vek ré szé re fel aján -
lott ado má nyok el fo ga dá sá ról,

f) el lát ja az a) pont ban meg je lölt szer vek vo nat ko zá sá -
ban a sze mély ze ti ha tás kö rök gya kor lá sá ról  szóló kü lön
sza bály zat ban meg ha tá ro zott mi nisz te ri ha tás kö rö ket,

g) dönt a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok tár gyá ban elsõ 
fo kon ho zott ha tá ro za tok el len be nyúj tott fel leb be zés rõl,

h) dönt a bûn ügyi költ ség és a rend bír ság el en ge dé sé re,
il let ve mér sék lé sé re irá nyu ló ké rel mek rõl,

i) gya ko rol ja a mi nisz tert a sza bály sér té sek rõl  szóló
tör vény alap ján meg il le tõ mél tá nyos sá gi jog kört,

j) jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban jó vá hagy ja 
az ál lam ha tár ral kap cso la tos ügyek in té zé sé re lét re ho zott
szer vek ál tal ké szí tett – a Ma gyar Köz tár sa ság szá má ra
nem zet kö zi jogi jo got vagy kö te le zett sé get nem ke let kez -
te tõ – do ku men tu mo kat és jegy zõ köny ve ket,

k) fel ké ri a Ren dé sze ti Szak vizs ga bi zott ság tag ja it és
tiszt ség vi se lõ it,

l) dönt a ha di tech ni kai esz kö zök ha tás ta la ní tá sá ra fel -
jo go sí tott szer vek ki je lö lé sé rõl,

m) dönt a mi nisz ter mun ka biz ton sá gi jog kö ré be tar -
tozó, az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány sá got és a Bün te tés-
vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá got érin tõ ügyek ben,

n) az a) pont ban meg je lölt szer vek vo nat ko zá sá ban az
elsõ szá mú ve ze tõk kül föl di ki uta zá sa i nak engedélyezé -
sérõl,

o) irá nyít ja a mi nisz té ri um hi va ta li szer vei, va la mint a
mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó szer vek
rend kí vü li ál la pot ra, szük ség ál la pot ra, ve szély hely zet re,
meg elõ zõ vé del mi hely zet re, il let ve az Al kot mány 19/E.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó fel -
ké szü lé sé nek ter ve zé sét, szer ve zé sét, ko or di ná lá sát és
 ellenõrzését, meg ha tá roz za az ezen idõ szak ban vég zett
 tevékenységüket.

(2) A ren dé sze ti szak ál lam tit kár te vé keny sé gét a ren dé -
sze ti ál lam tit kár irá nyít ja.
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A kabinetfõnök

10.  § (1) A ka bi net fõ nök
a) köz re mû kö dik a mi nisz ter dön té se i nek köz po li ti kai

meg ala po zá sá ban és azok vég re haj tá sá ban,
b) a mi nisz ter uta sí tá sa alap ján ese ti jel leg gel el lát ja

a mi nisz té ri um kép vi se le tét meg ha tá ro zott ügyek ben,
c) ko or di nál ja a mi nisz té ri um sta tú tu má ban sze rep lõ

fel ada tok kal, össz kor mány za ti, il let ve ága za ti fe le lõs sé gi
kör be tar to zó te en dõk kel kap cso la tos irány ki je lö lõ, stra té -
gi ai mun ká kat, ága za ti és rész ága za ti stra té gi ák kialakí -
tását,

d) ko or di nál ja a mi nisz té ri u mi kom mu ni ká ci ós ter ve -
zést és vég re haj tást, va la mint a saj tó osz tá lyon ke resz tül
 átfogja az alá ren delt szer vek kom mu ni ká ci ós ter ve zé sét,

e) fel ügye li a mi nisz té ri u mi, il let ve ága za ti fej lesz té si
pá lyá zá si irá nyok, cé lok meg je lö lé sét,

f) mû köd te ti a mi nisz te ri tit kár sá got, így kü lö nö sen irá -
nyít ja a mi nisz ter prog ram szer ve zé sét, nap tár já nak ve ze té -
sét, il let ve a kül ügyi és pro to koll jel le gû fel ada tok el lá tá -
sát, és

g) a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár ral együtt mû köd ve
biz to sít ja a mi nisz te ri dön té sek hez szük sé ges in for má ci ók, 
hát tér anya gok éssze rû idõ ben tör té nõ össze ál lí tá sát, va la -
mint a mi nisz te ri dön té sek bõl ere dõ fel ada tok meg -
valósulását.

(2) A ka bi net fõ nök fel ügye li a Szo li da ri tá si Ala pok
 Hitelesítõ Ha tó sá gá nak te vé keny sé gét.

(3) A ka bi net fõ nö köt az ál ta la ki je lölt ve ze tõ he lyet te sí ti.

A szakállamtitkár

11.  § (1) A szak ál lam tit kár az ál ta la irá nyí tott fõ osz tá -
lyok fel adat kö ré be tar to zó, va la mint a mi nisz ter ál tal meg -
ha tá ro zott egyéb ügyek ben – az érin tett szak ál lam tit ká rok -
kal, va la mint az ál lam tit ká rok kal együtt mû köd ve – gon -
dos ko dik a mi nisz té ri um szak mai ál lás pont já nak ki ala kí -
tá sá ról, és kép vi se li azt.

(2) A szak ál lam tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás -
kör ben – ki ne ve zé si és fel men té si jog kör ki vé te lé vel –
gya ko rol ja a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar -
to zó szer vek te kin te té ben a kü lön sza bály zat ban meg ha tá -
ro zott sze mély ze ti ha tás kö rö ket. Köz vet le nül irá nyít ja
a szak te rü le tén mû kö dõ mi nisz té ri u mi egy sé gek ve ze tõ i -
nek te vé keny sé gét, el len õr zi a szak te rü le tén a mi nisz ter
irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó szer vek, il let ve
 intézmények fel ada ta i nak vég re haj tá sát, rend sze re sen
 beszámoltatja ezek ve ze tõ it és meg ha tá roz za a te vé keny -
sé gük irá nyát.

(3) A szak ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö rei el sõ sor ban
a kö vet ke zõk:

a) szak te rü le tén – a mi nisz té ri um ága za ti cél ki tû zé sei
és mun kat er ve alap ján idõ sze rû fel ada ta i val össz hang -
ban – gon dos ko dik a fel ada tok meg ha tá ro zá sá ról, szá mon -

tar tá sá ról, vég re haj tá sá ról, prog ra mok, kon cep ci ók ki dol -
go zá sá ról, meg valósításáról, meg ha tá roz za az eh hez szük -
sé ges fel té te le ket,

b) fel adat kör ével össze füg gés ben uta sí tá si joga van,
irá nyí tást gya ko rol és in téz ke dést ad ki, vé le ményt nyil vá -
nít más mi nisz ter ál tal vagy ve lük együt te sen ké szí tett elõ -
ter jesz tések, jog sza bá lyok ter ve ze té rõl,

c) a mi nisz ter és az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén
fel adat kör ében, il let ve meg ha tal ma zás alap ján he lyet te sí ti
a mi nisz tert az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak ülé sén, kép -
viseli a mi nisz té ri u mot a tár sa dal mi és ál la mi szer vek elõtt, 
va la mint tár ca kö zi bi zott sá gok ban, to váb bá a ha zai és
a nem zet kö zi szer ve ze tek ben,

d) az irá nyí tá sa alá tar to zó te rü le te ken irá nyít ja és
 ellenõrzi a jog sza bá lyok, az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö zei, va la mint a mi nisz ter és az ál lam tit kár dön té se 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,

e) gya ko rol ja a köz vet len irá nyí tá sa alatt álló minisz -
tériumi egy sé gek ve ze tõi és köz tiszt vi se lõi fe let ti mun kál -
ta tói jo go kat, és

f) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a
 miniszter, il let ve az ál lam tit kár ál lan dó vagy ese ti jel leg -
gel meg bíz za.

(4) A szak ál lam tit kár fel ada ta i nak el lá tá sa so rán együtt -
mû kö dik a töb bi szak ál lam tit kár ral, a mi nisz te ri biz tos sal,
je len tõ sebb dön té se i rõl, ál lás fog la lá sa i ról ha la dék ta la nul
tá jé koz tat ja õket, il let ve az érin tett fõ osz tály ve ze tõ ket.

12.  § (1) A ci vi lisz ti kai és igaz ság ügyi szak ál lam tit kárt
a Ci vi lisz ti kai és Gaz da sá gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály ve ze -
tõ je he lyet te sí ti.

(2) A köz jo gi szak ál lam tit kárt az Al kot mány jo gi Fõ osz -
tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(3) A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kárt a Ko or di ná ci ós és
Bel sõ Fej lesz té si Fõ osz tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(4) Az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kárt az Eu ró pai
Uni ós Jogi Fõ osz tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(5) A bün te tõ po li ti kai szak ál lam tit kárt a Bün te tõ jo gi
 Kodifikációs Fõ osz tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(6) A ren dé sze ti szak ál lam tit kárt a Ren dé sze ti Fel ügye -
le ti és Ter ve zé si Fõ osz tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(7) A szak ál lam tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás -
kö ré ben nem he lyet te sít he tõ.

13.  § A ci vi lisz ti kai és igaz ság ügyi szak ál lam tit kár
a) mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben ki ne ve zi és

fel men ti az Igaz ság ügyi Szak ér tõi Vizs ga-bi zott ság, az
Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ok ta tá si Bi zott ság, va la mint a Bí ró -
sá gi Vég re haj tá si Szak vizs ga-bi zott ság tag ja it,

b) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt az igaz -
ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be  való fel vé tel rõl, a fel vé te -
li ké re lem el uta sí tá sá ról és a név jegy zék bõl  való tör lés rõl,
ide ért ve az egyes szak te rü le tek rõl tör té nõ tör lést is,
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c) dönt azok ban az ügyek ben, ami kor a ha tá ro zat meg -
ho za ta la rész ben szak ál lam tit ká ri, rész ben fõ osz tá lyi
 hatáskörbe tar to zik,

d) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt a köz -
ve tí tõi név jegy zék be  való fel vé tel rõl, a fel vé te li ké re lem
el uta sí tá sá ról, a név jegy zék bõl  való tör lés rõl és 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  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.)
31.  § (2) be kez dé se alap ján az el já rás meg szün te té sé rõl,

e) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben el ren de li
a köz ve tí tõi mû kö dés sel kap cso la tos vizs gá la tot és dönt a
le foly ta tott vizs gá lat ered mé nyé rõl,

f) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben szak ha tó sá gi
ál lás fog la lást ad ki a köz jegy zõ-he lyet tes és köz jegy zõ je -
lölt ka ma rai név jegy zék be vé te lé hez, va la mint a köz jegy -
zõi iro da ala pí tá sá nak en ge dé lye zé sé hez; a mi nisz ter
 hatáskörébe tar to zó eset ben dönt a köz jegy zõk rõl  szóló
tör vény sze rin ti nyel vi jo go sít vány meg adá sá ról,

g) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt az ön ál -
ló bí ró sá gi vég re haj tók kal szem be ni fe gyel mi el já rás kez -
de mé nye zé sé rõl,

h) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben, a bûn ügyi
nyil ván tar tás ada tai alap ján dönt a vég re haj tó-he lyet te si
ka ma rai név jegy zék be vé tel hez és a vég re haj tói iro dai tag -
sá gi jog vi szony lé te sí té sé hez tör té nõ hoz zá já ru lás ról, és

i) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben en ge dé lye zi
a vég re haj tói szol gá lat szü ne tel te té sét, és meg ál la pít ja a
vég re haj tói szol gá lat szü ne te lé sét.

14.  § A köz jo gi szak ál lam tit kár

a) részt vesz a szak ma po li ti kai egyez te té sen,

b) ko or di nál ja a mi nisz ter ál lás pont ja ki ala kí tá sá nak,
va la mint in téz ke dé sé nek elõ ké szí té sét az ál lam pol gá ri
 jogok or szág gyû lé si biz to sa, a ki sebb sé gi jo gok or szág -
gyû lé si biz to sa, az adat vé del mi biz to s és a jövõ nem ze dé -
kek or szág gyû lé si biz to sa (a továb biak ban együtt: or szág -
gyû lé si biz to s) azon aján lá sai te kin te té ben, ame lye ket a
mi nisz té ri um vagy a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te
alatt álló szer vek fel adat- és ha tás kö rét érin tõ en tett, a
 miniszter ese ti uta sí tá sa alap ján meg te szi az aján lás ban
fog lal tak tel je sí té sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket,

c) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt a név -
vál toz ta tá si és név mó do sí tá si ügyek ben,

d) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben en ge dé lye zi
a szol gá la ti út le vél ki adá sát,

e) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt az
anya köny ve zés sel kap cso la tos jog or vos la ti ké rel mek rõl,

f) dönt a mi nisz tert a sza bály sér té sek rõl  szóló tör vény
alap ján meg il le tõ mél tá nyos sá gi jog kör gya kor lá sa so rán
a ké rel mek el uta sí tá sá ról,

g) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben – má sod fo kú 
ha tó sá gi jog kör ben – el jár a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus 
Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la (a továb biak ban:
KEKKH) ál tal köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy ben elsõ fo kon
ho zott dön té sek el len elõ ter jesz tett fel leb be zé sek tár gyá -

ban, va la mint fel ügye le ti jog kört gya ko rol a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi dön té sek te kin te té ben,

h) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben el jár a köz -
igaz ga tá si hi va ta li ha tó sá gi ügy ben elõ ter jesz tett fel leb be -
zés tár gyá ban, va la mint fel ügye le ti jog kört gya ko rol a
 hatósági dön té sek te kin te té ben,

i) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben ki je lö li az
anya köny vi szak vizs gá ra a vizs ga bi zott ság el nö két, és

j) a mi nisz ter egye di ki je lö lé se alap ján gon dos ko dik a
jog rend szer bõl ere dõ ad mi niszt ra tív ter hek meg ha tá ro zott
szem pont sze rin ti, ho ri zon tá lis csök ken té sé re vo nat ko zó
jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
elõ ké szí té sé rõl.

15.  § (1) A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár a miniszté -
riumi 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
 minisztériumi 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 l 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 -
tések, 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 össze han go lá sá 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
 minisztériumba 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
 részére tör té nõ ha la dék ta lan meg kül dé sé rõl,

h) fe le l 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 egyez te tés sel 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, és

i) ko or di nál ja a mi nisz té ri u mon be lü li cso por tos mun -
ka vég zést.

(2) A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár a mi nisz té ri u mi
 hivatali 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 mi nisz té ri u mi mun ka rend, ügy in té zés és irat ke ze lés, 
va la mint a gaz dál ko dás sza bá lya i nak meg tar tá sát,
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b) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri, hogy a miniszté -
rium sze mély ze ti ügyei és a szer ve zet mû kö dé se össz hang -
ban van-e a bel sõ sza bály za tok kal, a mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sá nak rend jé vel, szer ve zet irá nyí tó fel ada ta i val
össze füg gés ben sza bály zat, va la mint in téz ke dés ki adá sát
kez de mé nyez he ti,

c) ko or di nál ja a sze mély ze ti ügyek in té zé sét, fe le lõs
a mi nisz té ri um hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá sá ért és tár sa -
dal mi kap cso la ta i nak ápo lá sá ért,

d) a vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ra fi gye lem mel
 javaslatot tesz a mi nisz té ri um sze mé lyi jut ta tá sa i nak, lét -
szám-, bér- és ju tal ma zá si ke re te i nek, 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,

e) el lát ja a költ ség ve té si gaz dál ko dá si, pénz ügyi, elem -
zé si, ter ve zé si, va gyon gaz dál ko dá si do ku men tá ci ós te vé -
keny sé ge ket,

f) ko or di nál ja a kül sõ for rá sok meg szer zé sé vel kap cso -
la tos fel ada to kat és a meg ítélt tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá -
nak fo lya ma tát,

g) fi gye lem mel kí sé ri a mi nisz té ri um in for ma ti kai,
nyil ván tar tó és szol gál ta tó rend sze re i nek hi te les, meg bíz -
ha tó és biz ton sá gos üze mel te té sét, és

h) irá nyít ja a mi nõ sí tett ada tok vé del mé vel kap cso la tos 
fel ada tok el lá tá sát.

16.  § A bün te tõ po li ti kai szak ál lam tit kár
a) gon dos ko dik az új Bün te tõ Tör vény könyv elõ ké szí -

té sé rõl,
b) fe le lõs a bün te tõ anya gi jog, a bün te tõ el já rá si jog, a

bün te tés-vég re haj tá si jog és a sza bály sér té si jog ko di fi ká -
ci ó já ért,

c) gon dos ko dik a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti
stra té gi á já nak meg valósításáról,

d) fe le l a Kor mány bûn meg elõ zé si prog ram já nak elõ -
ké szí té sé ért,

e) el lát ja a bün te tõ po li ti ka és a bûn meg elõ zés in téz mé -
nyei ha té kony sá gá nak vizs gá la tá val kap cso la tos felada -
tokat,

f) vég re hajt ja a ren dé sze ti bûn meg elõ zés re form ját,
g) szak irá nyí tást gya ko rol a ren dé sze ti bûn meg elõ zés

és ál do zat se gí tés fe lett,
h) vég re hajt ja az ál do zat se gí tés és jogi kör nye ze té nek

re ví zi ó ját,
i) meg valósítja a bû nö zé si sta tisz ti kai rend szer szak mai 

re form ját,
j) fe le lõs a bû nö zé si sta tisz ti kai adat gyûj tés és adat -

szol gál ta tás rend sze ré nek mû köd te té sé ért,
k) irá nyít ja a II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv tár sa dal mi

bûn meg elõ zés sel és bün te tõ po li ti ká val össze füg gõ ré sze i -
nek vég re haj tá sá val kap cso la tos szak mai fel ada to kat, és

l) kép vi se li a mi nisz té ri um szak mai ér de ke it a Ká bí tó -
szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság és a Nép egész ség ügyi
Tár ca kö zi Bi zott ság mun ká já ban.

17.  § (1) Az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kár
a) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben kép vi se li a

mi nisz té ri u mot az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi 

kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont meg ha tá ro zá sá ért fe le lõs ma gas szin tû
dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon, így kü lö nö sen az EKTB-n,
és részt vesz a CATS, a SCIFA, va la mint az Eu ró pai Unió
in téz mé nyei ma gas szin tû dön tés-elõ ké szí tõ más bi zott sá -
ga i nak mun ká já ban,

b) ko or di nál ja az eu ró pai uni ós el nök ség re tör té nõ fel -
ké szü lés sel össze füg gõ tár ca fel ada to kat,

c) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben el lát ja a Kor -
mány kép vi se le tét az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga elõt ti
el já rá sok ban,

d) irá nyít ja az eu ró pai uni ós dön tés ho za ta li el já rá si
rend bõl kö vet ke zõ, az eu ró pai uni ós tag ál la mi mû kö dés -
bõl, va la mint a nem zet kö zi szer ve ze tek ben  való tag ság ból
ere dõ kö te le zett sé gek kel, a nem zet kö zi szak mai együtt -
mû kö dés sel össze füg gõ fel ada to kat,

e) a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben dönt az
 állampolgársági bi zo nyít vá nyok ki adá sá ról,

f) ko or di nál ja a kor mány za ti szer vek mig rá ci ó val kap -
cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sát,

g) el lát ja a mig rá ci ót érin tõ eu ró pai uni ós ala pok te kin -
te té ben a szak mai ko or di ná ci ós és fel ügye le ti fel ada to -
kat, és

h) kép vi se li a mi nisz tert a Ter ro riz mus El le ni Tárca -
közi Mun ka cso port ban.

(2) Az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kár el lát ja a
Brüssze li Ál lan dó Kép vi se let Jogi Szol gá la ta igaz ság -
ügyi-, va la mint a Bel- és Igaz ság ügyi cso port szakdip -
lomatái, a Kül- és Biz ton ság po li ti kai Hi va ta lá ba ki he lye -
zett szak dip lo ma ta, to váb bá az EU in téz mé nye i nél tar tós
ki kül de tés ben lévõ, bel- és igaz ság ügyek kel, va la mint pol -
gá ri vál ság ke ze lés sel fog lal ko zó ve ze tõ tiszt ség vi se lõk
szak mai irá nyí tá sát.

18.  § A ren dé sze ti szak ál lam tit kár
a) köz re mû kö dik ren dé sze ti szer vek irá nyí tá sá ban,

 ennek ke re té ben kü lö nö sen te vé keny sé gük ér té ke lé sé ben,
elem zé sé ben, va la mint ko or di nál ja stra té gi ai cél ja ik ki dol -
go zá sát,

b) elõ ké szí ti a mi nisz ter nek a Rend õr tisz ti Fõ is ko lá val
kap cso la tos jog kö rei gya kor lá sát,

c) részt vesz a ren dé sze ti szer vek mû kö dé sé vel, ha tás -
kö ré vel kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té sé ben, te vé keny -
sé gük ko or di ná lá sá ban,

d) el lát ja a ren dé sze ti szer vek szak mai te vé keny sé gé -
nek el len õr zé sét, jó vá hagy ja a szak mai el len õr zé sek prog -
ram ját, ki ad ja a ren dé sze ti szer vek fel ügye le té re és szak -
mai el len õr zé sé re vo nat ko zó meg bí zá so kat,

e) ja vas la tot tesz a ren dé sze ti szer vek kel és te vé keny -
sé gük kel össze füg gõ jog sza bá lyok, az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö zei ki adá sá ra, mó do sí tá sá ra, ha tá lyon
 kívül he lye zé sé re; kez de mé nye zi e szer vek ve ze tõ i nél
 belsõ uta sí tás ki adá sát, ha an nak szük sé ges sé ge a jog sza -
bá lyok egy sé ges vég re haj tá sa, a jog el le nes gya kor lat meg -
szün te té se, a meg lé võ sza bá lyo zás elég te len sé ge  miatt
szük sé ges sé vált,
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f) kép vi se li a mi nisz té ri u mot a NATO Tár ca kö zi
 Bizottságban,

g) fel adat kör ében elõ ké szí ti a Nem zet biz ton sá gi Ka bi -
net ré szé re ké szü lõ elõ ter jesz téseket,

h) elõ ké szí ti a ha di tech ni kai esz kö zök ha tás ta la ní tá sá ra 
fel jo go sí tott szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló ha tá ro za to kat,

i) a Kül sõ Ha tá rok Alap te kin te té ben el lát ja a szak mai
ko or di ná ci ós és fel ügye le ti fel ada to kat,

j) fel ügye li az Át me ne ti Tá mo ga tás ból meg valósuló
pro jek tek vég re haj tá sát, mû köd te ti a Schen gen Alap Tár -
ca kö zi Bi zott sá got, el lát ja a szak mai pro jekt fe le lõs, va la -
mint a szak mai prog ram fe le lõs fel ada ta it a Schen gen Alap
és az Át me ne ti Tá mo ga tá si prog ra mok vo nat ko zá sá ban,

k) el lát ja a ren dé sze ti at ta sék szak mai irá nyí tá sát,
l) el lát ja a tár ca kö zi és tár cán be lü li szak szer ve ze ti

egyez te té sek el nö ki fel ada ta it,
m) el lát ja az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kár be vo ná -

sá val az af ga nisz tá ni ma gyar ve ze té sû Tar to má nyi Új já -
épí té si Cso port mû kö dé sé vel és más nem zet kö zi rendé -
szeti együtt mû kö dés ben  való rész vé tel lel össze füg gõ fel -
ada to kat,

n) gon dos ko dik az em ber ke res ke de lem vissza szo rí tá -
sá val kap cso la tos nem ze ti fel ada tok vég re haj tá sá ról,

o) gon dos ko dik a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó, hi va -
tá sos szol gá la ti vi szony ban ál lók kal kap cso la tos mun kál -
ta tói in téz ke dé sek elõ ké szí té sé rõl, a mi nisz té ri um ban és
a mi nisz ter ál tal irá nyí tott szer vek nél szol gá la tot tel je sí tõ
hi va tá sos ál lo má nyú ak be ren de lé sé vel, ve zény lé sé vel
kap cso la tos sze mély ügyi, igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá ról,

p) dönt – a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta
ki vé te lé vel – a ren dé sze ti szer vek zárt cé lú táv köz lõ há ló -
za tá val kap cso la tos há ló zat gaz dai fel ada tok el lá tá sá ról, és

q) fel adat kö rét érin tõ en gon dos ko dik a jog sza bá lyok,
va la mint a mi nisz te ri és ál lam tit ká ri in téz ke dé sek vég re -
haj tá sá ról.

A miniszteri biztos

19.  § A mi nisz te ri biz to s – meg bí za tá sá nak ke re tei
 között – 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.

A fõosztályvezetõ

20.  § (1) A fõ osz tály ve ze tõ a jog sza bá lyok nak és a szak -
mai kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen – a mi nisz ter tõl, az
ál lam tit kár tól, ille tõ leg az irá nyí tást gya kor ló szak ál lam -
tit kár tól ka pott uta sí tás és irány mu ta tás alap ján – ve ze ti
a fõ osz tály mun ká ját, és fe le lõs a fõ osz tály fel ada ta i nak
 ellátásáért.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ dönt a fõ osz tály fel adat- és ha tás -
kö ré be utalt ügyek ben, amennyi ben jog sza bály, a Sza bály -
zat vagy az irá nyí tást gya kor ló ál la mi ve ze tõ el té rõ en nem
ren del ke zik.

(3) A fõ osz tály ve ze tõ fe le lõs a fõ osz tály te vé keny sé gé -
nek meg szer ve zé sé ért, a mun ka fel té te lek és az ered mé -
nyes mun ka vég zés hez szük sé ges tá jé koz ta tás biztosítá -
sáért, a fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sá -
nak jog sze rû sé gé ért, szak mai szín vo na lá ért, az elõ írt
 határidõk be tar tá sá ért.

(4) A fõ osz tály ve ze tõ fõbb fel ada tai:
a) el ké szí ti a fõ osz tály ügy rend jét, és jó vá ha gyás ra

a te vé keny sé gét irá nyí tó ve ze tõ elé ter jesz ti,
b) fel adat kör ében uta sí tá si joga van, irá nyí tást gya ko -

rol és in téz ke dést ad ki,
c) meg ál la pít ja a mi nisz té ri u mi mun ka terv ben fog lal -

tak meg valósításával kap cso la tos te en dõ ket, a fõ osz tály
ál tal el vég zen dõ fel ada tok kal kap cso la tos bel sõ mun ka -
meg osz tás rend jét,

d) irá nyít ja és el len õr zi a fõ osz tály fel adat kör ével kap -
cso la tos jog sza bá lyok nak, ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz -
kö ze i nek, il let ve a fõ osz tály fel ada ta it meg ha tá ro zó ál la mi 
ve ze tõi dön té sek nek a vég re haj tá sát, en nek ér de ké ben
kez de mé nye zi a szük sé ges in téz ke dé se ket,

e) fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a fõ osz tály mun ká ja
kap csán fel me rü lõ gaz da sá gi és tár sa dal mi je len sé ge ket,
fo lya ma to kat, sza bá lyo zá suk ha tá sát; in do kolt eset ben
ezek alap ján kon cep ci ót ké szít, il let ve ja vas la tot tesz tör -
vényalkotás kez de mé nye zé sé re vagy más jogi sza bá lyo -
zás ra, a ha tá lyos jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra vagy egyéb
in téz ke dé sek re,

f) szak ma i lag elõ ké szí ti a fel adat kö ré be tar to zó jog sza -
bá lyok, ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei kon cep ci ó it,
il let ve ter ve ze te it,

g) vé le mé nye zi más fõ osz tá lyok és tár cák elõ ter jesz -
téseinek és jog sza bá lya i nak szak mai ter ve ze te it,

h) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás sza bá lyai sze rint
dönt a fõ osz tály ha tás kö ré be utalt ha tó sá gi ügyek ben,

i) kép vi se li a fõ osz tályt, va la mint fel adat kör ében, il let -
ve meg bí zás alap ján a mi nisz té ri u mot,

j) rend sze re sen fi gye lem mel kí sé ri és elõ se gí ti mun ka -
tár sai szak mai fej lõ dé sét,

k) ja vas la tot tesz a fõ osz tály lét szám- és bér ke ret tel
 való gaz dál ko dá sá ra, va la mint cél fel ada tok és cél jut ta tás
meg ha tá ro zá sá ra,

l) tá jé koz ta tást ad a fõ osz tály mun ká já ról, il let ve tá jé -
koz tat ja mun ka tár sa it a ve ze tõi dön té sek rõl,

m) a fõ osz tály fel ada ta i hoz il lesz ke dõ en kap cso la tot
tart más mi nisz té ri u mi egy sé gek kel, szak mai és tár sa dal mi 
szer ve ze tek kel, ál la mi szer vek kel,

n) köz re mû kö dik a mi nisz ter és az ál lam tit kár kor -
mány ülés re, ál lam tit ká ri ér te kez let re, il let ve a köz jo gi
szak ál lam tit kár szak ma po li ti kai egyez te tés re tör té nõ fel -
ké szí té sé ben,

o) el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lyek kel a mi nisz té -
ri um ál la mi ve ze tõi ál lan dó vagy ese ti jel leg gel meg bíz -
zák, és

p) gya ko rol ja mind azon jo go kat és el lát ja azo kat a fel -
ada to kat, me lye ket a mi nisz té ri um bel sõ sza bály za tai a ha -
tás kö ré be utal nak.
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A szakmai tanácsadók, fõtanácsadók

21.  § (1) A mi nisz té ri um ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt -
vi se lõk ré szé re az ál lo mány ba tar to zó, fel sõ fo kú vég zett -
ség gel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk szá má nak 8%-a egész
ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak mai fõ ta nács adói, il let ve
12%-a egész ré szé nek meg fe le lõ szá mú szak mai ta nács -
adói cím ado má nyo zá sá ra van le he tõ ség.

(2) A szak mai cí mek ado má nyo zá sá ról a mi nisz ter – át
nem ru ház ha tó ha tás kör ben – az ille té kes szak ál lam tit kár
– a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár út ján elõ ter jesz tett – ké -
rel me alap ján dönt.

Az önálló szervezeti egység

22.  § (1) Az ön ál ló szer ve ze ti egy ség el lát ja a 2. szá mú
füg ge lék ben, va la mint a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek
 tevékenységét irá nyí tó ve ze tõ ál tal meg ha tá ro zott fel ada -
to kat.

(2) Az ön ál ló szer ve ze ti egy ség lét szá mát – a je len uta -
sí tás 2. szá mú füg ge lé ké ben meg ha tá ro zott lét szám ke re ten 
be lül – a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét irá -
nyí tó ve ze tõ ha tá roz za meg.

(3) Az ön ál ló szer ve ze ti egy sé gen be lül mû kö dõ osz tá -
lyok lét szá mát és fel adat kö rét a fõ osz tály ve ze tõ je a te vé -
keny sé gét irá nyí tó ve ze tõ ál tal jó vá ha gyott ügy rend ben
ha tá roz za meg.

23.  § (1) A ko di fi ká ci ós fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy -
ség e te vé keny sé ge kö ré ben a fel adat kö ré be tar to zó jog te -
rü le ten a jog al ko tá si tör vénybõl adó dó fel ada to kat lát el az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ál tal be nyúj tan dó tör -
vények és más jog sza bá lyok ter ve ze te i nek elõ ké szí té sé vel
kap cso lat ban, így kü lö nö sen

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

b) elõ ké szí ti és jó vá ha gyás ra elõ ter jesz ti a sza bá lyo zá si 
kon cep ci ót, il let ve kez de mé nye zi ko di fi ká ci ós bi zott ság
lét re ho zá sát,

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

ille tõ leg a ter ve zet költ ség ki ha tá sá nak elem zé sét,
e) az ad mi niszt ra tív ter hek csök ken té se szem pont já ból

vé le mé nye zi a fel adat kö ré be tar to zó jog sza bály ter ve ze tet,
f) ki adás ra elõ ké szí ti, és alá írás ra elõ ter jesz ti az igaz -

ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz te ri ren de let és uta sí tás, va la -
mint a jogi irány mu ta tás ter ve ze tét,

g) elõ ké szí ti a jog sza bály ki adá sá ra irá nyu ló kor mány-
elõ ter jesz tésnek a Kor mány hoz, to váb bá a tör vényjavas -
latnak az Or szág gyû lés hez tör té nõ be nyúj tá sát,

h) kez de mé nye zi a jog sza bály ki hir de té sét, és az ál la mi 
irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze köz zé té te lét,

i) elõ ké szí ti a tör vényjavaslat par la men ti tár gya lá sá val
kap cso lat ban az elõ ter jesz tõ re há ru ló fel ada to kat, és

j) a tör vényjavaslathoz be nyúj tott mó do sí tó és kap cso -
ló dó mó do sí tó ja vas la tok te kin te té ben egy sé ges tár ca ál lás -
pont ki ala kí tá sát kez de mé nye zi.

(2) A ko di fi ká ci ós fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy ség fel -
ada tá nak el lá tá sa so rán a fel adat kör ében érin tett szer ve ze ti 
egy sé gek kel együtt mû kö dik, így kü lö nö sen ré szük re a
jog sza bály ter ve zet szö ve gét meg kül di, gon dos ko dik a
 véleményeltérések egyez te té sé rõl, va la mint a fel adat kö rét
érin tõ kér dé sek ben részt vesz az al kot má nyos sá gi kér dés re 
vo nat ko zó, az Al kot mány bí ró ság tól, az or szág gyû lé si biz -
to sok tól és más szer vek tõl ér ke zõ meg ke re sé sek re adan dó
ál lás fog la lá sok elõ ké szí té sé ben.

(3) A ko di fi ká ci ós fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy ség a
fel adat kö ré be tar to zó te rü le te ken el lát ja a jogharmonizá -
ciós célú ko di fi ká ci ós fel ada to kat, to váb bá a Kor mány ha -
tá ro za tá ban meg ál la pí tott el já rá si sza bá lyok, va la mint a
mi nisz ter kü lön uta sí tá sá ban meg ha tá ro zot tak sze rint

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

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

c) részt vesz az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek dön -
tés-elõ ké szí tõ szak ér tõi mun ka cso port ja i nak, szak bi zott -
sá ga i nak mun ká já ban és a kor mány za ti ál lás pont kép vi se -
le té ben, en nek so rán együtt mû kö dik az Eu ró pai Uni ós
Jogi Fõ osz tállyal és a Bel- és Igaz ság ügyi Együtt mû kö dé si 
és Mig rá ci ós Fõ osz tállyal,

d) az al kot má nyos sá gi, a jog rend sze ri ko he ren ci át biz -
to sí ta ni hi va tott és a jog sza bály-szer kesz té si kö ve tel mé -
nyek ér vé nye sí té se ér de ké ben együtt mû kö dik az Al kot -
mány jo gi Fõ osz tállyal.

(4) A ko di fi ká ci ós fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy ség a
fel adat kö rét érin tõ kér dé sek ben kap cso la tot tart az Egye -
sült Nem ze tek Szer ve ze té vel, az Eu ró pa Ta náccsal, ezek
szer ve i vel, va la mint más re gi o ná lis és nem zet kö zi szer ve -
ze tek kel.

Az ügyintézõ, az ügykezelõ és a fizikai alkalmazott

24.  § (1) Az ér de mi fel ada tot el lá tó ügy in té zõ köz tiszt -
vi se lõ, a be ren delt vagy ve zé nyelt hi va tá sos ál lo má nyú, a
mi nisz té ri um ba be osz tott bíró és ügyész (a továb biak ban
együtt: ügy in té zõ) fel ada ta a mi nisz té ri um fel adat- és
 hatáskörébe tar to zó ügyek ér de mi dön tés re  való elõ ké szí -
té se, il let ve a mun ka kö ri le írás ban fog lalt ilyen irá nyú fel -
ha tal ma zás ese tén a ki ad má nyo zá sa. Az ügy in té zõ a mun -
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ka kö ri le írás ban ré szé re meg ál la pí tott, ille tõ leg a ve ze tõ je
ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat ön ál ló an lát ja el – a fe let te -
sé tõl ka pott uta sí tás és ha tár idõ figye lembe véte lével –
a jog sza bá lyok nak, a szak mai elõ írásoknak és az ügy vi te li
sza bá lyok nak meg fele lõen.

(2) Az ügy ke ze lõ vég zi a mun ka kö ri le írás ban ré szé re
meg ál la pí tott ügy vi te li és ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat, ide -
ért ve kü lö nö sen a be ér ke zõ ügy ira tok át vé te lét, nyil ván -
tar tás ba vé te lét, a le írói fel ada to kat, a má so lat ké szí té sét
vagy a sok szo ro sí tás ról  való gon dos ko dást és a kéz be sí -
tést.

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

III. Fejezet

A MINISZTÉRIUMI TÁJÉKOZTATÁS
ÉS DÖNTÉS-ELÕKÉSZÍTÉS FÓRUMAI

A szakállamtitkári értekezlet

25.  § (1) A szak ál lam tit ká ri ér te kez let a mi nisz ter ve ze -
té sé vel he ten te át te kin ti a mi nisz té ri um ope ra tív fel ada ta i -
nak el lá tá sát.

(2) A szak ál lam tit ká ri ér te kez let elõ ké szí té se és a na pi -
rend jé nek össze ál lí tá sa, to váb bá a szak ma po li ti kai egyez -
te tés, az ál lam tit ká ri ér te kez let, il let ve a Kor mány ka bi net -
je i nek ülé se i rõl ké szí tett em lé kez te tõk, va la mint a mun ka -
ter vek össze ál lí tá sa – az ér te kez let részt ve võ i nek ja vas la -
tai alap ján – a Ko or di ná ci ós és Bel sõ Fej lesz té si Fõ osz tály
ve ze tõ jé nek fel ada ta.

(3) A szak ál lam tit ká ri ér te kez let ál lan dó részt ve või a
mi nisz ter, az ál lam tit ká rok, a ka bi net fõ nök, a szak ál lam tit -
ká rok, az ál lam tit ká ri tit kár sá gok ve ze tõi, a Köz po li ti kai
és Köz igaz ga tás-fej lesz té si Fõ osz tály ve ze tõ je és a Ko or -
di ná ci ós és Bel sõ Fej lesz té si Fõ osz tály ve ze tõ je. A szak ál -
lam tit ká ri ér te kez let re más sze mé lye ket a mi nisz ter hív
meg.

(4) Az ér te kez let részt ve võ i nek tá jé koz ta tá sa, ja vas la ta
alap ján a mi nisz ter dön té se ket hoz vagy irány mu ta tá so -
kat ad.

(5) A szak ál lam tit ká ri ér te kez le ten meg ha tá ro zott fel -
ada tok ról, irány mu ta tá sok ról a Ko or di ná ci ós és Bel sõ Fej -
lesz té si Fõ osz tály ve ze tõ je em lé kez te tõt ké szít, ame lyet az 
ér te kez let részt ve või, va la mint a fel ada tok vég re haj tá sá ra
kö te le zett fe le lõ sök ren del ke zé sé re bo csát.

A rendészeti vezetõi értekezlet

26.  § (1) A ren dé sze ti ve ze tõi ér te kez let a mi nisz ter
 vezetésével he ten te át te kin ti a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy

fel ügye le te alá tar to zó ren dé sze ti szer vek ope ra tív fel ada -
ta i nak el lá tá sát.

(2) A ren dé sze ti ve ze tõi ér te kez le tet a ren dé sze ti ál lam -
tit kár ral tör té nõ egyez te tést köve tõen a ka bi net fõ nök
 készíti elõ.

(3) A ren dé sze ti ve ze tõi ér te kez let részt ve või a mi nisz -
ter, az ál lam tit ká rok, a ka bi net fõ nök, a ren dé sze ti szak ál -
lam tit kár, az ál lam tit ká ri tit kár sá gok ve ze tõi, az or szá gos
rend õrfõkapitány, a bu da pes ti rend õrfõkapitány, a bün te -
tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka, a Rend vé del mi
Szer vek Vé del mi Szol gá la tá nak ve ze tõ je, va la mint a
 miniszter ál tal ki je lölt ve ze tõk és ta nács adók. A ren dé sze ti 
ve ze tõi ér te kez let re más sze mé lye ket a mi nisz ter hív meg.

(4) Az ér te kez le ten részt ve võk tá jé koz ta tá sa, ja vas la ta
alap ján a mi nisz ter dön té se ket hoz vagy irány mu ta tá so -
kat ad.

(5) A ren dé sze ti ve ze tõi ér te kez le ten meg ha tá ro zott fel -
ada tok ról, irány mu ta tá sok ról a mi nisz ter ál tal ki je lölt sze -
mély em lé kez te tõt ké szít, ame lyet az ér te kez let részt ve või, 
va la mint a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra kö te le zett fe le lõ sök
ren del ke zé sé re bo csát.

A kabinetértekezlet

27.  § (1) A ka bi net ér te kez let a mi nisz ter ta nács adó szer -
ve, amely se gí ti a mi nisz tert a mi nisz té ri um köz po li ti kai
stra té gi á já nak meg ter ve zé sé ben, va la mint fi gye lem mel
 kíséri e stra té gia meg valósítását, to váb bá az ál lam re form -
mal kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sát.

(2) A ka bi net ér te kez let ál lan dó részt ve või a mi nisz ter,
az ál lam tit ká rok, a ka bi net fõ nök, a szak ál lam tit ká rok, az
ál lam tit ká ri tit kár sá gok ve ze tõi, a fõ osz tály ve ze tõk, va la -
mint a mi nisz te ri ta nács adók. A ka bi net ér te kez let re a na pi -
rend is me re té ben a szak ma i lag ille té kes ügy in té zõt, va la -
mint az alá ren delt szer vek érin tett ve ze tõ it, il let ve más
sze mé lye ket a mi nisz ter hív ja meg.

(3) A ka bi net ér te kez le ten ho zott ha tá ro za tok ról, irány -
mu ta tá sok ról a Ko or di ná ci ós és Bel sõ Fej lesz té si Fõ osz -
tály ve ze tõ je em lé kez te tõt ké szít, ame lyet a ka bi net fõ nök
jó vá ha gyá sát köve tõen a ka bi net ér te kez let részt ve või,
 valamint a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra kö te le zett fe le lõ sök
ren del ke zé sé re bo csát.

A vezetõi felkészítõ és tájékoztató értekezlet

28.  § (1) A kor mány ülést, il let ve az ál lam tit ká ri ér te kez -
le tet köz vet le nül meg elõ zõ en heti rend sze res ség gel ke rül
sor – a mi nisz ter, il let ve az ál lam tit kár ve ze té sé vel – az
ülés re tör té nõ fel ké szí tés re.

(2) A fel ké szí tõ ér te kez let részt ve või az ál lam tit ká rok, a 
ka bi net fõ nök, az ál lam tit ká ri tit kár sá gok ve ze tõi, az érin -
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tett szak ál lam tit ká rok és fõ osz tály ve ze tõk. Az ér te kez let re 
más sze mé lyek mi nisz te ri dön tés alap ján hív ha tók meg.

(3) A mi nisz ter a kor mány ülé sen, il let ve a Kor mány
más tes tü le te i nek ülé se in, az ál lam tit kár az ál lam tit ká ri
 értekezleten el hang zot tak ról tá jé koz ta tó ér te kez le tet tart.

(4) A tá jé koz ta tó ér te kez let részt ve või azo no sak a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak kal.

(5) Az egyéb tár ca kö zi szak mai fó ru mok ról – kü lö nö sen 
a szak ma po li ti kai egyez te tés rõl, az Eu ró pai Ko or di ná ci ós
Tár ca kö zi Bi zott ság ülé se i rõl – a részt ve võ ve ze tõ az érin -
tet tek ré szé re tá jé koz ta tást ad.

A munkacsoport

29.  § (1) A mi nisz ter a több szak ál lam tit kár vagy fõ osz -
tály fel adat kö rét érin tõ, ese ti fel adat el vég zé sé re a fel adat -
kö rük ben érin tett szak ál lam tit ká rok ból, fõ osz tály ve ze tõk -
bõl vagy ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk -
bõl álló mun ka cso por tot hoz hat lét re. A mun ka cso port lét -
re ho zá sá ról  szóló nor ma tív uta sí tás ban meg kell ha tá roz ni
a mun ka cso port fel ada tát, ve ze tõ jét és tag ja it.

(2) A mun ka cso port cél ja a meg ha tá ro zott fel adat kom -
plex 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.

(3) A mun ka cso port tag ja it a he lyet te sí té sük re egyéb -
ként jo go sult sze mély he lyet te sít he ti.

IV. Fejezet

A MINISZTÉRIUM MÛKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
EGYES RENDELKEZÉSEK

A munkavégzés általános szabályai

30.  § (1) A mi nisz ter ki ad má nyoz za

a) a kormány-elõ ter jesz tést és a Kor mány hoz be nyúj -
tan dó je len tést,

b) a tör vényjavaslat par la men ti tár gya lá sa so rán a be -
nyúj tan dó do ku men tu mo kat,

c) a mi nisz te ri ren de le tet, az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi 
esz kö zét,

d) a köz tár sa sá gi el nök nek, az Or szág gyû lés tisztség -
viselõinek, a Kor mány tag ja i nak, az Al kot mány bí ró ság el -
nö ké nek és tag ja i nak, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek, az
Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ké nek, a leg -
fõbb ügyész nek, az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ké nek, az
or szág gyû lé si biz to sok nak cím zett ügy ira tot,

e) a Sza bály zat ban meg ha tá ro zott ki vé te lek kel a ka ma -
rák fe let ti tör vényességi fel ügye le ti jog kör ben tett in téz ke -
dést,

f) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács ban be töl tött tag sá gá ból ere dõ
jo go sít vá nyok gya kor lá sá val kap cso la tos ügy ira tot, és

g) a jog sza bály ál tal a mi nisz ter ha tás kö ré be utalt és át
nem ru há zott ügy ben ho zott dön tést.

(2) A mi nisz ter aka dá lyoz ta tá sa ese tén az in téz ke dést
igény lõ ügyek ben a ki ad má nyo zást a mi nisz ter he lyet te sí -
té sé re az adott ügy ben ha tás kör rel ren del ke zõ ál lam tit kár
gya ko rol ja.

(3) Az (1) be kez dés c) pont ján kí vül az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott egyéb ügy ben az ira tot – a köz tár sa sá gi
 elnöknek  szóló elõ ter jesz tés, va la mint a jog sza bály ál tal a
mi nisz ter ha tás kö ré be utalt, át nem ru há zott ügyek ki vé te -
lé vel – a mi nisz ter aka dá lyoz ta tá sa ese tén a fel adat kör rel
ren del ke zõ ál lam tit kár, a mi nisz ter és az ál lam tit kár egy -
ide jû aka dá lyoz ta tá sa ese tén a ka bi net fõ nök, a mi nisz ter,
az ál lam tit kár és a ka bi net fõ nök aka dá lyoz ta tá sa ese tén az
elõ ter jesz tés tár gya sze rint fel adat kör rel ren del ke zõ szak -
ál lam tit kár írja alá.

(4) A mi nisz ter nek a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott jog kö re gya kor lá sá ról
 külön uta sí tás ren del ke zik.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men tu mo -
kat a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár ter jesz ti elõ ki ad má -
nyo zás ra. Az elõ ké szí tõ fõ osz tály te vé keny sé gét irá nyí tó
ve ze tõ – az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek ki vé te -
lé vel – a ki ad má nyo zás ér de ké ben be szer zi az eu ró pai
 uniós jogi szak ál lam tit kár és a köz jo gi szak ál lam tit kár
 támogató ál lás fog la lá sát.

31.  § (1) A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár ki ad má nyoz za
a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán ki adott meg ke re -
sést és – az azt elõ ké szí tõ fõ osz tály, va la mint az Eu ró pai
Uni ós Jogi Fõ osz tály és az Al kot mány jo gi Fõ osz tály ve ze -
tõ jé nek együt tes elõ ter jesz tésére – a kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tés so rán adott tár ca vé le ményt. Amennyi ben
az elõ ké szí tõ fõ osz tály és az együt tes elõ ter jesz tésre jo go -
sult fõ osz tály va la me lyi ke kö zött vita van, úgy an nak fel -
ol dá sá ra a 38.  § (3) be kez dé sé nek ren del ke zé se it kell
 alkalmazni.

(2) Az igaz ság ügyi ál lam tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há -
zott ha tás kör ben ki ad má nyoz za a nem zet kö zi szer ve ze tek
és in téz mé nyek szá má ra adott jogi vé le ményt és a kül kép -
vi se le tek ve ze tõ i nek cím zett ügy ira tot.

32.  § A or szág gyû lé si kép vi se lõ írás be li meg ke re sé sé re
adott vá laszt a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben az
igaz ság ügyi ál lam tit kár, ren dé sze ti kér dé sek ben, va la mint
az igaz ság ügyi ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén a ren dé -
sze ti ál lam tit kár ki ad má nyoz za.

33.  § (1) A kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán adott
tár ca vé le ményt más szer vek kel az azt elõ ké szí tõ fõ osz tály
ve ze tõ je és a te vé keny sé gét irá nyí tó szak ál lam tit kár
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egyez te ti; en nek ered mény te len sé ge ese tén a fenn ma radt
vi tás kér dé sek rõl a fel adat kör rel ren del ke zõ ál lam tit kárt és 
a mi nisz tert tá jé koz tat ni kell.

(2) Az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei kö ré be tar -
tozó ter ve zet egyez te té se so rán ké szí tett tár ca vé le ményt
a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár ki ad má nyoz za.

34.  § A je len uta sí tás ban meg ha tá ro zott dön té si jog egy -
ben ki ad má nyo zá si jog kör is. A ki ad má nyo zá si jog jo go -
sult ja e jog kö rét meg ha tá ro zott ügyek re néz ve a munka -
köri le írás ban át ru ház hat ja.

35.  § (1) A ve ze tõ – a mi nisz ter ki vé te lé vel – az irá nyí tá -
sa alá nem tar to zó szer ve ze ti egy ség mun ka tár sa ré szé re
uta sí tást nem ad hat. Az ál lam tit kár, a ka bi net fõ nök és a
szak ál lam tit kár a fel adat kör ének el lá tá sá val kap cso lat ban
ad hat köz vet le nül uta sí tást az irá nyí tá sa alá nem tar to zó
szer ve ze ti egy ség mun ka tár sá nak. Er rõl az uta sí tást vég re -
haj tó mun ka társ nak a szer ve ze ti egy sé get irá nyí tó ve ze tõt
ha la dék ta la nul tá jé koz tat nia kell.

(2) A mi nisz ter tõl, va la mint az (1) be kez dés ben meg -
határozott ve ze tõ tõl köz vet le nül ka pott uta sí tás vég re haj -
tá sát a szol gá la ti út meg tar tá sá val kell tel je sí te ni.

36.  § (1) A kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés ke re té ben
a kü lön bö zõ fó ru mok ra, ér te kez le tek re a szak te rü le tek
anya go kat, elõ ter jesz téseket csak a ko or di ná ci ós szak ál -
lam tit kár út ján küld het nek.

(2) A mi nisz ter tá jé koz ta tá sát szol gá ló, ál lás fog la lá sát
vagy jó vá ha gyá sát kérõ fel jegy zé se ket és más ira to kat
a ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár út ján kell fel ter jesz te ni.

(3) A mi nisz té ri u mi szer ve ze ti egy sé gek a fel adat kö rük -
be tar to zó, az Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott vagy a Köz tár -
sa sá gi El nök ál tal ki ne ve zett tiszt ség vi se lõk, a Kor mány
tag ja, va la mint az or szág gyû lé si kép vi se lõ meg ke re sé sé re
adott vá lasz ter ve ze tét – a vá lasz adás ra nyit va álló ha tár -
idõ le jár tát meg elõ zõ, a ve ze tõ meg ala po zott dön té sét
 lehetõvé tevõ éssze rû ha tár idõn be lül – a ko or di ná ci ós
szak ál lam tit kár út ján ter jesz tik fel.

37.  § (1) Az ügyek in té zé se a vo nat ko zó jog sza bá lyok,
a Kor mány ügy rend je és a fe let tes ve ze tõk ál tal elõ írt ha -
tár idõ ben tör té nik.

(2) Az ügy in té zé si ha tár idõ a Ket. ha tá lya alá tar to zó
ügyek re vo nat ko zó an az irány adó anya gi és el já rá si sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott ha tár idõ.

(3) Jog sza bály ban elõ írt ügy in té zé si ha tár idõ hi á nyá ban 
az ügyek in té zé sé re a ve ze tõ ál tal a fel ada tok ki adá sa so rán 
meg ál la pí tott egye di ügy in té zé si ha tár idõ az irány adó.

(4) A ha tár idõ ket nap tá ri nap ban (ki vé te le sen órá ban)
kell meg ha tá roz ni. A ha tár idõ szá mí tá sá nak kez dõ nap ja
a mi nisz té ri um ban tör té nõ elsõ ik ta tás, be fe je zõ nap ja
 pedig a re giszt rált to váb bí tás nap ja.

(5) Az ügy in té zõ fel ada ta i nak üte me zé se so rán úgy jár
el, hogy a ve ze tõi jó vá ha gyás a ha tár idõ le jár ta elõtt,
éssze rû idõ ben be sze rez he tõ le gyen.

(6) Ha a be ad vány az elõ írt ha tár idõ alatt ér dem ben nem
in téz he tõ el, ak kor az ügy in té zõ a ké se de lem oká ról és
az ügy in té zés vár ha tó idõ pont já ról fe let te sét tá jé koz tat ja.
Ilyen eset ben az ille té kes szak ál lam tit kár vagy ál lam tit kár
a to váb bi ak ra néz ve dön tést hoz, út mu ta tást ad.

38.  § (1) A mi nisz té ri um va la mennyi ve ze tõ je és mun -
ka tár sa kö te les a mi nisz té ri u mi fel ada tok vég re haj tá sá ban
együtt mû köd ni. A fõ osz tá lyok kö zöt ti együtt mû kö dés
 kialakításáért a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi fe le lõ sek. Az
egyez te té sért, il let ve azért, hogy a fel adat el lá tá sá ban a
töb bi érin tett szer ve ze ti egy ség ál lás pont ja össze han gol tan 
ér vé nye sül jön, az a mi nisz té ri u mi egy ség fe le lõs, amely -
nek az ügy in té zé se a fel adat kö ré be tar to zik vagy akit erre
a mi nisz ter ki je lölt.

(2) A mi nisz ter az össze tett meg kö ze lí tést és több szak -
te rü let szo ros együtt mû kö dé sét igény lõ fel adat el vég zé se
ér de ké ben a fel adat kö rük ben érin tett ve ze tõk és tárgy kör
sze rint ille té kes ügy in té zõk ha té kony együtt mû kö dé sé vel
meg valósuló cso por tos mun ka vég zést ren del het el.

(3) A cso por tos mun ka vég zés so rán a fel adat kö rük ben
érin tett ve ze tõ ket és tárgy kör sze rint ille té kes ügy in té zõ -
ket a kom plex fel adat meg fe le lõ ha tár idõ ben tör té nõ
 elvégzése ér de ké ben ki emelt együtt mû kö dé si kö te le zett -
ség és fe le lõs ség ter he li.

39.  § (1) A ter ve ze tek bel sõ egyez te té sét az elõ ké szí té -
sért fe le lõs szer ve ze ti egy ség vég zi. Vé le mény el té rés ese -
tén a vi tás kér dé se ket a fõ osz tály ve ze tõk vagy meg bí zott -
ja ik sze mé lyes tár gya lás, mun ka ér te kez let so rán ren de zik;
en nek ered mé nyét az ügy ira ton fel kell tün tet ni.

(2) Po zi tív vagy ne ga tív ha tás kö ri össze üt kö zés, il let ve
vé le mény el té rés ese tén a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek
te vé keny sé gét irá nyí tó szak ál lam tit kár; a szak ál lam tit ká -
rok, ál lam tit ká rok kö zöt ti vita ese tén – az elõ ze tes ka bi net -
fõ nö ki egyez te tés si ker te len sé gét köve tõen – a mi nisz ter
dönt.

Az országgyûlési biztosokkal  való kapcsolattartás

40.  § (1) Az or szág gyû lé si biz to s és mun ka tár sai ré szé re 
a mi nisz té ri u mi hi va ta li egy sé gek, a mi nisz té ri u mi szer -
vek, va la mint – a Rend õr ség, bün te tés-vég re haj tás szer ve -
ze te és a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta te kin -
te té ben az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról
 szóló tör vény ben fog lalt kor lá to zá sok kal – a mi nisz ter irá -
nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló szer ve ze tek épü le té be tör té nõ
be lé pést kor lá to zás nél kül biz to sí ta ni kell.

(2) Az or szág gyû lé si biz to s ré szé re meg kell adni a le -
foly ta tott el já rás sal kap cso la tos ada to kat és fel vi lá go sí tá -
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so kat, a ke let ke zett ira tok ba – a Rend õr ség nél, a bün te tés-
vég re haj tás szer ve ze té nél és a Rend vé del mi Szer vek
 Védelmi Szol gá la tá nál az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû -
lé si biz to sá ról  szóló tör vény ben fog lalt kor lá to zá sok kal –
a mi nõ sí tés re te kin tet nél kül a be te kin tést le he tõ vé kell
ten ni, il let ve ké ré sé re az ira tok ról má so la tot kell ké szí te ni
vagy azt ré szé re át kell adni.

(3) Az or szág gyû lé si biz to s ál tal vég zett vizs gá la tot elõ
kell se gí te ni. Ha a vizs gált szerv – az or szág gyû lé si biz to s
ál tal foly ta tott vizs gá lat ese té ben – sa ját ha tás kö ré ben meg 
tud ná szün tet ni a visszás sá got, de az erre irá nyu ló kez de -
mé nye zés sel nem ért egyet, a kez de mé nye zést az ügy ira -
ta i val együtt kö te les ha la dék ta la nul a fel ügye le ti szerv hez
fel ter jesz te ni.

(4) A mi nisz té ri u mi szer ve ze ti egy sé gek a fel adat kö rük -
be tar to zó, az or szág gyû lé si biz to s meg ke re sé sé re a je len -
té sé re és aján lá sá ra adott vá lasz ter ve ze tét – a vá lasz adás ra 
nyit va álló ha tár idõ le jár tát leg alább há rom mun ka nap pal
meg elõ zõ en – a köz jo gi szak ál lam tit kár út ján ter jesz -
tik fel.

(5) A mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó
szer vek nek az or szág gyû lé si biz to s kez de mé nye zé se i rõl,
il let ve vizs gá la tá nak meg ál la pí tá sa i ról rend sze re sen tá jé -
koz tat ni uk kell az irá nyí tá suk ban, il let ve fel ügye le tük ben
köz re mû kö dõ ál lam tit kárt, szak ál lam tit kárt, to váb bá a
köz jo gi szak ál lam tit kár út ján a mi nisz ter ré szé re ne gyed -
éven ként tá jé koz ta tót kell ké szí te ni ük.

A minisztérium képviselete

41.  § (1) A mi nisz té ri u mot a mi nisz ter kép vi se li. A mi -
nisz ter aka dá lyoz ta tá sa ese tén a kép vi se let rend jé re a 7.  §
(1)–(2) ren del ke zé sei az irány adók; az ál lam tit ká rok egy -
ide jû aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz té ri u mot a kabinet -
fõnök kép vi se li.

(2) Nem zet kö zi prog ra mo kon a mi nisz ter aka dá lyoz ta -
tá sa ese tén a mi nisz tert – el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – az 
igaz ság ügyi ál lam tit kár kép vi se li.

(3) A kor mány bi zott sá gok ban, tár ca kö zi fó ru mo kon, a
társ ha tó sá gok kal, az ön kor mány za tok kal és a tár sa dal mi
szer ve ze tek kel  való kap cso la tok ban a mi nisz té ri u mot a
mi nisz ter, ál lam tit kár, szak ál lam tit kár, va la mint – a szak -
te rü le tü ket érin tõ kér dé sek ben, il let ve a mi nisz ter, ál lam -
tit kár vagy szak ál lam tit kár meg bí zá sa alap ján – az erre fel -
ha tal ma zott, le he tõ ség sze rint ve ze tõi meg bí zás sal ren del -
ke zõ sze mély kép vi se li.

(4) A mi nisz té ri um nak a bí ró sá gok és a ha tó sá gok elõt ti
jogi kép vi se le tét az Igaz ság ügyi Ko di fi ká ci ós és Szol gál -
ta tá si Fõ osz tály e fel adat tal meg bí zott köz tiszt vi se lõi lát -
ják el, ki vé ve, ha az ügy sa já tos sá gá ra te kin tet tel a mi nisz -
ter vagy a ka bi net fõ nök a kép vi se let el lá tá sá ra más szer ve -
ze ti egy ség ügy in té zõ jét je lö li ki.

(5) A köz jegy zõk és az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tók
 fegyelmi ügyé ben az igaz ság szol gál ta tá si ér dek ér vé nye sí -
té se ér de ké ben a mi nisz té ri um kép vi se le té ben az Igaz ság -
ügyi Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si Fõ osz tály e fel adat tal
meg bí zott köz tiszt vi se lõ je jár el.

(6) Az Eu ró pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott pro jek tek
elõ ké szí té se so rán a tár ca kép vi se le tét a mi nisz ter írá sos
meg ha tal ma zá sa alap ján ki je lölt ve ze tõ lát ja el. E pro jek -
tek meg valósítása so rán a mi nisz ter a pro jekt ala pí tó do ku -
men tum ban is ren del ke zik a kép vi se let rõl.

A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

42.  § (1) A saj tó tá jé koz ta tá sát az ér de kelt mi nisz té ri u mi 
egy sé gek be vo ná sá val a Saj tó- és Kom mu ni ká ci ós Osz tály 
ter ve zi és szer ve zi. A ki dol go zás alatt lévõ, va la mint a
 jóváhagyott in téz ke dé sek rõl a saj tó ré szé re tá jé koz ta tást
a mi nisz ter, az ál lam tit kár, a Saj tó- és Kom mu ni ká ci ós
Osz tály, il let ve az ál ta luk ki je lölt té ma fe le lõs ad hat.

(2) A mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó
ügyek ben in ter jút – a mi nisz ter el té rõ dön té se hi á nyá ban –
csak a Saj tó- és Kom mu ni ká ci ós Osz tály szer ve zé sé ben
 lehet adni.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni
a szak mai fo lyó ira tok szá má ra ké szí tett, tisz tán szak mai,
jel lem zõ en a ha tá lyos elõ írásokat is mer te tõ írá sos anya gok 
te kin te té ben.

(4) A saj tó út ján nyil vá nos ság ra ho zott, a mi nisz té ri um
mun ká já ra vo nat ko zó ja vas la tok és bí rá la tok ki vizs gá lá sá -
val kap cso la tos – a mi nisz ter, az ál lam tit kár vagy az ille té -
kes szak ál lam tit kár alá írá sá val el lá tott – köz le mény ki adá -
sá ról a Saj tó- és Kom mu ni ká ci ós Osz tály gon dos ko dik.

(5) A mi nisz té ri um ra vo nat ko zó ja vas la tok ra és bí rá la -
tok ra a vá laszt a fel adat kö re sze rint érin tett fõosztályve -
zetõ, a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alatt álló szer -
vek te kin te té ben pe dig a szerv ve ze tõ je ké szí ti elõ a tör -
vényes ha tár idõ ben. A vá la szok nak saj tó hoz tör té nõ el jut -
ta tá sá ról a Saj tó- és Kom mu ni ká ci ós Osz tály gon dos ko -
dik.

A belsõ ellenõrzés

43.  § (1) A mi nisz té ri um bel sõ el len õr zé si szer ve ze te
a Bel sõ El len õr zé si Osz tály.

(2) A bel sõ el len õr zé si te vé keny ség ki ter jed
a) a mi nisz té ri um igaz ga tá si és fe je ze ti ke ze lé sû elõ -

irány za ta i val  való gaz dál ko dás ra,
b) a mi nisz té ri um irá nyí tá sa, fel ügye le te alá tar to zó

költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá ra,
c) a ked vez mé nye zet tek nél és a tá mo ga tá sok le bo nyo -

lí tá sá ban részt vevõ szer vek nél a mi nisz té ri um költ ség ve -
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té sé bõl cél jel leg gel jut ta tott nem zet kö zi tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sá ra, és

d) az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ra.

(3) A Bel sõ El len õr zé si Osz tály a mi nisz ter irányítá -
sával vég zi te vé keny sé gét.

(4) A Bel sõ El len õr zé si Osz tály el len õr zé si tevékeny -
sége so rán

a) vizs gál ja és ér té ke li a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és
utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend szer ki épí té sét és mû kö -
dé sét,

b) vizs gál ja és ér té ke li a pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr -
zé si rend sze rek mû kö dé sét,

c) vizs gál ja a ren del ke zés re álló erõ for rá sok kal  való
gaz dál ko dást, a va gyon meg óvá sát és gya ra pí tá sát, az
 elszámolások meg bíz ha tó sá gát, és

d) meg ál la pí tá so kat és ja vas la to kat tesz, elem zé se ket
és ér té ke lé se ket ké szít a gaz dál ko dás ered mé nyes sé gé nek
nö ve lé se, a koc ká za ti té nye zõk, hi á nyos sá gok ki kü szö bö -
lé se, va la mint a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos
ve ze tõi el len õr zé si (a továb biak ban: FEUVE) rend szer
 javítása és to vább fej lesz té se ér de ké ben.

(5) A Bel sõ El len õr zé si Osz tály az el len õr zé sei so rán
sza bály sze rû sé gi, pénz ügyi, rend szer-, tel je sít mény-, meg -
bíz ha tó sá gi el len õr zést és in for ma ti kai rend szer el len õr -
zést hajt vég re.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44.  § (1) A köz tiszt vi se lõk re, va la mint a mi nisz té ri um
mû kö dé sé re és gaz dál ko dá sá ra a mi nisz ter nor ma tív uta sí -
tás ban kü lö nö sen a kö vet ke zõ sza bály za to kat adja ki:

a) egy sé ges köz szol gá la ti sza bály zat,
b) a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó

szer vek te kin te té ben a sze mély ze ti ha tás kö rök gya kor lá sá -
ról  szóló sza bály zat,

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

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

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

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

g) az Eu ró pa Ta nács mun ká já ban  való rész vé tel lel kap -
cso la tos el já rás ra vo nat ko zó sza bály zat,

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

i) tá jé koz ta tá si sza bály zat,

j) a mi nisz té ri um be szer zé si sza bály za ta,
k) gaz dál ko dá si és szám vi te li sza bály za tok,
ka) a szám vi te li po li ti ka, a szám la rend,
kb) a kö te le zett ség vál la lás, az utal vá nyo zás, a szak mai

tel je sí tés iga zo lá sa rend jé nek sza bá lyo zá sa,
kc) az el len jegy zés és az ér vé nye sí tés rend jé nek sza bá -

lyo zá sa,
kd) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá si, elõ -

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

ke) a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek el já rás rend jé rõl
 szóló sza bály zat,

kf) a fe les le ges va gyon tár gyak hasz no sí tá sá nak és
 selejtezésének sza bály za ta,

kg) a rep re zen tá ci ós költ ség ke re tek mér té ké rõl és azok
fel hasz ná lá sá ról  szóló sza bály zat,

kh) a rá dió te le fon- és in ter net hasz ná lat rend jé rõl  szóló
sza bály zat, és

ki) a bel föl di és kül föl di ide ig le nes ki kül de té sek ese tén
kö ve ten dõ el já rás rend jé rõl  szóló sza bály zat,

l) el len õr zé si sza bály zat,
m) in for ma ti kai biz ton sá gi sza bály zat,
n) a FEUVE rend szer rel kap cso la tos sza bály zat, és
o) a mi nisz ter nek a bün te tés-vég re haj tás gaz da sá gi tár -

sa sá ga i ra vo nat ko zó jo ga i nak gya kor lá sá ról  szóló sza bály -
zat.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ sza bály za to kon túl a
mi nisz ter to váb bi sza bály za tok ki adá sá ról is ren del kez het.

45.  § (1) Je len uta sí tást, va la mint a bel sõ sza bály za to kat
szük ség sze rint, de leg alább éven te fe lül kell vizs gál ni, és
a szük sé ges kor sze rû sí tést el kell vé gez ni.

(2) A fõ osz tá lyok ve ze tõi je len uta sí tás vég re haj tá sá ra,
így kü lö nö sen az egyes osz tá lyok fel adat kör ének meg ha -
tá ro zá sá ra az uta sí tás ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 30 na pon 
be lül ügy ren det ké szí te nek.

(3) Az ügy ren det az ön ál ló szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je
írja alá, és jó vá ha gyás ra a te vé keny sé gét irá nyí tó ve ze tõ
elé ter jesz ti; majd a jó vá ha gyott ügy ren det má so lat ban
meg kül di a Ko or di ná ci ós és Bel sõ Fej lesz té si Fõ osz tály -
nak.

1. számú függelék

A minisztérium szervezeti egységei

1. A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy ség
1.1. Bel sõ El len õr zé si Osz tály

2. Az ál lam tit ká rok irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek

2.1. Az igaz ság ügyi ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy ség

2.1.1. Az Igaz ság ügyi Ál lam tit kár Tit kár sá ga
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2.2. A ren dé sze ti ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
ve ze ti egy sé gek

2.2.1. A Ren dé sze ti Ál lam tit kár Tit kár sá ga
2.2.2. Ren dé sze ti El len õr zé si Fõ osz tály
3. A ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy -

sé gek
3.1. Mi nisz te ri Ka bi net
3.2. Köz po li ti kai és Köz igaz ga tás-fej lesz té si Fõ osz tály

4. A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár alá tar to zó szerve -
zeti egy sé gek

4.1. Ko or di ná ci ós és Bel sõ Fej lesz té si Fõ osz tály
4.2. Tá mo ga tás-ko or di ná ci ós Fõ osz tály
4.3. Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály
4.4. Hu mán igaz ga tá si és Fej lesz té si Fõ osz tály

5. A ci vi lisz ti kai és igaz ság ügyi szak ál lam tit kár irá nyí -
tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek

5.1. Pol gá ri Jogi Ko di fi ká ci ós és Nem zet kö zi Ma gán -
jo gi Fõ osz tály

5.2. Ci vi lisz ti kai és Gaz da sá gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály
5.3. Igaz ság ügyi Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si Fõ osz tály

6. A köz jo gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
ve ze ti egy sé gek

6.1. Al kot mány jo gi Fõ osz tály
6.2. Ha tó sá gi El já rá si és Szol gál ta tá si Ko di fi ká ci ós

 Fõosztály
6.3. Ha tó sá gi Fõ osz tály

7. Az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze ti egy sé gek

7.1. Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály
7.2. Eu ró pai Uni ós Jogi Fõ osz tály
7.3. Bel- és Igaz ság ügyi Együtt mû kö dé si és Mig rá ci ós

Fõ osz tály

8. A bün te tõ po li ti kai szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer ve ze ti egy sé gek

8.1. Bün te tõ jo gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály
8.2. Bün te tõ po li ti kai Fõ osz tály

9. A ren dé sze ti szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek

9.1. Ren dé sze ti Fel ügye le ti és Ter ve zé si Fõ osz tály
9.2. Ren dé sze ti Igaz ga tá si Fõ osz tály
9.3. Ren dé sze ti Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály

2. számú függelék

A minisztérium szervezeti egységeinek feladatai

1. A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZER -
VEZETI EGYSÉG

1.1. Bel sõ El len õr zé si Osz tály

Az Osz tály
a) el lát ja a bel sõ el len õr zé si fel ada to kat a mi nisz té ri um

te kin te té ben,

b) el len õr zé si te vé keny sé get vé gez a költ ség ve té si
szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló kor mány ren de let, a
nem zet kö zi bel sõ el len õr zé si stan dar dok, a bel sõ el len õr -
zé si ké zi könyv és az éves el len õr zé si terv alap ján,

c) koc ká zat elem zés alap ján kö zép tá vú el len õr zé si ter -
vet ké szít, és azt az éves el len õr zé si terv hez iga zo dó an
éven te fe lül vizs gál ja,

d) éves el len õr zé si je len tést ké szít,

e) a pénz ügy mi nisz ter ré szé re tör té nõ el kül dés hez elõ -
ké szí ti az éves el len õr zé si je len tést és – a mi nisz té ri um irá -
nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek
éves el len õr zé si je len té sei alap ján ké szí tett – össze fog la ló
je len tést,

f) az éves költ ség ve té si be szá mo lók meg bíz ha tó sá gi
 ellenõrzésével kap cso lat ban együtt mû kö dik az Ál la mi
Szám ve võ szék kel,

g) stra té gi ai el len õr zé si ter vet és éves össze fog la ló
 ellenõrzési ter vet ké szít, és fi gye lem mel kí sé ri azok vég re -
haj tá sát, és

h) elõ ké szí ti a mi nisz té ri um el len õr zé si sza bály za tát.

A fel ada to kat el lá tó osz tályt osz tály ve ze tõ vagy fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet tes ve ze ti.

2. AZ ÁLLAMTITKÁROK IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTO -
ZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

2.1. Az Igaz ság ügyi Ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy ség

Az ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy ség
ál lo má nyá ba 4 fõ tar to zik.

2.1.1. Az Igaz ság ügyi Ál lam tit kár Tit kár sá ga

Az Igaz ság ügyi Ál lam tit kár Tit kár sá gát osz tály ve ze tõ
vagy fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ve ze ti.

A Tit kár ság

a) elõ se gí ti az ál lam tit kár te vé keny sé gét,

b) el lát ja az ál lam tit kár sze mé lye kö rü li te en dõ ket, így
kü lö nö sen in té zi az ál lam tit kár sze mé lyes le ve le zé sét,
 koordinálja az ál lam tit kár prog ram ja i hoz szük sé ges be szé -
dek, elõ adá sok anya gá nak elõ ké szí té sét, szer ve zi az
 államtitkár bel föl di prog ram ja it, és köz re mû kö dik azok
 lebonyolításában,

c) el lát ja az ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok ügy vi te li fel -
ada ta it, ko or di nál ja az ügy in té zést,

d) el lát ja az ál lam tit kár ál tal tar tott ér te kez le tek kel,
ren dez vé nyek kel kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat, és

e) in té zi az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat,
meg szer ve zi és el len õr zi azok vég re haj tá sát.

2.2. A Ren dé sze ti Ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek

Az ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy ség
ál lo má nyá ba 8 fõ tar to zik.
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2.2.1. A Ren dé sze ti Ál lam tit kár Tit kár sá ga

A Ren dé sze ti Ál lam tit kár Tit kár sá gát osz tály ve ze tõ
vagy fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ve ze ti.

A Tit kár ság

a) elõ se gí ti az ál lam tit kár te vé keny sé gét,

b) el lát ja az ál lam tit kár sze mé lye kö rü li te en dõ ket, így
kü lö nö sen in té zi az ál lam tit kár sze mé lyes le ve le zé sét,
 koordinálja az ál lam tit kár prog ram ja i hoz szük sé ges be szé -
dek, elõ adá sok anya gá nak elõ ké szí té sét, szer ve zi az
 államtitkár bel föl di prog ram ja it, és köz re mû kö dik azok
 lebonyolításában,

c) el lát ja az ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok ügy vi te li fel -
ada ta it, ko or di nál ja az ügy in té zést,

d) el lát ja az ál lam tit kár ál tal tar tott ér te kez le tek kel,
ren dez vé nyek kel kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat, és

e) in té zi az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat,
meg szer ve zi és el len õr zi azok vég re haj tá sát.

2.2.2. Ren dé sze ti El len õr zé si Fõ osz tály

A Ren dé sze ti El len õr zé si Fõ osz tály Ren dé sze ti El len õr -
zé si Osz tály ra, Bün te tés-vég re haj tás El len õr zé si Osz tály -
ra, va la mint Schen gen Kül sõ Ha tár El len õr zé si Osz tály ra
ta go zó dik. A fõ osz tály az el len õr zé sek ter ve zé sé ben és a
nem ter ve zett el len õr zé sek el vég zé sét meg elõ zõ en egyez -
te tést foly tat a Ren dé sze ti Fel ügye le ti és Ter ve zé si Fõ osz -
tállyal.

A. Kodifikációs feladatok

B. Szervezetirányítási feladatok

a) A Fõ osz tály az el len õr zé si fel ada ta it a Rend õr ség, a
bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet, a ren dé sze ti ok ta tá si
 intézmények, schen ge ni kül sõ ha tár sza ka szon a ha tár és
ide gen ren dé sze ti te vé keny ség vo nat ko zá sá ban el len õr zé si 
terv, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter és
a ren dé sze ti ál lam tit kár egye di dön té se alap ján lát ja el.

b) El len õr zé si te vé keny sé ge ki ter jed az a) pont ban fel -
so rolt szer vek nél a szer vek mû kö dé sét be fo lyá so ló nor -
mák meg lé té nek, e nor mák ha tá lyo su lá sá nak, va la mint
a szer vek kü lön bö zõ szin tû jog sza bá lyok ban rög zí tett
szak mai, biz ton sá gi elõ írásai be tar tá sá nak el len õr zé sé re.

c) A fel ügye let és el len õr zés ta pasz ta la tai, az in for má -
ci ós rend szer ada tai alap ján kez de mé nye zi egyes szer vek
vagy te vé keny sé gi kö rök so ron kí vü li el len õr zé sét, ve ze -
tõ ik so ron kí vü li be szá mol ta tá sát.

d) Fel ügye li és el len õr zi a ren dé sze ti szer vek nél a
 különbözõ szin tû, a Fõ osz tály ha tás kö ré be tar to zó nor mák
meg lé tét, ha tá lyo su lá sát, va la mint az ezek ben meg fo gal -
ma zott biz ton sá gi elõ írások meg tar tá sát, ja vas la tot tesz
a biz ton sá gi elõ írásoktól el té rõ ese tek ben a hi á nyos sá gok
meg szün te té sé re.

e) El lát ja a mi nisz ter irá nyí tá sa, fel ügye le te alatt álló
ren dé sze ti szer vek mun ka ügyi el len õr zé sé vel kap cso la tos
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – fel ada to kat.

f) Ér té ke li és elem zi az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány -
ság, a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga

szak mai el len õr zé si te vé keny sé gét, ja vas la tot tesz a ren dé -
sze ti ál lam tit kár nak jog kö ré be tar to zó in téz ke dé sek re.

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

E. Egyéb feladatok

3. A KABINETFÕNÖK IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

A ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy -
ségek ál lo má nyá ba 42 fõ tar to zik.

3.1. Mi nisz te ri Ka bi net

A Mi nisz te ri Ka bi net a mi nisz ter szak mai és po li ti kai
mun ká ját köz vet le nül se gí tõ szer ve ze ti egy ség, amely nek
köz vet len ve ze tõ je a fõ osz tály ve ze tõi be so ro lás sal ren del -
ke zõ ka bi net fõ nök. A Mi nisz te ri Ka bi net Mi nisz te ri Tit -
kár ság ra, Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Osz tály ra, Kül ügyi és
Pro to koll Osz tály ra és a Jogi Szak vizs ga-bi zott ság Tit kár -
sá gá ra ta go ló dik.

3.1.1. Mi nisz te ri tit kár sá gi fel ada tok:
a) a mi nisz ter sze mé lye kö rü li te en dõk, így kü lö nö sen

a sze mé lyes le ve le zés bo nyo lí tá sa,
b) a mi nisz ter prog ram ja i hoz szük sé ges be szé dek, hát -

tér anya gok ren del ke zés re bo csá tá sa,
c) a mi nisz ter bel föl di prog ram já nak szer ve zé se és köz -

re mû kö dés azok bo nyo lí tá sá ban, és
d) a Szo li da ri tá si Ala pok Hi te le sí tõ Ha tó sá gi fel ada ta i -

nak el lá tá sa.
A Mi nisz te ri Tit kár sá got fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes,

osz tály ve ze tõ vagy po li ti kai fõ ta nács adó ve ze ti.

3.1.2. Saj tó- és kom mu ni ká ci ós te vé keny ség gel kap -
cso la tos fel ada tok:

a) a mi nisz té ri um tá jé koz ta tá si te vé keny sé gé nek szer -
ve zé se, a szer ve ze ti egy sé gek saj tó mun ká já nak össze han -
go lá sa és elem zé se,

b) a mi nisz té ri um ve ze tõi és szak ér tõi saj tó sze rep lé sé -
nek elõ ké szí té se,

c) a mi nisz té ri u mi saj tó köz le mé nyek ki adá sa, a napi
saj tó szem le el ké szí té se,

d) tá jé koz ta tá si terv ké szí té se a mi nisz té ri um ál tal
 benyújtott ki emel ke dõ je len tõ sé gû kormány-elõ ter jesz -
tésekhez és tör vényjavaslatokhoz; a jó vá ha gyást köve tõen
a tá jé koz ta tás meg szer ve zé se,

e) az írott saj tó szem lé zé se, a ma gyar nyel vû rá di ók és
te le ví zi ók – mi nisz té ri u mi fel adat kör rel össze füg gõ – adá -
sa i nak fi gye lem mel kí sé ré se; ezek alap ján lap szem lék, hír- 
és mé dia fi gye lõk, hang- és vi deo fel vé te lek ké szí té se és
 archiválása,

f) kap cso lat tar tás és együtt mû kö dés az Or szág gyû lés
Saj tó iro dá já val, a Kor mány szó vi või Iro dá val és más
 minisztériumok saj tó osz tá lya i val, va la mint a te le ví zió, a
rá dió, a hír ügy nök sé gek és a la pok szer kesz tõ sé ge i vel,
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g) köz re mû kö dés a mi nisz té ri u mi ren dez vé nyek elõ ké -
szí té sé ben és az ah hoz kap cso ló dó saj tó fel ada tok el lá tá sá -
ban,

h) a mi nisz té ri um bel föl di és kül föl di fo lyó irat meg ren -
de lé sé nek bo nyo lí tá sa és nyil ván tar tá sa,

i) a tá jé koz ta tá si sza bály zat elõ ké szí té se,
j) a mi nisz té ri um hon lap já nak szer kesz té se; a bel sõ

 információs és kom mu ni ká ci ós rend szer tar tal mi ki ala kí -
tá sa; a hon lap szer kesz tés el já rá si rend jé nek ki dol go zá sa;
az egyes szer vek in ter ne tes tar ta lom szol gál ta tó te vé keny -
sé gé nek össze han go lá sa,

k) or szá gos je len tõ sé gû ügyek ben a mi nisz ter ál tal irá -
nyí tott vagy fel ügyelt szer vek saj tó rész le gei mun ká já nak
össze han go lá sa, és

l) a mi nisz té ri um tá jé koz ta tá si sza bály za tá nak elõ ké -
szí té se.

A fel ada to kat el lá tó osz tályt osz tály ve ze tõ vagy fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet tes ve ze ti.

3.1.3. Kül ügyi és pro to koll fel ada tok:
a) a mi nisz ter, az ál lam tit ká rok és a szak ál lam tit ká rok

nem zet kö zi kap cso la ta i nak össze han go lá sa és szer ve zé se,
a hoz zá juk ér ke zõ kül föl di de le gá ci ók hi va ta los prog ram -
já nak bo nyo lí tá sa, va la mint az ez zel össze füg gõ pro to kol -
lá ris fel ada tok el lá tá sa,

b) a mi nisz té ri um és a mi nisz té ri um mun ka tár sa i nak
kül föl di szol gá la ti uta zá sá val kap cso la tos szer ve zé si fel -
ada tok vég zé se, és a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te
alá tar to zó szer vek ve ze tõ i nek kül föl di szol gá la ti uta zá sá -
val kap cso la tos en ge dé lye zé si fel ada tok el lá tá sa,

c) szak mai anya gok el ké szí té sé nek ko or di ná lá sa a
 minisztériumi ve ze tõk nem zet kö zi tár gya lá sa i ra; az e tár -
gya lá sok ról  szóló tá jé koz ta tó je len té sek elõ ké szí té se,

d) a ka bi net fõ nök ál tal meg ha tá ro zott, más sze mé lye -
ket vagy mi nisz té ri u mi szer ve ze ti egy sé ge ket érin tõ egyéb 
nem zet kö zi fel ada tok el vég zé se,

e) a mi nisz té ri um ha zai és kül föl di ren dez vé nye i hez
kap cso ló dó pro to koll fel ada tok el lá tá sa, és

f) ide gen nyel vû for dí tá sok ké szí té se, ké szít te té se a
 minisztérium ve ze tõi és szer ve ze ti egy sé gei ré szé re.

A fel ada to kat el lá tó osz tályt osz tály ve ze tõ vagy fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet tes ve ze ti.

3.1.4. A Jogi Szak vizs ga Bi zott ság tit kár sá gi fel ada tai:
a) a jogi szak vizs gáz ta tás szer ve zé se,
b) a Jogi Szak vizs ga Bi zott ság mû kö dé si fel té te le i nek

biz to sí tá sa, és
c) a jogi szak vizs gá hoz szük sé ges ki ad vá nyok szer -

kesz té se és ki adá sa.

3.2. Köz po li ti kai és Köz igaz ga tás-fej lesz té si Fõ osz tály

A Fõ osz tály Stra té gi ai és Köz po li ti kai Osz tály ra, va la -
mint Köz igaz ga tás-fej lesz té si Osz tály ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

B. Szervezetirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) Köz re mû kö dik az eu ró pai uni ós stra té gi ák hoz kap -
cso ló dó kor mány za ti stra té gi ai do ku men tu mok – kü lö nö -
sen a Lissza bo ni Nem ze ti Re form Prog ram és az Új
 Magyarország Fej lesz té si Terv (a továb biak ban: ÚMFT) – 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti fej lesz té se ket tar tal ma zó ré sze i -
nek ki dol go zá sá val kap cso la tos ter ve zõ, elem zõ fel ada ta i -
ban.

b) Köz re mû kö dik az Ál lam re form Ope ra tív Prog ram
(a továb biak ban: ÁROP) prog ram ja i nak ter ve zé sé ben,
a vég re haj tás so rán ér vé nye sí ti a köz igaz ga tás-fej lesz té si
szem pon to kat.

E. Egyéb feladatok

E/1. Közpolitikai feladatai körében

A mi nisz té ri um alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val kap -
cso la to san az ága za ti irá nyí tá si és ter ve zé si fel ada tok, va -
la mint a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés meg ala po zá sá hoz

a) elem zé se ket, ha tás vizs gá la to kat ké szít ki e mel ten a
sza bá lyo zá si és köz gaz da sá gi kör nye zet vál to zá sá ra, ala -
kí tá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tések, kor mány za ti prog ra -
mok ese té ben, így kü lö nö sen az adó- és já ru lék rend szer,
a tár sa da lom biz to sí tás- és nyug díj, a fog lal koz ta tás és
 szociális el lá tá sok, ál lam ház tar tás, köz pénz ügyek, ok ta -
tás, in no vá ció, ÚMFT kö ré ben,

b) köz re mû kö dik az ága za ti ki ha tá sú fej lesz té si prog ra -
mok gaz da sá gi-pénz ügyi ter ve zé sé ben, for rás ol da li alá tá -
masz tott sá gá nak meg ala po zá sá ban,

c) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um stra té gi ai je len tõ sé gû
pro jekt je i nek elõ ké szí té sé ben,

d) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um fej lesz tés po li ti kai fel -
ada ta i nak meg ol dá sá ban, hu mán erõ for rás és a ku ta tás fej -
lesz té sét szol gá ló tár ca prog ra mok, va la mint a re gi o ná lis és 
tár ca pá lyá za tok tar tal mi ki dol go zá sá ban, for rá sa i nak
meg ter ve zé sé ben,

e) a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott kör ben – ese ti vagy
ál lan dó jel leg gel – kép vi se li a tár cát a kor mány-, il let ve
tár ca kö zi bi zott sá gok ban, tár sa dal mi szer ve ze tek kel  való
kap cso lat tar tás ban,

f) köz re mû kö dik az ága za tot érin tõ költ ség ve té si és
mak ro gaz da sá gi ter ve zés ben, a költ ség ve tés elõ ké szí té sé -
hez ter ve zé si és elem zé si fel ada to kat lát el,

g) vé le ményt nyil vá nít a köz po li ti kai prog ra mok, elõ -
ter jesz tések meg ala po zott sá gá ról, meg va ló sít ha tó sá gá -
ról, és

h) vé le mé nye zi a mi nisz ter irá nyí tá sa, fel ügye le te alá
tar to zó szer vek ál tal ki dol go zott stra té gi ai do ku men tu mo -
kat, prog ra mo kat.

E/2. Közigazgatás-fejlesztési feladatai körében

a) köz re mû kö dik a köz igaz ga tás-fej lesz tés és kor sze -
rû sí tés kor mány za ti fel ada ta i nak össze han go lá sá ban,

b) részt vesz a köz pon ti és a he lyi köz igaz ga tás to vább -
fej lesz té sét érin tõ kon cep ci o ná lis, szer ve zet fej lesz té si
 intézkedésekkel össze füg gõ kor mány za ti dön té sek ter ve -
ze te i nek elõ ké szí té sé ben,
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c) a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán ér vé nye sí ti
a köz igaz ga tás-kor sze rû sí té si kö ve tel mé nye ket,

d) ja vas la to kat dol go z ki a kor sze rû szervezetfejlesz -
tési, igaz ga tá si mód sze rek és el já rá sok al kal ma zá sá ra,

e) szak mai mód szer ta ni szem pont ból se gí ti a köz igaz -
ga tá si szer vek köz igaz ga tás-szer ve zé si és mi nõ ség fej lesz -
té si te vé keny sé gét,

f) a köz jo gi szak ál lam tit kár köz re mû kö dé sé vel gon -
dos ko dik a jog rend szer bõl ere dõ ad mi niszt ra tív ter hek
 folyamatos mé ré sé hez szük sé ges egy sé ges mód szer tan
 kialakításáról, il let ve a mód szer tan alap ján el vég zen dõ
 adminisztratív ter hek mé ré se meg valósulásának el len õr zé -
sé rõl,

g) a ha tás vizs gá la ti kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé se ér -
de ké ben – a köz jo gi szak ál lam tit kár be vo ná sá val – mód -
szer ta ni irány mu ta tá so kat ala kít ki, va la mint el len õr zi a
mi nisz té ri u mi jog sza bály ter ve ze tek és egyéb esz kö zök
 hatásvizsgálatait,

h) el lát ja a köz fel ada tok fe lül vizs gá la tá nak össze han -
go lá sá ból ere dõ fel ada to kat,

i) az ügy fél ba rát köz igaz ga tás meg te rem té se ér de ké -
ben köz re mû kö dik a mi nisz té ri um köz igaz ga tá si szol gál -
ta tá sok és ha tó sá gi el já rá sok kor sze rû sí té sét cél zó te vé -
keny sé gé ben, to váb bá a bü rok rá cia csök ken té sét át fo gó an
szol gá ló kon cep ció ki dol go zá sá ban, és

j) a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott szem pon tok ér vény re 
jut ta tá sa ér de ké ben, e cé lok men tén részt vesz a mi nisz té -
ri um mi nõ sé gi jog al ko tás meg valósítását cél zó te vé keny -
sé gé nek össze han go lá sá ban, il let ve meg va ló sí tá sá ban.

4. A KOORDINÁCIÓS SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍ -
TÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

A ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba 114 fõ tar to zik. A szak -
ál lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál lam tit kár vagy
osz tály ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze mély ve ze ti.

4.1. Ko or di ná ci ós és Bel sõ Fej lesz té si Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Fel adat szer ve zé -
si és Mi nõ ség biz to sí tá si Osz tály ra, a Par la men ti Osz tály ra, 
Tár sa dal mi Kap cso la tok Osz tá lyá ra, az In for ma ti kai Ter -
ve zé si Osz tály ra és az Ügy ke ze lé si Osz tály ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

B. Szervezetirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

E. Egyéb feladatok

E/1. A feladatszervezési és minõségbiztosítási
feladatok körében

a) vég zi a kor mány ülé sek re, il let ve a Kor mány szer ve i -
nek ülé se i re tör té nõ ve ze tõi fel ké szí tés bõl adó dó fel ada to -
kat, en nek ke re té ben ér kez te ti és ki szig nál ja a kor mány za ti 
dön tés-elõ ké szí tés sel össze füg gõ ira to kat,

b) gon dos ko dik a mi nisz té ri um ál tal ké szí tett kor -
mány-elõ ter jesz tések és je len té sek be nyúj tá sá ról,

c) je len tést ké szít a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szá má ra a
Kor mány ha tá ro za ta i ból adó dó fel ada tok vég re haj tá sá ról,

d) az Or szág gyû lés, a Kor mány ha tá ro za tai, a mi nisz ter 
dön té se, va la mint a fõ osz tá lyok ja vas la tai alap ján elõ ké -
szí ti a Kor mány fél éves tör vényalkotási prog ram já ra és
mun ka ter vé re vo nat ko zó tár ca ja vas la to kat, ezek figye -
lembe véte lével össze ál lít ja a mi nisz té ri u mi mun ka ter vet,

e) ko or di nál ja a mi nisz té ri um több szer ve ze ti egy sé gé -
nek szo ros együtt mû kö dé sét igény lõ mi nisz te ri fel ké szí -
tõk és hát tér anya gok össze ál lí tá sát, kü lö nö sen a mi nisz ter
or szág gyû lé si bi zott sá gok elõt ti meg hall ga tá sá ból adó dó
fel ada to kat,

f) elõ ké szí ti a szak ál lam tit ká ri és a ka bi net ér te kez le tet,
össze ál lít ja ezek em lé kez te tõ jét, nyil ván tart ja az ér te kez -
le tek dön té se i bõl adó dó ha tár idõs fel ada to kat, és el len õr zi
azok tel je sí té sét,

g) szer ve zi a mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze te i nek
 belsõ kom mu ni ká ci ó ját,

h) gon dos ko dik a mi nisz té ri um ága za ti fe le lõs sé gi
 körébe tar to zó köz ér de kû ada tok és a jog sza bály ban elõ írt
ada tok hon la pon  való köz zé té te lé rõl,

i) elõ ké szí ti a mi nisz té ri um köz ér de kû ada tok köz zé té -
te li sza bály za tát, és

j) el ké szí ti a más szer ve ze ti egy ség ha tás kö ré be nem
tar to zó mi nisz té ri u mi uta sí tá sok, bel sõ sza bály za tok ter ve -
ze te it.

E/2. A parlamenti feladatok körében

a) el lát ja a mi nisz té ri um fel adat kö ré be tar to zó tör -
vényjavaslatok, or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tok, je len -
té sek be nyúj tá sá val és a meg tár gya lá sá val, így kü lö nö sen
a kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sá val kap cso la tos, a
 minisztériumra há ru ló szer ve zé si fel ada to kat, e kör ben
gon dos ko dik kü lö nö sen az elõ ter jesz tések, a kormány -
álláspontok be szer zé sé rõl, do ku men tá lá sá ról, a miniszté -
rium fel adat kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gei ré szé re
tör té nõ el jut ta tá sá ról és az elõ ter jesz téseknek az Or szág -
gyû lés Hi va ta la ré szé re tör té nõ be nyúj tá sá ról,

b) biz to sít ja a mi nisz ter nek, az ál lam tit ká rok nak, va la -
mint a mi nisz té ri um fel adat kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti
egy sé ge i nek az Or szág gyû lés ple ná ris és bi zott sá gi ülé se i -
vel kap cso la tos tá jé koz ta tá sát, meg szer ve zi a bi zott sá gi
ülé sen  való rész vé te lü ket, ülés na po kon ügye le tet tart,

c) elõ ké szí ti a mi nisz ter hez in té zett in ter pel lá ci ók ra,
kér dé sek re, azon na li kér dé sek re, to váb bá a miniszté -
riumot érin tõ na pi rend elõt ti fel szó la lá sok ra adan dó vá la -
szo kat, e kör ben kü lö nö sen be szer zi és a mi nisz té ri um fel -
adat kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge ré szé re az elõz -
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mé nyek kel együtt el jut tat ja az in dít vá nyo kat, be szer zi és
ak tu a li zál ja az in dít vánnyal kap cso la tos vá la szo kat, és

d) szer ve zi a mi nisz ter és az ál lam tit ká rok országgyû -
lési kép vi se lõk kel, frak ci ók kal  való kap cso lat tar tá sát és
együtt mû kö dé sét.

E/3. Társadalmi kapcsolatok körében

a) in té zi, meg vá la szol ja és nyil ván tart ja a miniszté -
riumba ér ke zõ, más szer ve ze ti egy ség ha tás kö ré be nem
tar to zó írás be li pa na szo kat, köz ér de kû be je len té se ket,
 javaslatokat és egyéb be ad vá nyo kat; ügy fél fo ga dást tart a
fõ vá ros ban és a ki je lölt vi dé ki vá ro sok ban; mû köd te ti
a Pa rag ra fus-Pel len gér Pro jek tet,

b) el lát ja az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ká -
já val kap cso la tos össze kö tõi fel ada to kat, ko or di nál ja a
szak ér tõk rész vé te lét, és

c) ko or di nál ja a kor mány za ti ci vil stra té gi á ból adó dó
tár ca fel ada to kat; e fel adat kör ében kap cso la tot tart a tár sa -
dal mi szer ve ze tek kel, a jog sza bály-elõ ké szí tés so rán se gí ti 
a ci vil szfé ra és a mi nisz té ri um kö zöt ti köl csö nös in for má -
ció át adást, össze gyûj ti és nyil ván tart ja a ci vil szer ve ze tek -
tõl ér ke zõ jog al ko tá si ja vas la to kat, és az az zal kap cso la tos
igé nye ket el jut tat ja a jog al ko tá sért fe le lõs szer ve ze ti egy -
sé gek hez; ve ze ti és fo lya ma to san ak tu a li zál ja a tár cá val
kap cso lat ban álló ci vil szer ve ze tek nyil ván tar tá sát.

E/4. Az informatikai feladatok körében

a) elõ ké szí ti a mi nisz té ri um In for ma ti kai Stra té gi á ját,
In for ma ti kai Biz ton sá gi Po li ti ká ját, In for ma ti kai Biz ton -
sá gi Stra té gi á ját, In for ma ti kai Biz ton sá gi Sza bály za tát és
ja vas la tot tesz az éves in for ma ti kai be szer zé si terv tar tal -
má ra,

b) gon dos ko dik a mi nisz té ri um ál tal fel hasz nált in for -
ma ti kai rend sze rek és al kal ma zá sok mû kö dé sé hez szük sé -
ges fel té te lek ki ala kí tá sá ról, az eh hez kap cso ló dó terve -
zési, fej lesz té si és vég re haj tá si fel ada tok el lá tá sá ról,

c) gon dos ko dik a mi nisz té ri um In for ma ti kai Bizton -
sági Stra té gi á já nak vég re haj tá sá ról, va la mint az In for ma ti -
kai Biz ton sá gi Sza bály zat ér vé nye sü lé sé nek ellenõrzé -
sérõl,

d) szak mai ko or di ná ci ót vé gez az ága za ti in for ma ti kai
fel ada tok te kin te té ben,

e) gon dos ko dik a bel sõ in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós
rend szer, va la mint a mi nisz té ri um hon lap já nak mû köd te -
té sé rõl és fej lesz té sé rõl,

f) gon dos ko dik a cég bí ró sá gok szá mí tó gé pes rend sze -
re i nek ki ala kí tá sá ról, fenn tar tá sá ról, az or szá gos mû kö -
dés hez szük sé ges adat át vi te li rend szer üze mel te té sé rõl, és

g) biz to sít ja az Or szá gos Cég nyil ván tar tá si és Cég in -
for má ci ós Rend szer üze mel te té sét, to vább fej lesz té sét.

E/5. Az ügykezelés körében

a) el lát ja az elekt ro ni kus ik ta tó rend szer mû köd te té sé -
vel kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada to kat,

b) mû köd te ti a pos ta bon tót és a köz pon ti irat tá rat,
c) vég zi az irat ke ze lés el len õr zé sé vel, az irat ke ze lé si

sza bály zat kor sze rû sí té sé vel és az irat tá ri terv éven kén ti
fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos fel ada to kat,

d) vég zi a mi nisz té ri u mi bé lyeg zõk nyil ván tar tá sá val
kap cso la tos fel ada to kat,

e) ke ze li a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés so rán ke let -
ke zett elõ ter jesz téseket, je len té se ket és más ira to kat,

f) el lát ja a mi nisz té ri um tit kos ügy ke ze lõi fel ada ta it;
 ellátja a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján át vett vagy nem zet -
kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján ké szült mi nõ sí tett ada -
tok vé del mé vel és nyil ván tar tá sá val kap cso la tos felada -
tokat,

g) dön tés re elõ ké szí ti az irat ku ta tás en ge dé lye zé se
irán ti ké rel me ket, és

h) elõ ké szí ti és ak tu a li zál ja a mi nõ sí tett ada tok ke ze lé si 
sza bály za tát és a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló
tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló uta -
sí tást.

4.2. Tá mo ga tás-ko or di ná ci ós Fõ osz tály

A Fõ osz tály Ki emelt Pro jek tek Osz tály ra, va la mint Bel- 
és Igaz ság ügyi Tá mo ga tá sok Osz tály ra ta go ló dik.

A. Kodifikációs feladatok

B. Szervezetirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

D/1. Az európai uniós finanszírozású kiemelt
projektekkel kapcsolatos feladatok körében

a) el lát ja a mi nisz té ri um stra té gi ai je len tõ sé gû – nem -
zet kö zi, eu ró pai uni ós vagy ha zai tá mo ga tás sal meg -
valósuló – pro jekt je i nek le bo nyo lí tá sá val össze füg gõ pro -
jekt- és pénz ügyi me nedzs ment fel ada to kat,

b) biz to sít ja a mi nisz té ri um szak mai kép vi se le tét a ha -
zai tá mo ga tá so kat le bo nyo lí tó in téz mény rend szer tárca -
közi szer ve ze te i ben és bi zott sá ga i ban,

c) el lát ja a mi nisz té ri um ÁROP pro jekt je i nek össze -
han go lá sát, az az zal kap cso la tos pro jekt- és pénz ügyi
 menedzsment fel ada to kat,

d) el lát ja a mi nisz té ri u mi mo ni tor ing egy ség fel ada ta it
a struk tu rá lis ala pok ból nyúj tott tá mo ga tá sok tekinte -
tében,

e) részt vesz a Nor vég Alap és az EGT Fi nan szí ro zá si
Me cha niz mus Mo ni tor ing Bi zott ság mun ká já ban, és

f) fi gye lem mel kí sé ri az eu ró pai uni ós és ha zai tá mo ga -
tá si prog ra mok ra be nyúj tott – az ága za tot érin tõ – pá lyá za -
to kat a fej lesz té si tá mo ga tá sok meg szer zé se ér de ké ben;
köz re mû kö dik fej lesz té si pro jek tek ge ne rá lá sá ban, pá lyá -
za tok fi gye lé sé ben, pá lyá za tok meg írá sá ban.

D/2. A bel- és igazságügyi programok keretében
felhasznált támogatásokkal kapcsolatos feladatok

körében

a) ko or di nál ja a bel- és igaz ság ügy te rü le tét érin tõ
 hazai, uni ós és nem zet kö zi pénz ügyi for rá sok be fo ga dá sá -
nak és fel hasz ná lá sá nak elõ ké szí té sét, meg valósítását,
nyo mon kö ve té sét az uni ós és a schen ge ni tag ság szak mai
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el vá rá sai alap ján; el lát ja azok ter ve zé sét és le bo nyo lí tá sát,
mo ni tor ing ját, va la mint gon dos ko dik a kap cso ló dó be szá -
mo lá si fel ada tok ról,

b) el lát ja a Schen gen Alap pal kap cso la tos bel sõ és kül -
sõ ko or di ná ci ót és az eh hez szük sé ges ad mi niszt rá ci ós fel -
ada to kat,

c) el lát ja a Kül sõ Ha tá rok Alap, az Eu ró pai Me ne kült -
ügyi Alap, az In teg rá ci ós Alap és a Vissza té ré si Alap ter -
hé re meg valósított fel ada tok kal össze füg gés ben a Fe le lõs
Ha tó ság fel adat kö ré be tar to zó pro jekt- és pénz ügyi
 menedzsment fel ada to kat, va la mint a Kül sõ Ha tá rok Alap
Tár ca kö zi Egyez te tõ Fó rum mal kap cso la tos ko or di ná ci ós
fel ada to kat, és

d) biz to sít ja a mi nisz té ri um szak mai kép vi se le tét a
nem zet kö zi, eu ró pai uni ós és ha zai tá mo ga tá so kat le bo -
nyo lí tó tár ca kö zi szer ve ze te i ben és bi zott sá ga i ban.

4.3. Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály

A Fõ osz tály Fe je ze ti Költ ség ve té si Osz tály ra, Gazda -
sági Osz tály ra, va la mint Cég in for má ci ós Osz tály ra ta go -
zó dik. Ez utób bi el lát ja a Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni -
kus Cég el já rás ban Köz re mû kö dõ Szol gá lat fel ada ta it.

A. Kodifikációs feladatok

a) Elõ ké szí ti a költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá ra
vo nat ko zó ága za ti vég re haj tá si jog sza bá lyo kat, va la mint a 
kö zép irá nyí tó szerv ként tör té nõ el is me rés rõl, il let ve a gaz -
dál ko dá si jo go sít vá nyok meg osz tá sá nak rend jé rõl  szóló
jogi sza bá lyo zást.

b) Elõ ké szí ti a mi nisz té ri um
ba) ala pí tó ok ira tát,
bb) a FEUVE rend szer rel kap cso la tos sza bály za tát,
bc) be szer zé si sza bály za tát,
bd) gaz dál ko dá si és szám vi te li rend jé re vo nat ko zó sza -

bály za to kat,
be) fel újí tá si és be ru há zá si ter vét,
bf) költ ség ve té si alap ok má nyát,
bg) a gép jár mû vek hasz ná la tá ról, üze mel te té sé rõl és

költ ség el szá mo lá sá ról  szóló sza bály za tát, és
bh) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i ra vo nat ko zó gaz dál -

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

c) Vég zi az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
fe je zet költ ség ve té si gaz dál ko dá sát érin tõ kormány-elõ -
ter jesz tések elõ ké szí té sé vel és szak mai egyez te té sé vel
kap cso la tos fel ada to kat.

B. Szervezetirányítási feladatok

a) Irá nyít ja és ko or di nál ja a fe je zet fel ügye le te alá tar -
to zó költ ség ve té si szer vek és – a kö zép irá nyí tó szer vek
 útján – a rend vé del mi költ ség ve té si szer ve zet, to váb bá a
be fo ga dó ál lo má sok költ ség ve té sé nek ter ve zé sét, vég re -
haj tá sát, ér vé nye sí ti az elõ irány za tok kal és a lét szám mal
 való sza bály sze rû gaz dál ko dás kö ve tel mé nye it, ide ért ve a
költ ség ve tés ará nyos sá gá nak év kö zi el len õr zé sét is.

b) Elem zi és ér té ke li a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó
költ ség ve té si szer vek és – a kö zép irá nyí tó szer vek út ján –
a rend vé del mi szer ve zet, a be fo ga dó ál lo má sok költ ség ve -
té si gaz dál ko dá sát, szük sé ges eset ben elõ ter jesz tést ké szít
– az Or szág gyû lés és a Kor mány ha tás kö ré be tar to zó –
a fe je zet költ ség ve té sé nek ki adá si és be vé te li fõ össze gét
mó do sí tó, a szak mai fel ügye le tet el lá tó szer ve ze ti egy -
ségek ál tal meg adott fel té te lek nek meg fe le lõ elõ irány zat-
mó do sí tá si igé nyek rõl.

c) In téz ke dik a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó va la -
mennyi költ ség ve té si szerv havi fi nan szí ro zá sá ról, to váb -
bá a Kincs tár felé az idõ ará nyos havi üte me zés tõl el té rõ
 finanszírozás (elõ re ho zás) iránt.

d) Vég zi a költ ség ve té si szer vek ön ál ló an gaz dál ko dó
vagy rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv ként 
 való be so ro lá sá val, az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si
jo go sult ság gal kap cso la tos fel ada to kat.

e) Szak mai tá mo ga tást nyújt a pénz ügyi (adó ügyi) és
szám vi te li ren del ke zé sek költ ség ve té si szer vek nél  való
 alkalmazásához.

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

a) Gon dos ko dik a cég nyil ván tar tá si és cég in for má ci ós
ügy fél szol gá lat és az on-li ne szol gál ta tá sok mûködteté -
sérõl.

b) Gon dos ko dik az éves be szá mo lók szá mí tás tech ni kai 
esz kö zök kel tör té nõ rög zí té sé rõl, tá ro lá sá ról, a tör vényi
elõ írásoknak meg fe le lõ köz re adá sá ról az Or szá gos Cég -
nyil ván tar tá si és Cég in for má ci ós Rend szer ben.

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) A Fõ osz tály el lát ja az eu ró pai uni ós prog ra mok – kü -
lö nö sen az NFT II., az Át me ne ti Tá mo ga tás – ke re té ben
 elnyerhetõ tá mo ga tá sok kal kap cso la tos pénz ügyi és szám -
vi te li fel ada to kat és havi je len tés té te li kö te le zett sé get.

b) Vég zi a Kül sõ Ha tá rok Alap, az Eu ró pai Me ne kült -
ügyi Alap, az In teg rá ci ós Alap és a Vissza té ré si Alap
 támogatásainak fel hasz ná lá sá val kap cso la tos pénz ügyi
fel ada to kat.

E. Egyéb feladatok

El lát ja a mi nisz té ri um és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok ál lam ház tar tá si, pénz ügyi, va gyon gaz dál ko dá si, in téz -
mény fenn tar tá si fel ada ta it, így kü lö nö sen a költ ség ve tés
ter ve zé sé vel, a költ ség ve tés vég re haj tá sá val, az ál lam ház -
tar tás in for má ci ós rend sze ré vel össze füg gõ fel ada to kat.

E/1. Államháztartási tárgyú feladatok körében

A Fõ osz tály ve ze tõ je (gaz da sá gi ve ze tõ) az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló kor mány ren de let alap ján
a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kö ré ben

a) fi gye lem mel kí sé ri az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um fe je zet be so rolt költ ség ve té si szer vek nél
a költ ség ve tés vég re haj tá sá val kap cso la tos te vé keny sé get, 
a jó vá ha gyott elõ irány za tok fel hasz ná lá sát, az el lá tan dó
fel ada tok tel je sü lé sé nek ve szé lyez te té se ese tén el vég zi
a szük sé ges elõ irány zat-mó do sí tá so kat,
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b) gya ko rol ja az elõ irány zat-mó do sí tá si, át cso por to sí -
tá si és fel hasz ná lá si jog kö rö ket a fe je ze ten be lü li át cso por -
to sí tá sok, il let ve fe je ze tek in téz mé nyei kö zöt ti, az in téz -
mény tõl más fe je zet fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tá ra és a
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat nak az elõ irány zat cél já nak,
ren del te té sé nek meg fe le lõ, meg ál la po dá son ala pu ló, va la -
mint az EU-in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra
vo nat ko zó fe je ze tek kö zöt ti, a ki emelt elõ irány za tok
 fõösszeget nem érin tõ át cso por to sí tá sá ra is ki ter je dõ en,
 továbbá az Áht. 24.  § (4)–(6), (12) és (14) be kez dé se i ben
fog lalt át cso por to sí tást, a fe je ze ti tar ta lék fel hasz ná lá sát,

c) jó vá hagy ja a mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó
költ ség ve té si szer vek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
elõ irány zat-ma rad vá nyát, egy ide jû leg meg ha tá roz za – in -
do kolt fel ter jesz tés alap ján a mi nisz ter ál tal adott elõ ze tes
egyet ér tés bir to ká ban – a kö te le zett ség vál la lás sal nem ter -
helt elõ irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá sá nak cél ját, ren -
del te té sét,

d) tá jé koz tat ja a Pénz ügy mi nisz té ri u mot a fel ügye le ti
ha tás kör ben el vég zett elõ irány zat-mó do sí tá sok ról a pénz -
ügy mi nisz ter ren de le té ben és tá jé koz ta tó já ban meg ha tá ro -
zott mó don,

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

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

g) a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be be vont elõ irány zat
éves költ ség ve té sé nek jó vá ha gyá sát köve tõen gon dos ko -
dik a fi nan szí ro zás alap ját ké pe zõ ok ira tok el ké szí té sé rõl,
jó vá ha gyá sá ról és a Kincs tár hoz  való be nyúj tá sá ról; ezen
elõ irány za tok tel je sü lé sé rõl az éves zár szám adás ke re té -
ben tel jes kö rû be szá mo lót ké szít az el sõd le ges el szá mo -
lást ké szí tõ költ ség ve té si szerv tõl – a költ ség ve té si év vé -
gén az elõ irány zat-mó do sí tás sal át cso por to sí tott fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá sá ról és a meg valósított
cél ról –  kapott szö ve ges ér té ke lés alap ján,

h) a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont – nem az adott
 fejezetnél jó vá ha gyott és meg valósított – Rész fel adat
 Engedélyezési Ok ira tát, il let ve Alap ok má nyát az elõ irány -
zat át adó ja ként vagy át ve võ je ként alá ír ja, és

i) a fel ügyelt költ ség ve té si szerv nél fel eme li az öt ven -
ezer fo rint napi kész pénz be vé tel ér ték ha tá rát, ha a költ ség -
ve té si szerv meg tet te a szük sé ges in téz ke dé se ket a kész -
pénz for ga lom csök ken té sé re.

E/2. Pénzügyi tárgyú feladatok körében

a) gya ko rol ja azo kat a jo go kat és kö te le zett sé ge ket,
ame lye ket a jog sza bá lyok a gaz da sá gi szer ve zet ve ze tõ je
szá má ra meg ha tá roz nak; en nek ke re té ben el ké szí ti a
 minisztérium és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kincs tá ri

és ele mi költ ség ve té sét, költ ség ve té si be szá mo ló ját, vég zi
az elõ irány za tok kal  való gaz dál ko dás pénz ügyi, számvi -
teli fel ada ta it,

b) fe lül vizs gál ja a költ ség ve té si szer vek és – a kö zép -
irá nyí tó szer vek út ján – a rend vé del mi költ ség ve té si szer -
ve zet, to váb bá a be fo ga dó ál lo má sok ál tal en ge dé lye zés re
be ter jesz tett elõ irány zat-mó do sí tá si ké rel me ket, intéz -
kedik vég re haj tá suk ra,

c) vég zi a fe je zet köz pon ti be ru há zá si elõ irány za ta i -
nak, va la mint az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak – be ru há -
zá si prog ra ma zo no sí tón kén ti – nyil ván tar tá sát, in téz ke dik
a be ru há zás-fi nan szí ro zá si alap ok má nyok be nyúj tá sá ról,

d) in téz ke dik a költ ség ve té si szerv(ek) törzs köny vi
nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, va la mint a nyil ván tar tá so kat
érin tõ vál to zá sok be je len té sé rõl,

e) tá jé koz tat ja a mi nisz tert a fe je zet év kö zi pénz ügyi
hely ze té rõl, kü lö nös te kin tet tel a be vé te lek és a ki adá sok
vál to zá sá ra; az elõ irány zat-mó do sí tá sok in do ka i ra, va la -
mint a tar to zás ál lo mány ala ku lá sá ra,

f) irá nyít ja a gaz da sá gi szer ve zet ál tal vég zett, fo lya -
mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zést,

g) el lát ja a köz ér de kû ada tok köz zé té te li sza bály za tá -
ban a Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály ré szé re meg -
ha tá ro zott fel ada to kat,

h) az ala pí tói jo gok gya kor ló já nak köz re mû kö dé sé vel
össze ál lít ja és to váb bít ja a Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé re a
gaz dál ko dó szer ve ze tek, köz ala pít vá nyok mû kö dé sé nek
ér té ke lé sé hez elõ írt adat szol gál ta tást, to váb bá a fog va tar -
tot tak fog lal koz ta tá sá ra jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá ról  szóló je len tést,

i) biz to sít ja a mi nisz té ri um sze mé lyi ál lo má nya te kin -
te té ben az ide ig le nes kül föl di ki kül de té sek hez a va lu ta el -
lát mányt, el vég zi a kül föl di ki kül de té sek el szá mol ta tá sát,

j) ko or di nál ja a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés sel
és a nem mun ka vi szony ból szár ma zó jö ve del mek szám fej -
té sé vel kap cso la tos fel ada to kat, to váb bá a tár sa da lom biz -
to sí tá si ki fi ze tõ hely re há ru ló szám fej té si, nyil ván tar tá si és
adat szol gál ta tá si, va la mint a sze mé lyi jö ve de lem adó val,
ál ta lá nos for gal mi adó val és a mun ka adót ter he lõ já ru lé -
kok kal kap cso la tos adó be val lá si, adat szol gál ta tá si fel ada -
to kat,

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

l) vég zi a cég köz le mé nyek köz zé té te li dí já val kap cso -
la tos be fi ze té sek, a cég in for má ci ós szol gál ta tá sok ból és
le té ti mér leg dí jak ból be fo lyó be vé te lek, a jogi szak vizs ga,
a bí ró sá gi vég re haj tói szak vizs ga, va la mint a bí ró sá gi vég -
re haj tá si ügy in té zõi vizs ga díj be vé te le i nek sze mé lyen kén -
ti köny ve lé sét, nyil ván tar tá sát, szám lá zá si fel ada ta it, a
vissza fi ze té si igé nyek el bí rá lá sát és le bo nyo lí tá sát, az
igaz ság ügyi szak ér tõk jogi ok ta tá sa és vizs gá ja díj be vé te -
le i nek ke ze lé sét, a köz ve tí tõi és igaz ság ügyi szak ér tõi név -
jegy zék be tör té nõ fel vé te li el já rás ban fi ze ten dõ igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jak ke ze lé sét, és
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m) ko or di nál ja a mi nisz té ri um dol go zói la kás épí té sé re
és vá sár lá sá ra nyúj tott mun kál ta tói köl csö nö ket.

E/2. Vagyongazdálkodási tárgyú feladatok körében

a) gya ko rol ja a mi nisz té ri u mi in gat la nok fe let ti va -
gyon ke ze lõi jo go kat, fel mé ri a be szer zé si igé nye ket, ko or -
di nál ja, il let ve le bo nyo lít ja azok ki elé gí té sét, és

b) fel mé ri az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kel a szak mai
fel ada tok – ide ért ve a Cég szol gá lat és a Köz pon ti Szol gál -
ta tá si Fõ igaz ga tó ság hoz át nem ke rült fel ada tok – el lá tá sá -
hoz kap cso ló dó igé nye ket, és meg szer ve zi azok kielégí -
tését.

4.4. Hu mán igaz ga tá si- és Fej lesz té si Fõ osz tály

A Fõ osz tály a Sze mély ze ti Ügyek Osz tá lyá ra és a Hu -
mán po li ti kai Fej lesz té si Osz tály ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

Elõ ké szí ti a köz szol gá la ti és hu mán po li ti kai tár gyú
 miniszteri ren de le tek és uta sí tá sok ter ve ze te it.

B. Szervezetirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

E. Egyéb feladatok

E/1. Humánpolitikai fejlesztés körében

a) ki dol goz za és meg valósítja a mi nisz té ri um Hu mán -
po li ti kai Stra té gi á ját,

b) ki dol goz za és mû köd te ti a mi nisz té ri u mi dol go zók
szá má ra igény be ve he tõ bé ren kí vü li jut ta tá sok rend sze rét
(ca fe te ria),

c) elõ ké szí ti az ága za ti tel je sít mény ér té ke lé si cé lok
meg ha tá ro zá sát, to váb bá a mun kál ta tói jog kört gya kor ló
ve ze tõk be vo ná sá val ko or di nál ja a köz tiszt vi se lõk egyé ni
tel je sít mény ér té ke lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat,

d) el ké szí ti a cik lu sos és az éves ok ta tá si ter vet, amely -
nek ke re té ben el lát ja a mi nisz té ri u mi dol go zók kodifiká -
ciós, ide gen nyel vi, eu ró pai in teg rá ci ós, il let ve egyéb
szak mai kép zé sen  való rész vé te lé vel, va la mint a mi nisz té -
ri u mi ve ze tõk – jog sza bály ál tal elõ írt – kö te le zõ ve ze tõi
to vább kép zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat. Ki dol goz za és
mû köd te ti a mi nisz té ri u mi dol go zók kom pe ten cia-ala pú
fej lesz té sé nek ke re te it,

e) tá jé koz tat ja a mi nisz té ri um dol go zó it az igény be
 vehetõ üdü lé si le he tõ sé gek rõl, és gon dos ko dik a szol gál ta -
tá sok igény be vé te lé nek meg szer ve zé sé rõl,

f) mû köd te ti az in teg rált em be ri erõ for rás-gaz dál ko dást
tá mo ga tó in for má ci ós rend szer sze mély ze ti mun kát se gí tõ
prog ram ját. Fenn tart ja az or szá gos sze mély ze ti ok mány ar -
chí vu mot; a tár sa da lom biz to sí tá si szer vek, a mun kál ta tók
és az arra jo go sult ter mé sze tes sze mé lyek meg ke re sé sé re
a szol gá la ti idõ re és a mun ka vi szony ra vo nat ko zó iga zo lá -
so kat ad ki,

g) el lát ja a mi nisz té ri u mi könyv tár mû köd te té sé vel
kap cso la tos fel ada to kat, a fõ osz tá lyok ve ze tõi vé le mé nyé -
nek ki ké ré se után gon dos ko dik a könyv be szer zé sek rõl,
va la mint a hi ány zó köny vek árá nak meg té rí té sé rõl a köz -
szol gá la ti és egyéb mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony
meg szû né se ese tén,

h) el lát ja a ta nul má nyi szer zõ dé sek kel kap cso la tos elõ -
ké szí tõ és fo lya ma tos ügy vi te li fel ada to kat,

i) ki ala kít ja a hu mán po li ti kai ira tok és nyil ván tar tá sok
elekt ro ni zált rend sze rét,

j) fel mé ri és nyil ván tart ja a mi nisz té ri um szer ve ze ti
egy sé ge i nek hu mán po li ti kai hely ze tét a hu mán erõ for rás-
gaz dál ko dás kö ré ben, és szük ség ese tén a mun kál ta tói jog -
kört gya kor ló ve ze tõ nél in téz ke dést kez de mé nyez,

k) ki ala kít ja és ve ze ti az adott szak te rü le ten a mun ka -
erõ pi a ci hely ze tet tük rö zõ hu mán fej lesz tés hez szük sé ges
adat bá zist, és

l) nyil ván tart ja az egyes, kom pe ten cia-ala pú mun ka kö -
rök höz kap csol ha tó ösz tön zõ ket (mun ka bér, bé ren kí vü li
jut ta tá sok stb.).

E/2. A Személyzeti feladatok körében

a) el lát ja a mi nisz té ri um sze mé lyi ál lo má nya, va la mint
a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó szer vek
ve ze tõi és azok he lyet te sei te kin te té ben a köz szol gá la ti
jog vi szony, a mun ka vi szony, a köz al kal ma zot ti jog vi -
szony, az igaz ság ügyi al kal ma zot ti szol gá la ti jog vi szony,
va la mint a mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony
 keletkezésével, mó do su lá sá val, meg szün te té sé vel kap cso -
la tos dön tés-elõ ké szí tõ és egyéb fel ada to kat, elõ ké szí ti az
azok kal, va la mint a mi nisz té ri um ba be ren delt vagy ve zé -
nyelt sze mé lyek szol gá la ti jog vi szo nyá val össze füg gõ
 határozatok, to váb bá a mi nisz té ri um ba be osz tott bí rák és
ügyé szek, va la mint a nem ze ti szak ér tõk jog vi szo nyá val,
to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tot tak kal kap cso la tos
szer zõ dé se ket és egyéb ok ira to kat. Ke ze li a sze mé lyi
anya ga i kat, ve ze ti a sze mély ze ti és bel sõ nyilvántartá -
sokat,

b) elõ ké szí ti és vég re hajt ja a mi nisz té ri um ban a mun -
kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõk ál tal ho zott sze mély ze ti,
mun ka ügyi, fe gyel mi, kár té rí té si és el is me ré si dön té se ket.
Ko or di nál ja az ál la mi és a mi nisz te ri ki tün te té sek ado má -
nyo zá sá val kap cso la tos te en dõ ket,

c) el lát ja a mi nisz té ri um sze mé lyi ál lo má nyá ba tar to -
zók, va la mint a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá
tar to zó szer vek ve ze tõi és he lyet te se ik va gyon nyi lat ko -
zat-té te lé vel kap cso la tos ad mi niszt ra tív fel ada to kat. Ke ze -
li a va gyon nyi lat ko zat té te lé re kö te le zet tek va gyon nyi lat -
ko zat tal kap cso la tos ira ta it,

d) elõ ké szí ti és fo lya ma to san ak tu a li zál ja – a szak szer -
ve ze tek kel együtt mû köd ve – a mi nisz té ri um egy sé ges
köz szol gá la ti sza bály za tát, a cél fel adat ki tû zé sé rõl és a
cél jut ta tás ki fi ze té sé nek fel té te le i rõl  szóló sza bály za tot,
va la mint a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to -
zó szer vek te kin te té ben a sze mély ze ti ha tás kö rök gya kor -
lá sá ról  szóló sza bály za tot,
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e) elõ ké szí ti a mun kál ta tói la kás tá mo ga tás ra vo nat ko -
zó meg ál la po dá so kat. El lát ja az ál la mi ke zes ség vál la lás -
sal, il let ve az ön kén tes nyug díj pénz tá ri be lé pés sel kap cso -
la tos ügy in té zést,

f) el lát ja a Szo ci á lis Bi zott ság és a Nyug dí jas Bi zott ság
mû kö dé sé hez kap cso ló dó fel ada to kat, szer ve zi azok ülé -
se it, va la mint a mi nisz té ri um dol go zói vo nat ko zá sá ban
elõ ké szí ti a Szo ci á lis Bi zott ság és a Nyug dí jas Bi zott ság
ülé sé nek na pi rend jé re ke rü lõ ja vas la to kat,

g) el lát ja a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény -
ben sza bá lyo zott köz igaz ga tá si alap-, ügy ke ze lõi alap- és
a köz igaz ga tá si szak vizs gák elõ ké szí té sé vel és nyil ván tar -
tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

h) gon dos ko dik a mi nisz té ri um ra há ru ló mun ka- és tûz -
vé del mi fel ada tok el lá tá sá ról,

i) el lát ja a hon vé de lem mel és a ka taszt ró fa vé de lem mel
kap cso la tos adat szol gál ta tá si fel ada to kat,

j) gon dos ko dik a mi nisz té ri um mun ka tár sa i nak köte -
lezõ és idõ sza kos egész ség ügyi szû ré se i nek meg szer ve zé -
sé rõl,

k) el lát ja a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás sal kap -
cso la tos adat szol gál ta tá si fel ada to kat,

l) szer ve zi a mi nisz té ri um ba je lent ke zõ gya kor no kok
fog lal koz ta tá sát,

m) el lát ja az esély egyen lõ sé gi terv ben meg ha tá ro zott
fel ada to kat, be szá mo lót ké szít az ab ban fog lalt fel ada tok
vég re haj tá sá ról,

n) fel adat kör ében együtt mû kö dik a kor mány za ti sze -
mély ügyi szerv vel, jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint adat szol gál ta tást tel je sít ré szé re,

o) vég zi a mi nisz té ri um ja vá ra a jel zá log jog be jegy zé -
sé vel és tör lé sé vel kap cso la tos te en dõ ket, va la mint a ké se -
del mes adó sok kal kap cso la tos ügy in té zést,

p) el lát ja a nem zet biz ton sá gi el len õr zés sel kap cso la tos
fel ada to kat,

q) vég zi a mi nisz té ri u mi bér gaz dál ko dás sal kap cso la -
tos fel ada to kat a Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tállyal
együtt mû köd ve; ez zel össze füg gés ben nyil ván tart ja az
 álláshelyeket, az azok hoz tar to zó bér ke re tet és egyéb jut ta -
tá so kat, és

r) elõ ké szí ti a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá
tar to zó szer vek te kin te té ben a sze mély ze ti ha tás kö rök
gya kor lá sá ról  szóló sza bály za tot.

Az E/2. a)–c), va la mint p) pont já ban meg je lölt fel adat -
el lát ás nem vo nat ko zik a Ren dé sze ti Igaz ga tá si Fõ osz tály
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok ra.

5. A CIVILISZTIKAI ÉS IGAZSÁGÜGYI SZAKÁL -
LAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI 
EGYSÉGEK

A ci vi lisz ti kai és igaz ság ügyi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba 83 fõ tar to -
zik. A ci vi lisz ti kai és igaz ság ügyi szak ál lam tit kár titkár -
ságát köz vet le nül a szak ál lam tit kár vagy osz tály ve ze tõi
meg bí zás sal ren del ke zõ sze mély ve ze ti.

5.1. Pol gá ri Jogi Ko di fi ká ci ós és Nem zet kö zi Ma gán -
jo gi Fõ osz tály

A Fõ osz tály a Pol gá ri Jogi Ko di fi ká ci ós Osz tály ra, a
Nem zet kö zi Ma gán jo gi Osz tály ra és a Nem zet kö zi Pol gá ri 
Jog se gély Ügyek Osz tá lyá ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) a sze mé lyek jo gá ról, a do lo gi jog ról, a kö tel mi jog -

ról, az örök lés rõl, a há zas ság ról, a csa lád ról, a gyám ság ról, 
a gond nok ság ról,

b) az egyé ni vál lal ko zás ról,
c) a csõd rõl és a fel szá mo lás ról,
d) a nem zet kö zi ma gán jog ról, va la mint a nem zet kö zi

pol gá ri és csa lád jo gi jog se gély rõl
szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa
 során – ko di fi ká ci ós fel adat kör ével össze füg gés ben vé le -
mé nye zi pol gá ri jogi, csa lá di jogi és nem zet kö zi magán -
jogi szem pont ból a jog sza bály ter ve ze te ket, a nem zet kö zi
szer zõ dé sek kel kap cso la tos elõ ter jesz téseket, va la mint az
érin tett fõ osz tály meg ke re sé se alap ján az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze i nek ter ve ze te it.

B. Szervezetirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

a) nem zet kö zi szer zõ dés, ille tõ leg vi szo nos sá gi gya -
kor lat alap ján el jár tar tás díj kül föl di kö te lez et tõl bel föl di
 jogosult ja vá ra, il let ve bel föl di kö te lez et tõl kül föl di jo go -
sult ja vá ra tör té nõ be haj tá sá ban,

b) nem zet kö zi szer zõ dés, ille tõ leg eu ró pai kö zös sé gi
ak tus alap ján el jár

ba) jog el le ne sen kül föld re vitt, il let ve kül föld rõl jog el -
le ne sen Ma gyar or szág ra ho zott gyer mek vissza vi te le irán -
ti ügyek ben,

bb) gyer mek és kü lön élõ szü lõ kö zöt ti, ha tá ro kon
 átnyúló kap cso lat tar tást érin tõ ügyek ben, és

bc) gyer me kek fe let ti fel ügye le ti jo got érin tõ ha tá ro za -
tok ha tá ron túli ér vény re jut ta tá sa, és a fel ügye le ti vi szo -
nyok hely re ál lí tá sa tár gyá ban,

c) köz pon ti igaz ság ügyi ha tó ság ként a nem zet kö zi
szer zõ dé sek, eu ró pai kö zös sé gi ak tu sok, il let ve vi szo nos -
sá gi gya kor lat alap ján a Ma gyar or szág ról kül föld re és
a kül föld rõl Ma gyar or szág ra irá nyu ló pol gá ri jog se gély
irán ti meg ke re sé se ket fo gad ja, sza bály sze rû sé gü ket meg -
vizs gál ja és to váb bít ja, szük ség ese tén ál lást fog lal a jog se -
gély ké rel mek köz rend be üt kö zé se kér dé sé ben,

d) meg ke re sés re tá jé koz ta tást ad a bí ró sá gok és köz -
jegy zõk elõtt fo lya mat ban lévõ el já rás ban al kal ma zan dó
kül föl di, il let ve kül föl di bí ró sá gok vagy más ha tó sá gok
meg ke re sé sé re a ma gyar jog ról,

e) vég zi az ok ira tok hi te le sí té sét és fe lül hi te le sí té sét,
ál lást fog lal kül föl di ok irat ma gyar or szá gi fel hasz nál ha tó -
sá gá ról, és
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f) ál lást fog lal sze mély ál la po ti ügyek ben ho zott kül föl -
di ha tá ro za tok ma gyar or szá gi el is mer he tõ sé gé rõl.

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) elõ ké szí ti vi szo nos sá gi meg ál la po dás lé te sí té sét
nem zet kö zi pol gá ri jogi ügyek ben,

b) ko or di nál ja a Ma gyar or szág Há gai Nem zet kö zi
 Magánjogi Ér te kez let ben tör té nõ rész vé te lé vel kap cso la -
tos fel ada to kat, így kü lö nö sen köz re mû kö dik a ma gyar
 álláspont ki ala kí tá sá ban és kép vi se le té ben,

c) meg ke re sés re tá jé koz ta tást ad a bí ró sá gok nak kül -
föl di vo nat ko zá sú el já rá sa ik ban,

d) köz re mû kö dik két- és több ol da lú pol gá ri jogi nem -
zet kö zi szer zõ dé sek meg kö té sé ben,

e) el lát ja a pol gá ri és ke res ke del mi ügyek ben fel ál lí tott
Eu ró pai Igaz ság ügyi Há ló zat kap cso lat tar tó pont já nak fel -
ada tát Ma gyar or szá gon,

f) köz re mû kö dik a pol gá ri ügyek ben  való igaz ság ügyi
együtt mû kö dést érin tõ kö zös sé gi ak tu sok ter ve ze te i vel
kap cso la tos ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sá ban, és el lát ja
a ma gyar ál lás pont kép vi se le tét az Eu ró pai Unió Pol gá ri
Jogi Bi zott sá ga (Ci vil Law Com mit tee) ülé se in,

g) részt vesz a Sze mé lyi Ál la pot Nem zet kö zi Bi zott sá -
gá nak (CIEC) te vé keny sé gé ben, nem zet kö zi ma gán- és
 eljárási jo got érin tõ kér dé sek ben, és

h) el lát ja a Brüssze li Ál lan dó Kép vi se let Bel-és Igaz -
ság ügyi cso port ja igaz ság ügyi szak dip lo ma tá já nak szak -
mai irá nyí tá sát a pol gá ri ügyek ben  való igaz ság ügyi
együtt mû kö dés sel kap cso la to san.

E. Egyéb feladatok

5.2. Ci vi lisz ti kai és Gaz da sá gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály Ci vi lisz ti kai Ko di -
fi ká ci ós Osz tály ra, Gaz da sá gi Ko di fi ká ci ós Osz tály ra, va -
la mint Köz be szer zé si és Ver seny jo gi Osz tály ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) a pol gá ri pe res és nem pe res el já rá sok ról,
b) a vá lasz tott bí ró ság ról,
c) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról,
d) a cég nyil ván tar tás ról,
e) a vég el szá mo lás ról,
f) a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás ról és a ver seny kor -

lá to zás ti lal má ról,
g) a köz be szer zés jo gá ról,
h) a kon cesszi ó ról,
i) a ki sa já tí tás ról

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa
 során – az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val vé le mé nye zi

a) az adók ról, a tár sa da lom biz to sí tá si ki adá sok fe de zé -
sé re szol gá ló já ru lé kok ról és hoz zá já ru lá sok ról, a dí jak ról
és más köz ter hek rõl, a vám igaz ga tás ról,

b) az ága za ti kon cesszi ók ról,
c) az ag rár po li ti kai sza bá lyo zás ról, a vi dék fej lesz tés -

rõl, az ál lat egész ség ügy rõl, a nö vény egész ség ügy rõl, az
élel mi szer-biz ton ság ról,

d) az ál lam ház tar tás ról, az ál lam ház tar tás al rend sze rei
be vé te le i rõl, ki adá sa i ról és azok el len õr zé sé rõl, az ál la mi
va gyon ról, az ál la mi és az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok ról,

e) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról, a csa lád po li ti kai sza bá -
lyo zás ról,

f) az egész ség ügy rõl, az egész ség biz to sí tás ról, a nyug -
díj biz to sí tás ról,

g) az ener gia po li ti kai sza bá lyo zás ról, a gáz szol gál ta -
tás ról, a vil la mos ener gi á ról, az atom ener gi á ról, a táv hõ -
szol gál ta tás ról,

h) az er dõ gaz dál ko dás ról, a vad gaz dál ko dás ról, a hal -
gaz dál ko dás ról,

i) a fog lal koz ta tás po li ti ká ról, a mun ka jog ról, a mun ka -
vé de lem rõl, a mun ka ügyi el len õr zés rõl,

j) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl,
k) a gaz da ság po li ti kai sza bá lyo zás ról, az ipar ról, a bá -

nyá szat ról,
l) a gyer me kek vé del mé rõl,
m) a hír köz lés rõl, a pos ta ügy rõl, az ûr ku ta tás ról,
n) az ide gen for ga lom ról és a tu riz mus ról,
o) az in gat lan-nyil ván tar tás ról,
p) a ke res ke de lem rõl és a kül gaz da ság ról,
q) a kincs tá ri va gyon nal és az ál la mi va gyon fel ügye le -

té vel kap cso la tos sza bá lyo zás ról, a pri va ti zá ci ó ról,
r) a köz le ke dés rõl,
s) a la ká sok ról, a tár sas há zak ról,
t) a köz al kal ma zot tak ról, a köz tiszt vi se lõk rõl, a

 Magyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to ná i nak
jog ál lá sá ról,

u) a nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la tok ról,
v) a pénz for ga lom ról, a pénz- és tõ ke pi a ci sza bá lyo zás -

ról, an nak szer ve ze té rõl, a szám vi tel rõl,
w) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl, a ter ro riz mus finan -

szírozásának meg aka dá lyo zá sá ról,
x) a szo ci á lis el lá tá sok ról, a szo ci ál po li ti kai sza bá lyo -

zás ról, és
y) a szö vet ke ze tek rõl

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei ter ve ze tét.

3. A Fõ osz tály köz pénz ügyi és gaz da sá gi jogi szem -
pont ból, va la mint a jog rend sze ri ko he ren cia biz to sí tá sa
szem pont já ból vé le mé nyez va la mennyi jog sza bály ter ve -
ze tet, nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos elõ ter jesz -
tést, va la mint az érin tett fõ osz tály meg ke re sé se alap ján az
ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek ter ve ze te it.

B. Szervezetirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
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D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) vé le mé nye zi a más tár cák ál tal elõ ké szí tett, a Fõ osz -
tály fel adat kö ré be tar to zó tárgy kö rû nem zet kö zi szer zõ dé -
se ket, így kü lö nö sen a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sét cél zó,
a be ru há zás vé del mi, a köz le ke dé si, a nem zet kö zi pénz -
ügyi, fu va ro zá si, szál lí tá si, a szo ci á lis biz ton ság ról  szóló
szer zõ dé se ket, to váb bá a gaz da sá gi együtt mû kö dé si meg -
ál la po dá so kat,

b) el lát ja a mi nisz té ri um kép vi se le tét a Gaz da sá gi
Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet (OECD) ver -
seny jo gi kér dé sek kel fog lal ko zó bi zott sá gá nak mun ká já -
ban, és

c) köz re mû kö dik az Eu ró pai Szo ci á lis Char tá val kap -
cso la tos egyes fel ada tok kal fog lal ko zó tár ca kö zi bi zott ság
mun ká já ban.

E. Egyéb feladatok

Köz re mû kö dik kü lö nö sen a föld gáz pi ac meg nyi tá sá val
fog lal ko zó mun ka cso port, a PPP Tár ca kö zi Bi zott ság
mun ká já ban. Az Eu ró pai Uni ós Jogi Fõ osz tály köz re mû -
kö dé sé vel részt vesz a Nem ze ti Euró Ko or di ná ci ós Bi zott -
ság te vé keny sé gé ben.

5.3. Igaz ság ügyi Ko di fi ká ci ós és Szol gál ta tá si Fõ osz -
tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály az Igaz ság ügyi
Ko di fi ká ci ós Osz tály ra, az Igaz ság ügyi Igaz ga tá si Osz -
tály ra, a Párt fo gó Fel ügye lõi és Ál do zat se gí té si Osz tály ra,
a Jogi Se gít ség nyúj tá si és Kár pót lá si Osz tály ra és a Jogi
Kép vi se le ti Osz tály ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) a bí ró sá gi szer ve zet rõl,
b) a bí rák és az igaz ság ügyi al kal ma zot tak jog ál lá sá ról, 

szol gá la ti jog vi szo nyá ról,
c) a bí ró sá gi igaz ga tás ról és ügy vi tel rõl,
d) a bí ró sá gi vég re haj tás ról és a bí ró sá gi vég re haj tói

szer ve zet rõl,
e) a köz jegy zõk rõl,
f) az ügy vé dek rõl,
g) a jog ta ná cso sok ról,
h) az igaz ság ügyi szak ér tõk rõl,
i) a jogi szak vizs gá ról,
j) a köz ve tí tõi te vé keny ség rõl,
k) a jogi se gít ség nyúj tás ról,
l) a szak for dí tás ról és tol má cso lás ról,
m) a párt fo gó fel ügye lõi te vé keny ség rõl,
n) a sze mé lyi és va gyo ni kár pót lás ról,
o) az ál do zat se gí tés rõl és az ál do za tok ál la mi káreny -

hítésérõl
szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály elõ ké szí ti a bí ró sá gi és az ügyész sé gi
 fogalmazók, a köz jegy zõ je löl tek, az ügy véd je löl tek, a jogi 
elõ adók és a más mun ka kör ben dol go zó jo gá szok jogi
szak vizs gá já nak, va la mint egyéb szak mai to vább kép zé sé -
nek, to váb bá a bí ró sá gi vég re haj tók és a vég re haj tá si ügy -
in té zõk szak vizs gá já nak, szak mai to vább kép zé sé nek,
 valamint az igaz ság ügyi szak ér tõk szak mai vizs gá já nak
alap ve tõ sza bá lya it és fel té te le it.

B. Szer ve zet- és te vé keny ség irá nyí tá si fel ada tok

a) el lát ja a köz jegy zõk, az ügy vé dek, az igaz ság ügyi
szak ér tõk és a bí ró sá gi vég re haj tók szak mai ka ma rái, va la -
mint a Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gánnyo mo zói
Szak mai Ka ma ra fe let ti tör vényességi fel ügye let tel kap -
cso la tos vé le mé nye zé si, ja vas lat té te li, dön tés-elõ ké szí té si
fel ada to kat,

b) gya ko rol ja az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó In té -
ze tek Hi va ta la irá nyí tá sá nak a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c),
g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész jo go sít vá nya it, a mi -
nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben,

c) gya ko rol ja a Bûn ügyi Szak ér tõi Ku ta tó in té zet irá -
nyí tá sá nak a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c), g)–i) pont ja i ban
meg ha tá ro zott rész jo go sít vá nya it, a mi nisz ter ál tal át ru há -
zott ha tás kör ben,

d) gya ko rol ja az Igaz ság ügyi Hi va tal irá nyí tá sá nak a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Ksztv.
2.  § (1) be kez dés c), g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész -
jo go sít vá nya it mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben,

e) fel ügye li az ügy vé di, jog ta ná cso si, köz jegy zõi, bí ró -
sá gi vég re haj tói, igaz ság ügyi szak ér tõi, köz ve tí tõi te vé -
keny sé get,

f) el lát ja a Roma An ti diszk ri mi ná ci ós Ügy fél szol gá la ti
Há ló zat szak mai irá nyí tá sá val, mû köd te té sé nek ko or di ná -
lá sá val kap cso la tos fel ada to kat, és

g) szak mai irá nyí tást gya ko rol a szak for dí tó- és tol -
mács te vé keny ség fe lett.

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

a) ve ze ti a köz ve tí tõk név jegy zé két,
b) el lát ja a lob bis ták kal és a lob bi szer ve ze tek kel kap -

cso la tos fel ada to kat,
c) fel ügye li a köz jegy zõi te vé keny sé get, elõ ké szí ti a

köz jegy zõi szer ve zet tag ja i val kap cso la tos dön té se ket,
d) fel ügye li az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tói tevékeny -

séget, elõ ké szí ti a vég re haj tói szer ve zet tag ja i val kap cso -
la tos dön té se ket, szer ve zi és le bo nyo lít ja a bí ró sá gi vég re -
haj tói szak vizs gát és bí ró sá gi vég re haj tá si ügy in té zõi vizs -
gát,

e) elõ ké szí ti a mi nisz ter nek az igaz ság ügyi szak ér tõi
szer ve zet tel kap cso la tos dön té se it, ve ze ti az igaz ság ügyi
szak ér tõk név jegy zé két. Szer ve zi és le bo nyo lít ja az igaz -
ság ügyi szak ér tõk jogi ok ta tá sát és vizs gá ját,

f) vizs gá la tot kez de mé nyez het az arra jo go sult szerv nél 
az ügy véd és az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó el le ni fe gyel mi
el já rás meg in dí tá sá ra, ille tõ leg az igaz ság ügyi szak ér tõ
 elleni eti kai el já rás el ren de lé sé re; a köz jegy zõ, il let ve az
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ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó el le ni fe gyel mi ügy ben el jár az
igaz ság szol gál ta tá si ér dek ér vé nye sí té se ér de ké ben; el lát -
ja a vizs gá ló biz to si te en dõ ket a köz ve tí tõk kel szem ben
 lefolytatott vizs gá la tok so rán,

g) el lát ja az igaz ság ügyi szak ér tõi és a köz ve tí tõi név -
jegy zék ve ze té sé vel, a szak ér tõi és a köz ve tí tõi iga zol vá -
nyok ke ze lé sé vel, ki adá sá val kap cso la tos fel ada to kat;
 intézi az igaz ság ügyi szak ér tõi vizs gá ra bo csá tást; szer ve -
zi és le bo nyo lít ja az igaz ság ügyi szak ér tõk rend sze res jogi
ok ta tá sát; ér te sí tést küld az ügy fél nek a be je len tett adat -
vál to zás át ve ze té sé rõl, tör vényességi fel ügye le ti el já rás
ke re té ben meg vizs gál ja az igaz ság ügyi szak ér tõ te vé keny -
sé gét,

h) dönt – a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben – az
igaz ság ügyi alap is me re ti ok ta tás és vizs ga aló li fel men tés -
rõl, a szak te rü let-vál to zás ról, az igaz ság ügyi szak ér tõ fel -
vé te li ké re lem ér de mi vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sá ról, a
szak ér tõi iga zol vány be vo ná sá ról, a név jegy zék be tör té nõ
adat be jegy zés meg ta ga dá sá ról, az el já rás meg szün te té sé -
rõl [ide nem ért ve a Ket. 31.  §-ának (2) be kez dé se alap ján
tör té nõ meg szün te té si eset kört], az el já rás fel füg gesz té sé -
rõl, va la mint min den egyéb, a mi nisz ter és a szak ál lam tit -
kár ha tás kö ré be nem utalt, a Ket. ha tá lya alá tar to zó ügy -
ben, to váb bá az igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma rák ál tal egye -
di ügyek ben ho zott jog sza bállyal el len té tes ha tá ro za tok
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

i) ér te sí té se ket és hi ány pót lá so kat ad ki a Ket. ha tá lya
alá tar to zó ügy ben,

j) dönt – a mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben –
a köz ve tí tõi név jegy zék be  való fel vé te li ké re lem ér de mi
vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sá ról, a Ket. 31.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel az el já rás meg szün te té -
sé rõl, az el já rás fel füg gesz té sé rõl, az adat vál to zá sok át ve -
ze té sé rõl, va la mint min den egyéb, a szak ál lam tit kár ha tás -
kö ré be nem utalt, a Ket. ha tá lya alá tar to zó ügy ben,

k) fel szó lít ja a köz ve tí tõt az iga zol vány vissza szol gál -
ta tá sá ra a név jegy zék bõl tör té nõ tör lés rõl  szóló ha tá ro zat
kéz be sí té sét köve tõen,

l) meg ke re si az ille té kes ha tó sá got adat köz lés ér de ké -
ben, amennyi ben jog sza bállyal rend sze re sí tett nyil ván tar -
tás ada ta i nak be szer zé se szük sé ges, il let ve in téz ke dik az
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg ke re sett ha tó ság hoz tör té nõ 
uta lá sa iránt, és

m) vé le mé nye zé si, ja vas lat té te li, dön tés-elõ ké szí té si
fel ada to kat lát el a Ma gyar Bí ró sá gi Vég re haj tói Ka ma ra,
a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra és a te rü le ti igaz -
ság ügyi szak ér tõi ka ma rák, a Ma gyar Or szá gos Köz jegy -
zõi Ka ma ra, a te rü le ti köz jegy zõi ka ma rák és a te rü le ti
 kamarák el nök sé ge, to váb bá a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra és 
a te rü le ti ügy vé di ka ma rák fe let ti tör vényességi fel ügye -
let tel kap cso la to san.

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

E. Egyéb feladatok

a) el lát ja a kon zu li szak mai vizs gát le foly ta tó vizsga -
bizottsági tag ság ból ere dõ fel ada to kat,

b) elõ ter jesz tést ké szít az OIT ülé se i re a mi nisz ter OIT
tag sá gá ból adó dó fel ada tok kal kap cso la to san, vélemé -
nyezi az OIT ál tal tár gyalt elõ ter jesz téseket és ke ze li az
OIT ülé se i nek anya ga it,

c) el lát ja az Eu ró pai Uni ó ból ér ke zõ, a mi nisz ter ál tal
irá nyí tott és fel ügyelt te rü le ten ki ál lí tott ok le ve lek és bi zo -
nyít vá nyok el is me ré sé vel össze füg gõ fel ada to kat,

d) kap cso la tot tart a kor mány za ti és egyéb szer vek kel a
ci gány sá got érin tõ jog al ko tá si, va la mint a roma ko or di ná -
ci ós fel ada tok te kin te té ben,

e) el lát ja ma gyar bí ró sá gok elõtt a mi nisz té ri um és a
mi nisz ter jogi kép vi se le tét a mi nisz té ri um alaptevékeny -
ségébe tar to zó és bár mely szer ve ze ti egy ség mû kö dé sé vel
össze füg gõ pe res el já rá sok ban pol gá ri, köz igaz ga tá si,
mun ka jo gi stb. ügy kör tõl füg get le nül – a mi nisz ter el té rõ
uta sí tá sa hi á nyá ban – min den bí ró ság elõtt,

f) el lát ja a per vi te li és pe ren kí vü li fel ada to kat azok ban
a kár té rí té si, il let ve kár ta la ní tá si ügyek ben, ahol kü lön
jog sza bály az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert ha tal -
maz za fel az ál lam tör vényes kép vi se le té re,

g) el lát ja a per vi te li, kép vi se le ti fel ada to kat egyes bün -
te tõ el já rá si va gyon jo gi in téz ke dé sek biz to sí tá sát szol gá ló
igaz ság ügyi kö ve te lé sek te kin te té ben,

h) el lát ja a mi nisz ter irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá
tar to zó szer vek jogi kép vi se le tét ki emelt ügyek ben, kü lön
meg bí zás alap ján,

i) át ve szi, összeg zi és elem zi a bí ró sá gok vég re haj tói
iro dái és a bí ró sá gi vég re haj tók, a köz jegy zõk és a köz ve tí -
tõk te vé keny sé gé re vo nat ko zó sta tisz ti kai ada to kat, és

j) el lát ja a Sza bad ság har co so kért Köz ala pít vány te kin -
te té ben a Kor mány ál tal a mi nisz ter re ru há zott ala pí tói
 hatáskörök és tu laj do no si jo go sít vá nyok gya kor lá sá val
kap cso la tos dön té sek és in téz ke dé sek elõ ké szí té sét, köz re -
mû kö dik azok vég re haj tá sá ban.

6. A KÖZJOGI SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA
ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

A köz jo gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba 81 fõ tar to zik. A szak ál lam tit -
kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál lam tit kár vagy osz tály -
ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze mély ve ze ti.

6.1. Al kot mány jo gi Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály az Al kot mány jo gi
Ko di fi ká ci ós Osz tály ra, a Köz igaz ga tá si Jogi Ko di fi ká ci ós 
Osz tály ra, a Köz jo gi Ko or di ná ci ós Osz tály ra és a Jog sza -
bály-szer kesz té si és De re gu lá ci ós Mód szer ta ni Osz tály ra
ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) az Al kot mány, és an nak mó do sí tá sá ról,
b) az alap ve tõ jo gok ról, így kü lö nö sen az egye sü lé si

jog ról, a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról, a gyü le -
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ke zé si jog ról, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl, a köz ér de kû 
ada tok nyil vá nos sá gá ról, az egyen lõ bá nás mód ról, a saj tó -
ról, a nem ze ti hír ügy nök ség rõl, a ké rel me zé si és pa nasz -
jog ról,

c) a ma gyar ál lam pol gár ság ról,
d) a kül föld re uta zás ról és az úti ok má nyok ról,
e) az ál lam szer ve zet rõl, a köz jo gi tiszt ség vi se lõk jog ál -

lá sá ról és jut ta tá sa i ról,
f) a jog al ko tás ról és – a ko di fi ká ci ós fel ada to kat el lá tó

fõ osz tá lyok be vo ná sá val – a jog sza bály-szer kesz tés kö ve -
tel mé nye i rõl,

g) a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról, és
h) a lob bi te vé keny ség rõl

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa
 során – az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val vé le mé nye zi

a) a Kor mány és szer vei ügy rend jé rõl, a mi nisz te rek
fel adat- és ha tás kö ré rõl, a más fõ osz tály fel adat kö ré be
nem tar to zó kor mány hi va ta lok és a köz pon ti hi va ta lok fel -
adat- és ha tás kö ré rõl,

b) az egy há zak ról,
c) a ha tá ron túli ma gya rok ról,
d) az if jú ság po li ti kai sza bá lyo zás ról,
e) a kör nye zet vé de lem rõl, a ter mé szet vé de lem rõl,
f) a köz mû ve lõ dés rõl,
g) a kül kap cso la tok ról,
h) a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl,
i) az ok ta tás ról, a szak kép zés rõl,
j) a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról,
k) a sport ról,
l) a sztrájk jog ról,
m) a víz gaz dál ko dás ról,
n) a tár sa dal mi esély egyen lõ sé get elõ moz dí tó sza bá -

lyo zás ról, a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ sza -
bá lyo zás ról,

o) a ti tok vé de lem rõl,
p) a vá lasz tó jog ról, az or szá gos és he lyi nép sza va zás ról 

és népi kez de mé nye zés rõl, és
q) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek rõl

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei ter ve ze tét.

3. A Fõ osz tály al kot má nyos sá gi, jog sza bály-szer kesz -
té si és tech ni kai de re gu lá ci ós szem pont ból, va la mint a
jog rend sze ri ko he ren cia biz to sí tá sa szem pont já ból vé le -
mé nyez va la mennyi jog sza bály ter ve ze tet, nem zet kö zi
szer zõ dé sek kel kap cso la tos elõ ter jesz tést, to váb bá az érin -
tett fõ osz tály meg ke re sé se alap ján az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze i nek ter ve ze te it.

4. Nyo mon kö ve ti a tör vényjavaslatok Or szág gyû lés
ál ta li tár gya lá sát, ál lást fog lal a par la men ti tár gya lás so rán
fel me rü lõ al kot má nyos sá gi kér dé sek kel kap cso lat ban, és
– a ko di fi ká ci ós fel ada to kat el lá tó fõ osz tá lyok be vo ná sá -
val – in téz ke dik az elõ ter jesz tõ, ille tõ leg a Kor mány par la -

men ti kép vi se le tét el lá tó szerv vagy szer ve ze ti egy ség
 tájékoztatása ér de ké ben.

B. Szervezetirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) köz re mû kö dik az eu ró pai em ber i jogi jog vé del mi
rend szer bõl adó dó fel ada tok el vég zé sé ben,

b) fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Unió jo gá nak ala ku -
lá sát, az Eu ró pai Unió jog rend jét és in téz mé nye i nek hely -
ze tét, az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek mû kö dé sét érin tõ,
il let ve a tag ál la mi rész vé tel re vo nat ko zó alap ve tõ sza bá -
lyok te rén,

c) részt vesz a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fejlesz -
tési Szer ve zet (OECD) sza bá lyo zás po li ti ká val, sza bá lyo -
zá si re form mal fog lal ko zó mun ka cso port ja i nak mun ká já -
ban, il let ve meg be szé lé se in, és

d) részt vesz az Eu ró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ in téz mé nyei dön tés ho za ta lá ban, a kor mány za ti
ál lás pont ki ala kí tá sá ban és kép vi se le té ben a ko di fi ká ci ós
fel adat kö ré be tar to zó te rü le te ken, va la mint a mi nisz ter
egye di uta sí tá sa alap ján, amennyi ben a Ma gyar Köztár -
saság Al kot má nyá val  való össz hang biz to sí tá sa ér de ké ben 
az szük sé ges.

E. Egyéb feladatok

a) szak mai szem pont ból vé le mé nye zi az össze han golt
kor mány za ti de re gu lá ci ós te vé keny ség szer ve ze ti és el já -
rá si rend jé re, va la mint a de re gu lá ci ós fel ada tok meg ha tá -
ro zá sá ra vo nat ko zó dön té se ket,

b) ko or di ná ló és kon zul ta tív fel ada tot lát el a kor mány -
za ti tech ni kai de re gu lá ció ke re té ben,

c) fo lya ma to san fej lesz ti a ha zai ha tás vizs gá la ti és
egyéb mi nõ sé gi jog al ko tá si te rü le tek hez il lesz ke dõ mód -
szer ta no kat,

d) kon zul tá ció út ján se gí ti a jog sza bály-elõ ké szí tést
vég zõ mi nisz té ri u mi, kor mány za ti szak ap pa rá tus, a jog al -
ko tók, va la mint egyéb szer ve ze tek ha tás vizs gá la ti, jog sza -
bály-elõ ké szí té si, és mi nõ sé gi jog al ko tá si te vé keny sé gét,

e) nyil ván tart ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
uta sí tá sa it, a jogi irány mu ta tá so kat,

f) fi gye lem mel kí sé ri – az Eu ró pai Unió erre irá nyu ló
te vé keny sé gé re is fi gye lem mel – a jog sza bá lyok nyil ván -
tar tá sá ra, a jogi adat bá zi sok ra vo nat ko zó kor mány za ti
 tevékenységet, és ko or di nál ja az e te rü le tet érin tõ ha zai
 tevékenységekkel kap cso la tos mi nisz té ri u mi fel ada to kat,

g) fo lya ma to san vizs gál ja az al kot mány bí ró sá gi gya -
kor la tot, tá jé koz tat ja a mi nisz té ri um ko di fi ká ci ós fel ada to -
kat el lá tó szer ve ze ti egy sé ge it a fel adat kö rü ket érin tõ
 alkotmánybírósági ha tá ro za tok ról. Nyil ván tar tást ve zet az
Al kot mány bí ró ság dön té se i bõl fa ka dó jog al ko tá si te en -
dõk rõl, to váb bá az al kot mány bí ró sá gi dön té sek rõl,

h) ál lás fog la lást ké szít elõ az al kot má nyos sá gi kér dé -
sek re vo nat ko zó, az Al kot mány bí ró ság tól, az or szág gyû -
lé si biz to sok tól és más ál la mi vagy ön kor mány za ti szer -
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vek tõl ér ke zõ meg ke re sé sek re az érin tett fõ osz tá lyok be -
vo ná sá val,

i) meg ke re sés re nyil ván tart ja és el len õr zi a jog sza bá -
lyok egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gét, és

j) elõ ké szí ti a mi nisz té ri um adat vé del mi és adat biz ton -
sá gi sza bály za tát.

6.2. Ha tó sá gi El já rá si és Szol gál ta tá si Ko di fi ká ci ós
Fõ osz tály

A Fõ osz tály a Ha tó sá gi El já rá si Ko di fi ká ci ós Osz tály ra
és Köz igaz ga tá si Szol gál ta tá si Ko di fi ká ci ós Osz tály ra
 tagozódik.

A. Kodifikációs feladatok

1. A Fõ osz tály ki dol goz za
a) 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,
b) a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azo no sí tás és fi ze tés

rend sze ré rõl,
c) az anya könyv ve ze tés rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról, 

a név vi se lés rõl, a név vál toz ta tás ról, és
d) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -

ván tar tá sá ról, a sze mély azo no sí tó iga zol vány ról
szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
ze it elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön tés-
elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa  során –
az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val vé le mé nye zi

a) a köz le ke dés igaz ga tá si ha tó sá gi nyil ván tar tás ról,
b) az in for ma ti kai sza bá lyo zás ról, a kor mány za ti in for -

ma ti ka sza bá lyo zá sá ról,
c) az épí tés ügy rõl,
d) a he lyi ön kor mány za tok ról,
e) a köz ira tok ke ze lé sé rõl,
f) a ku ta tás-fej lesz tés rõl,
g) a sta tisz ti ká ról és az egyes sta tisz ti kai adat gyûj té sek rõl,
h) a te met ke zés rõl,
i) a te rü let fej lesz tés rõl,
j) a te rü let szer ve zés rõl,

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei ter ve ze tét.

3. A Fõ osz tály – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön tés-
elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa so rán –
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 val  való össz hang biz to sí tá sa ér de ké ben vé le mé -
nye zi a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rást és szol gál ta tást
 szabályozó va la mennyi jog sza bály és az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze ter ve ze tét.

B. Szervezetirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Unió jo gá nak ala ku -
lá sát a ko di fi ká ci ós fel adat kö ré be tar to zó te rü le te ken, és

b) részt vesz az Eu ró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ in téz mé nyei dön tés ho za ta lá ban, a kor mány za ti
ál lás pont ki ala kí tá sá ban és kép vi se le té ben a ko di fi ká ci ós
fel adat kö ré be tar to zó te rü le te ken.

E. Egyéb feladatok

Köz re mû kö dik – az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat kö -
ré be tar to zó köz igaz ga tás-szer ve zés kö ré ben – 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 -
nak ha tá lyo su lá sa és ér vé nye sü lé se vizs gá la tá ban.

6.3. Ha tó sá gi Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Ha tó sá gi Osz -
tály ra, a Ke gyel mi Osz tály ra és az Anya köny vi Osz tály ra
ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

B. Szervezet- és tevékenységirányítási feladatok

a) köz re mû kö dik a KEKKH irá nyí tá sá nak a mi nisz ter
ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi ügy cso por tok te kin te té ben
a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c), e) és g)–i) pont ja i ban meg ha -
tá ro zott rész jo go sít vá nya i nak gya kor lá sá ban, elõ ké szí ti az 
e jog kör ben ho zott dön té se ket, és

b) gya ko rol ja az anya köny vi ügyek el lá tá sá ért fe le lõs
ha tó ság irá nyí tá sá nak a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c), e) és
g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro zott rész jo go sít vá nya it.

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

a) elõ ké szí ti a ke gyel mi elõ ter jesz téseket, to váb bá a
bün te tés vég re haj tá sá nak – a köz tár sa sá gi el nök dön té sé ig
tör té nõ – fél be sza kí tá sá ra vagy el ha lasz tá sá ra vo nat ko zó
dön tést, en nek so rán együtt mû kö dik a Ren dé sze ti Fel -
ügye le ti és Ter ve zé si Fõ osz tállyal,

b) elõ ké szí ti sza bály sér té si ügy ben
ba) az el zá rás bün te tés el en ge dé se, ille tõ leg mérsék -

lése irán ti mél tá nyos sá gi ké re lem köz tár sa sá gi el nök höz
tör té nõ fel ter jesz té sét, to váb bá a bün te tés vég re haj tá sá nak
– a köz tár sa sá gi el nök dön té sé ig tör té nõ – fél be sza kí tá sá ra 
vagy el ha lasz tá sá ra vo nat ko zó dön tést, és

bb) a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó mél tá nyos sá gi
 kérelemrõl  való dön tést,

c) elõ ké szí ti a bûn ügyi költ ség és a rend bír ság el en ge -
dé sé re és mér sék lé sé re irá nyu ló ké rel mek re vo nat ko zó
dön tést,

d) elõ ké szí ti dön tés re a név vál toz ta tá si ügye ket,
e) elõ ké szí ti a szol gá la ti út le vél ki adá sá ra vo nat ko zó

dön té se ket,
f) elõ ké szí ti a KEKKH ál tal köz igaz ga tá si ha tó sá gi

ügy ben elsõ fo kon ho zott dön té sek el len elõ ter jesz tett fel -
leb be zé sek tár gyá ban a dön té sek ter ve ze te it,

g) ké re lem re má so la tot ad ki a név vál toz ta tá si ok irat ról,
h) elõ ké szí ti a köz igaz ga tá si hi va tal ál tal a mi nisz ter

ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi ügy ben elõ ter jesz tett fel leb -
be zés tár gyá ban ho zan dó ha tá ro za tot, va la mint köz re mû -
kö dik a fel ügye le ti jog kör gya kor lá sá ban, és
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i) elõ ké szí ti a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok tár gyá ban 
elsõ fo kon ho zott ha tá ro za tok el len be nyúj tott fel leb be zé -
sek alap ján a má sod fo kú ha tá ro za to kat.

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

El lát ja Ma gyar or szág nak a Sze mé lyi Ál la pot Nem zet -
kö zi Bi zott sá gá ban (CIEC) tör té nõ rész vé te lé vel kap cso -
la tos fel ada to kat.

E. Egyéb feladatok

7. AZ EURÓPAI UNIÓS JOGI SZAKÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

Az eu ró pai uni ós jogi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba 73 fõ tar to zik.
A szak ál lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál lam tit -
kár vagy osz tály ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze mély
ve ze ti.

7.1. Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sí té sé re ál ta lá nos fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály Nem zet kö zi Bün -
te tõ jo gi Osz tály ra, Nem zet kö zi Ren dé sze ti Szer zõ dés-elõ -
ké szí tõ Osz tály ra, va la mint Stras bo ur gi Bí ró sá gi Kép vi se -
le ti Osz tály ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

a) meg ke re sés alap ján vé le mé nye zi a jog sza bály ter ve -
ze te ket Ma gyar or szág em ber i jogi nem zet kö zi kö te le zett -
sé ge i vel  való össz hang szem pont já ból, és

b) kez de mé nye zi a nem zet kö zi kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé hez szük sé ges ha zai bün te tõ jo gi és ren dé sze ti jog sza -
bá lyok al ko tá sát, e kö te le zett sé gek re te kin tet tel vé le mé -
nye zi azok ter ve ze tét.

B. Szervezetirányítási feladatok

Elõ ké szí ti az Eu ró pa Ta nács mun ká já ban  való rész vé -
tel lel kap cso la tos el já rás ra vo nat ko zó sza bály za tot.

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

a) in té zi a ki ada tá si, a bün te tõ el já rás-át adá si, a sza bad -
ság el vo nás sal járó bün te tés-vég re haj tás át adás-át vé te li,
vagy ilyen in téz ke dés vég re haj tá sá nak át vé te lé vel, il let ve
át en ge dé sé vel kap cso la tos, to váb bá az or szá gon ke resz tül
tör té nõ át szál lí tá si és a bün te tõ el já rás-át adá si ügye ket,

b) el lát ja az eu ró pai el fo ga tó pa ranccsal kap cso la tos
köz pon ti kor mány za ti fel ada to kat, és

c) köz pon ti igaz ság ügyi ha tó ság ként a nem zet kö zi
szer zõ dé sek alap ján a Ma gyar or szág ról kül föld re és a kül -
föld rõl Ma gyar or szág ra irá nyu ló bûn ügyi jog se gély irán ti
meg ke re sé se ket fo gad ja, sza bály sze rû sé gü ket meg vizs -
gál ja és to váb bít ja.

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) részt vesz a két- és több ol da lú bün te tõ jo gi, rend vé -
del mi tár gyú együtt mû kö dé si, az ál lam ha tár ral, a ha tár -
rend del és a ha tár for ga lom el len õr zé sé vel kap cso la tos,
 valamint a ter ro riz mus el le ni nem zet kö zi szer zõ dé sek ki -
dol go zá sá ban, és elõ ké szí ti az azok hoz kap cso ló dó elõ ter -
jesz téseket és jog sza bály ter ve ze te ket,

b) részt vesz a bün te tõ ügyek ben mû kö dõ Eu ró pai Igaz -
ság ügyi Há ló zat mun ká já ban,

c) elõ ké szí ti vi szo nos sá gi meg ál la po dás lé te sí té sét
nem zet kö zi bün te tõ jo gi ügyek ben,

d) részt vesz az Eu ró pai Em ber i Jogi Egyez mény
 kiegészítõ és mó do sí tó jegy zõ köny ve i nek ki dol go zá sá ban
és elõ ké szí ti az azok hoz kap cso ló dó elõ ter jesz téseket és
jog sza bály ter ve ze te ket,

e) el lát ja az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga elõt ti el já -
rás ban a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak kép vi se le té -
bõl adó dó fel ada to kat,

f) fo lya ma to san vizs gál ja az Em ber i Jo gok Eu ró pai
 Bírósága jog gya kor la tát, és tá jé koz tat ja a ko di fi ká ci ós fel -
ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy sé ge ket a mun ká juk so rán
hasz no sít ha tó is me re tek rõl,

g) biz to sít ja a ma gyar kép vi se lõk fo lya ma tos ki je lö lé -
sét, il let ve az Igaz ga tó ta nács ban és az alá ren delt mun ka -
szer vek ben  való rész vé te lét az Eu ró pa Ta nács Em ber i Jogi 
Eu ró pai Igaz ga tó ta ná csá ban  való ma gyar rész vé tel ha zai
bá zis szer ve ként, és

h) köz re mû kö dik a Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet -
kö zi Egyez ség ok má nyá val kap cso la tos fel ada tok el vég zé -
sé ben, je len té sek elõ ké szí té sé ben az ENSZ Em ber i Jogi
Bi zott sá gá hoz. A ma gyar Kor mány el len más ál la mok,
ille tõ leg ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott pa na szok ese tén 
köz re mû kö dik azok vé le mé nye zé sé ben.

E. Egyéb feladatok

a) meg ke re sés re tá jé koz ta tást ad a bí ró sá gok nak kül -
föl di vo nat ko zá sú el já rá sa ik ban, és

b) el lát ja az Em ber i Jo gok Ma gyar Köz pont ja Köz ala -
pít vány te kin te té ben – a Kor mány ál tal a mi nisz ter re ru há -
zott – az ala pí tói ha tás kö rök és tu laj do no si jo go sít vá nyok
gya kor lá sá val kap cso la tos dön té sek és in téz ke dé sek elõ -
ké szí té sét, köz re mû kö dik azok vég re haj tá sá ban.

7.2. Eu ró pai Uni ós Jogi Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Jogharmonizá -
ciós Osz tály ra, az Eu ró pai Bí ró sá gi Osz tály ra, az Elnök -
ségi és Jog har mo ni zá ció-ko or di ná ci ós Osz tály ra, va la mint 
a Fo gyasz tó vé del mi, Szer zõi Jogi és Ipar jog vé del mi Ko di -
fi ká ci ós Osz tály ra ta go zó dik

A. Kodifikációs feladatok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) a szel lem i al ko tá sok jo gá ról,
b) a fo gyasz tó vé de lem rõl,
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c) a jog har mo ni zá ci ós te vé keny ség rõl, a 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 jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa
 során – az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val vé le mé nye zi
az Eu ró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek kel, az Eu ró -
pai Unió jog rend jé vel és in téz mé nye i nek hely ze té vel, az
Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek mû kö dé sé vel, a tag ál la mi
rész vé tel re vo nat ko zó ha zai el já rá si rend del, az Eu ró pai
Unió so ros el nök sé gé nek Ma gyar or szág ré szé rõl tör té nõ
el lá tá sá ból és a tag ál la mi rész vé tel bõl ere dõ kötelezett -
ségek tel je sí té sé nek ho ri zon tá lis kér dé se i vel össze füg gõ
jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
ter ve ze tét.

3. A Fõ osz tály az Eu ró pai Unió jo gá nak  való meg fe le -
lés szem pont já ból vé le mé nyez va la mennyi jog sza bály ter -
ve ze tet, nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos elõ ter -
jesz tést, va la mint az érin tett fõ osz tály meg ke re sé se alap -
ján az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek ter ve ze te it.
Az Eu ró pai Unió jo gá ból, va la mint az Eu ró pai Unió so ros
el nök sé gé nek Ma gyar or szág ré szé rõl tör té nõ el lá tá sá nak
biz to sí tá sá ból ere dõ ha zai jog al ko tá si fel ada tok te kin te té -
ben vé le mé nye zi a Kor mány fél éves mun ka ter vé re és tör -
vényalkotási prog ram já ra vo nat ko zó elõ ter jesz téseket.

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

5. A Fõ osz tály részt vesz Ma gyar or szág eu ró pai uni ós
so ros el nök sé gé bõl ere dõ fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges
jog sza bály ter ve ze tek, va la mint az ál la mi irá nyí tás egyéb
jogi esz kö ze i nek ki dol go zá sá ban, ak tu a li zá lá sá ban.

B. Szervezetirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) ko or di nál ja az eu ró pai unió in téz mé nye i nek tag ál la -
mi kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sá val, va la mint az Eu ró pai
Unió so ros el nök sé gé nek Ma gyar or szág ré szé rõl tör té nõ
el lá tá sá nak biz to sí tá sá val össze füg gõ mi nisz té ri u mi te vé -
keny sé get, részt vesz az ál lás pont elõ ké szí té sé ben és vé le -
mé nye zi az ez zel össze füg gõ elõ ter jesz téseket,

b) fi gye lem mel kí sé ri az eu ró pai uni ós jogi ak tu sok ter -
ve ze te it és az Eu ró pai Unió jo gá nak ala ku lá sát az Eu ró pai
Unió jog rend jét, in téz mé nye i nek stá tu sát és mû kö dé sét
érin tõ, il let ve a tag ál la mi kö te le zett sé gek re és rész vé tel re
vo nat ko zó alap ve tõ sza bá lyok, va la mint az áruk, a szol gál -

ta tá sok, a sze mé lyek és a tõke sza bad moz gá sá ra (négy
sza bad ság) vo nat ko zó sza bá lyok ér vé nye sü lé se te rén, és
részt vesz az ez zel kap cso la tos kor mány za ti ál lás pont
 kialakításában,

c) részt vesz a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fejlesz -
tési Szer ve zet fo gyasz tó vé del mi kér dé sek kel fog lal ko zó
 bizottságának, a Szel lem i Tu laj don Vi lág szer ve ze té nek a
Szer zõi és Szom szé dos Jogi Ál lan dó Bi zott sá gá nak ülés -
sza ka in, a Ke res ke del mi Vi lág szer ve zet Szel lem i Tu laj -
don jo gok Ke res ke del mi Von za ta i val Fog lal ko zó Ta ná csa
mun ká já ban,

d) el lát ja az Eu ró pai Bí ró ság elõt ti el já rá sok kal kap cso -
la tos ko or di ná ci ós fel ada to kat, elõ ké szí ti az Eu ró pai Bí ró -
ság elõt ti el já rá sok kal kap cso lat ban a szük sé ges dön té se -
ket, és el ké szí ti a be ad vá nyo kat. Köz re mû kö dik a Ma gyar
Köz tár sa ság kép vi se le té nek el lá tá sá ban,

e) fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Unió jo gá nak vál to zá -
sát, új jogi ak tu sok ki bo csá tá sát, és köz re mû kö dik az ezek -
bõl kö vet ke zõ jog al ko tá si fel ada tok meg ha tá ro zá sá ban.
Tá jé koz tat ja a mi nisz té ri um ko di fi ká ci ós fel ada to kat el lá -
tó szer ve ze ti egy sé ge it a fel adat kö rük be tar to zó eu ró pai
kö zös sé gi, il let ve uni ós jogi ak tu sok ki bo csá tá sá ról és vál -
to zá sá ról,

f) fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Bí ró ság elõt ti ügye ket, 
és köz re mû kö dik az ezek bõl eset le ge sen kö vet ke zõ jog al -
ko tá si fel ada tok meg ha tá ro zá sá ban,

g) el lát ja a jog har mo ni zá ci ós fel ada tok meg ha tá ro zá sá -
val, prog ra mo zá sá val és tel je sí té sük el len õr zé sé vel, to váb -
bá az Eu ró pai Uni ós so ros el nök sé gé nek Ma gyar or szág
 részérõl tör té nõ el lá tá sá val össze füg gõ ko or di na tív fel ada -
to kat; kon cep ci o ná lis, il let ve in téz ke dé si ja vas la to kat dol -
go z ki eze ken a te rü le ten, és ki ala kít ja a jog har mo ni zá ci ós
te vé keny ség mód szer ta nát,

h) jog har mo ni zá ci ós adat bá zis ba ren de zi a jog har mo -
ni zá ci ós fel ada to kat; El lát ja a jog har mo ni zá ci ós adat bá zis
kar ban tar tá sá ra és fej lesz té sé re irá nyu ló fel ada to kat,

i) je len tést, il let ve elõ ter jesz tést ké szít a jog har mo ni zá -
ció hely ze té rõl a Kor mány szá má ra,

j) fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Unió jogi ak tu sai ter -
ve ze te i nek, va la mint az el fo ga dott uni ós jogi ak tu sok nak a 
ma gyar nyel vû szö ve gét, szük ség ese tén ko or di nál ja és
elõ ké szí ti az azok he lyes bí té sé re irá nyu ló ja vas la to kat,

k) fi gye lem mel kí sé ri az Eu ró pai Unió jogi ak tu sa i nak
nyil ván tar tá sá ra, az eu ró pai uni ós jogi adat bá zi sok ra
 vonatkozó fej le mé nye ket, és ko or di nál ja az ezek kel össze -
füg gõ te vé keny sé gek ben  való ma gyar rész vé telt, az ez zel
kap cso lat ban kép vi se len dõ kor mány za ti ál lás pont ki ala kí -
tá sát,

l) ko or di nál ja az Eu ró pai Uni ó nak az uni ós sza bá lyo -
zás mi nõ sé gé nek fej lesz té sé vel össze füg gõ te vé keny sé gé -
ben  való ma gyar rész vé telt, az ez zel kap cso lat ban kép vi se -
len dõ kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sát, és

m) el lát ja a Brüssze li Ál lan dó Kép vi se let Jogi Szol gá -
la ta igaz ság ügyi szak dip lo ma tá i nak szak mai irá nyí tá sát.

E. Egyéb feladatok

a) el lát ja a Fõ osz tály ke re té ben mû kö dõ Dokumentá -
ciós Köz pont mû köd te té sé vel össze füg gõ fel ada to kat,
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b) el lát ja a mi nisz té ri um kép vi se le tét a Ma gyar Szab -
vány ügyi Tes tü let ben, és

c) részt vesz a Nem ze ti Euró Ko or di ná ci ós Bi zott ság
te vé keny sé gé ben a Ci vi lisz ti kai és Gaz da sá gi Kodifiká -
ciós Fõ osz tály köz re mû kö dé sé vel.

7.3. Bel- és Igaz ság ügyi Együtt mû kö dé si és Mig rá ci ós 
Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Rend õri és
 Büntetõ-igazságszolgáltatási Együtt mû kö dé si Osz tály ra, a 
Pol gá ri-igaz ság ügyi és Bel ügyi-igaz ga tá si Együttmûkö -
dési Osz tály ra, a Mig rá ci ós Ko di fi ká ci ós Osz tály ra és a
Mig rá ci ós Igaz ga tá si Osz tály ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) a le te le pe dés sza bad sá gá ról, a sza bad moz gás és tar -

tóz ko dás sza bá lyo zá sá ról,
b) a me ne dék jog ról,
c) a me ne dé ket kérõ kül föl di ek me ne kült ként, me ne dé -

kes ként vagy ki egé szí tõ nem zet kö zi vé de lem re jo go sult -
ként  való el is me ré sé rõl és el lá tá sá ról,

d) a kül föl di ek tár sa dal mi be il lesz ke dé sé nek elõ se gí té -
sé rõl,

e) a mig rá ci ó ról
szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály el lát ja a bel- és igaz ság ügyi együtt mû -
kö dés te rü le tét érin tõ két- és több ol da lú nem zet kö zi szer -
zõ dé sek elõ ké szí té sét, va la mint a Schen gen II. rend szer -
hez tör té nõ csat la ko zás sal kap cso la tos ko di fi ká ci ós fel -
ada to kat.

B. Szervezetirányítási feladatok

a) ko or di nál ja a mi nisz ter irá nyí tá sa, fel ügye le te alá
tar to zó rend vé del mi szer vek eu ró pai uni ós együtt mû kö dé -
si te vé keny sé gét,

b) ko or di nál ja a schen ge ni ér té ke lés fo lya ma tát, va la -
mint fo lya ma to san el len õr zi a Schen ge ni Ak ció terv bõl
 fakadó és a Schen ge ni Ér té ke lõ Je len tés ben fog lalt aján lá -
sok vég re haj tá sát,

c) köz re mû kö dik a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi
Hi va tal irá nyí tá sá val kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té sé -
ben me ne kült ügyi és ide gen ren dé sze ti ügyek ben, és

d) szak mai irá nyí tást gya ko rol a Be ván dor lá si és
 Állampolgársági Hi va tal te vé keny sé ge fe lett me ne kült -
ügyi és ide gen ren dé sze ti ügyek ben.

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

Elõ ter jesz ti a ho no sí tá si, a vissza ho no sí tá si és a le mon -
dá si ké rel mek rõl  szóló dön té si ja vas la tot.

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) ko or di nál ja az Eu ró pai Unió ke re té ben foly ta tott
bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés te rén az Eu ró pai Unió

kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ in téz mé nyei dön tés ho -
za ta lá ban a kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sát és kép vi se -
le tét, va la mint az ez zel össze füg gõ kor mány za ti fel ada tok
tel je sí té sét a mi nisz ter kü lön uta sí tá sá ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint; az Eu ró pai Unió kö zös kül-, biz ton ság- és
 védelempolitikája te rén részt vesz az Eu ró pai Unió kor -
mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ in téz mé nyei dön tés ho za ta -
lá ban kép vi selt kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sá ban és
kép vi se le té ben, va la mint az ez zel össze füg gõ kor mány za ti 
fel ada tok tel je sí té sé ben,

b) köz re mû kö dik az Eu ró pai Uni ó val  való kap cso lat -
tar tás ban; a bel- és igaz ság ügyi te rü le te ken – a mi nisz ter
kü lön uta sí tá sá ban meg ha tá ro zot tak sze rint – ko or di nál ja,
va la mint el lát ja az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek dön -
tés-elõ ké szí tõ szak ér tõi mun ka cso port ja i nak, szak bi zott -
sá ga i nak mun ká já ban  való rész vé telt,

c) el lát ja a Brüssze li Ál lan dó Kép vi se let Bel- és Igaz -
ság ügyi Cso port ja szak dip lo ma tá i nak, va la mint az Eu ró -
pai Unió in téz mé nye i nél és a nem zet kö zi szer ve ze tek nél
tar tós ki kül de tés ben lévõ, a bel- és igaz ság ügyek kel fog -
lal ko zó ve ze tõ tiszt ség vi se lõk szak mai irá nyí tá sát,

d) köz re mû kö dik a bel ügyi at ta sék Eu ró pai Uni ó hoz
kap cso ló dó szak mai irá nyí tá sá ban,

e) ko or di nál ja a nem zet kö zi szer ve ze tek kel  való kap -
cso lat tar tást a pénz mo sás meg elõ zé sé vel és a ter ro riz mus
el le ni küz de lem mel kap cso la tos ügyek ben,

f) elõ ké szí ti a két- és több ol da lú mig rá ci ós tár gyú nem -
zet kö zi szer zõ dé se ket, így kü lö nö sen a sze mé lyek nek az
ál lam ha tá ron tör té nõ át adá sá ról és át vé te lé rõl  szóló nem -
zet kö zi szer zõ dé se ket, az azok hoz kap cso ló dó elõ ter jesz -
téseket és jog sza bály ter ve ze te ket,

g) szak mai irá nyí tást gya ko rol az Eu ró pai Unió mig -
rációt érin tõ tá mo ga tá si alap ja i nak fel hasz ná lá sa fe lett, és
részt vesz a mo ni tor ing bi zott ság mun ká já ban,

h) el lát ja és elõ ké szí ti a bel- és igaz ság ügyi együtt mû -
kö dés te rü le té re tar to zó bi la te rá lis vagy mul ti la te rá lis,
 regionális je len tõ sé gû együtt mû kö dé si fó ru mok, kez de -
mé nye zé sek mun ká já ban  való ma gyar rész vé telt,

i) el lát ja a Prü mi Szer zõ dés alap ján vég zett nem zet kö zi 
együtt mû kö dés, és a Prü mi Szer zõ dés alap ján mû kö dõ tes -
tü le tek ben  való ma gyar rész vé tel össze han go lá sát; kép vi -
se li a mi nisz té ri u mot a Prü mi Szer zõ dés vég re haj tá sát fel -
ügye lõ Kö zös Mun ka cso port ban,

j) kap cso la tot tart az ENSZ Me ne kült ügyi Fõbiztos -
ságával, a Nem zet kö zi Mig rá ci ós Szer ve zet tel és a Nem -
zet kö zi Mig rá ci ós Po li ti kát Fej lesz tõ Köz pont tal a Fõ osz -
tály ügy kö rét érin tõ kér dé sek ben,

k) köz re mû kö dik az em ber ke res ke de lem el le ni nem zet -
kö zi szer zõ dé sek ki dol go zá sá ban, és

l) elõ ké szí ti a Bel- és Igaz ság ügyi Ta nács ülé se ket az
Eu ró pai Unió so ros el nök sé gé nek Ma gyar or szág ré szé rõl
tör té nõ el lá tá sá nak biz to sí tá sá val össze füg gés ben.

E. Egyéb feladatok

a) el lát ja a Ter ro riz mus El le ni Tár ca kö zi Mun ka cso -
port mû kö dé sé vel össze füg gõ ad mi niszt ra tív te en dõ ket,
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elõ ké szí ti a Ter ro riz mus El le ni Nem ze ti Ak ció terv ak tu a -
li zá lá sa it; a mi nisz té ri um ré szé rõl kap cso la tot tart a ter ro -
riz mus el le ni nem ze ti ko or di ná tor ral; el lát ja a ha tár el len -
õr zés sel kap cso la tos tár ca kö zi együtt mû kö dés ad mi niszt -
ra tív te en dõ it,

b) elõ se gí ti az EU pol gá ri vál ság ke ze lé si misszi ók ban
 való ma gyar sze rep vál la lás ter ve zé sét, szer ve zé sét, irá nyí -
tá sát,

c) elõ ké szí ti a Ma gyar Köz tár sa ság mig rá ci ós straté -
giáját, és a stra té gia alap ján össze ál lít ja a hosszú távú mig -
rációs po li ti ká ra vo nat ko zó ja vas la tot,

d) elõ ké szí ti a ví zum ki adá si gya kor lat ban al kal ma zan -
dó nem ze ti kon zul tá ci ós lis tát, va la mint ja vas la tot tesz a
ví zum ki adá si jog át adá sá ra, il let ve át vé te lé re,

e) össze han gol ja a kül föl di ek tár sa dal mi be il lesz ke dé -
sé nek elõ se gí té sé vel kap cso la tos kor mány za ti in téz ke dé -
se ket, és ko or di nál ja azok vég re haj tá sát,

f) szak mai irá nyí tást gya ko rol az Eu ró pai Unió – a Fõ -
osz tály fel adat kö rét érin tõ – tá mo ga tá si alap ja i nak fel -
hasz ná lá sa fe lett, és részt vesz a mo ni tor ing bi zott ság
mun ká já ban, és

g) mig rá ci ós té má jú elem zé se ket, ér té ke lé se ket és elõ -
re jel zé se ket ké szít, meg ha tá roz za a sta tisz ti kai adat gyûj tés 
rend jét.

8. A BÜNTETÕPOLITIKAI SZAKÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

A bün te tõ po li ti kai szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó 
szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba 35 fõ tar to zik. A szak ál -
lam tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál lam tit kár vagy
osz tály ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze mély ve ze ti.

8.1. Bün te tõ jo gi Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Bün te tõ jo gi
 Kodifikációs Osz tály ra, a Bün te tõ el já rá si és Bün te tés-vég -
re haj tá si Jogi Ko di fi ká ci ós Osz tály ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

1. A Fõ osz tály el lát ja
a) a bün te tõ anya gi jog ról,
b) a bün te tõ el já rá si jog ról,
c) a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról,
d) a nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély rõl,
e) a sza bály sér té si jog ról,
f) a bûn ügyi nyil ván tar tás ról,
g) a bûn jel ke ze lés rõl

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei elõ ké szí té sét.

2. A Fõ osz tály el lát ja a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet
tör vényi szin tû sza bá lya i nak elõ ké szí té sét.

B. Szervezetirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) részt vesz az OECD Kor rup ció El le ni Mun ka cso -
port já nak (Bri be ry Wor king Gro up) mun ká já ban, ko or di -
nál ja az OECD kül föl di hi va ta los sze mély megvesztege -
tése el le ni küz de lem rõl  szóló egyez mé nyé nek vég re haj tá -
sá val kap cso la tos or szág ér té ke lé se ket, és

b) részt vesz az Eu ró pa Ta nács Kor rup ció El le ni Ál la -
mok Cso port ja (GRECO) mun ká já ban, ko or di nál ja az
 Európa Ta nács kor rup ció el le ni küz de lem mel kap cso la tos
egyez mé nyei és aján lá sai vég re haj tá sá val kap cso la tos
 országértékeléseket.

E. Egyéb feladatok

a) részt vesz a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság
mun ká já ban, és

b) át ve szi és elem zi az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Ta nács Hi va ta la ál tal gyûj tött és fel dol go zott, a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tást érin tõ bí ró sá gi ügy for gal mi statisz -
tikai ada to kat, va la mint a jog erõ sen be fe je zett bün te tõ
ügyek vád lot ta i ról ké szült ada to kat, vé le mé nye zi a Fõ osz -
tály ügy kö rét érin tõ kér dé sek ben a sta tisz ti kai adat szol gál -
ta tás sal kap cso la tos jog sza bá lyok ter ve ze te it.

8.2. Bün te tõ po li ti kai Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ ál ta lá nos he lyet te sí té sé re fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Bûn meg elõ zé si
Osz tály ra, va la mint a Sta tisz ti kai és Elem zõ Osz tály ra
 tagozódik.

A. Kodifikációs feladatok

El lát ja a tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel kap cso la tos jog -
sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek
elõ ké szí té sét.

B. Szervezetirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) részt vesz az ENSZ Bûn meg elõ zé si Bi zott ság, a
Nem zet kö zi Bûn meg elõ zé si Köz pont és az Eu ró pai Vá ros -
biz ton sá gi Fó rum mun ká já ban, és

b) el lát ja az Eu ró pai Bûn meg elõ zé si Há ló zat nem ze ti
kap cso lat tar tó pont já nak fel ada ta it.

E. Egyéb feladatok

a) el lát ja a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra té gi á -
ja vég re haj tá sá nak össze han go lá sát,

b) el lát ja az Or szá gos Bûn meg elõ zé si Bi zott ság tit kár -
sá gi fel ada ta it,

c) éven te elõ ké szí ti a Kor mány bûn meg elõ zé si prog -
ram ját. El ké szí ti a bûn meg elõ zés és bû nö zés elõ zõ évi
hely ze té nek ér té ke lé sét,

d) el lát ja a ren dé sze ti bûn meg elõ zés és ál do zat se gí tés
szak irá nyí tá sát, meg valósítja az or szá go san egy sé ge sebb
gya kor lat ki ala kí tá sá hoz szük sé ges re for mot,
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e) fe le l a tár sa dal mi és ren dé sze ti bûn meg elõ zés ha zai
és kül föl di leg jobb gya kor la ta i nak ter jesz té sé ért,

f) elõ ter jesz téseket ké szít, és ha té kony ság vizs gá la to -
kat vé gez a bün te tõ po li ti ka és a bûn meg elõ zés elvi meg -
ala po zá sá val kap cso la to san,

g) el lát ja a pá lyáz ta tá si, mo ni to ro zá si, ér té ke lé si fel -
ada to kat a tár sa dal mi bûn meg elõ zés és a köz rend vé del mi
bír ság gal össze füg gõ fel ada tok tárgy kö ré ben,

h) el lát ja a II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv tár sa dal mi bûn -
meg elõ zés sel és bün te tõ po li ti ká val össze füg gõ ré sze i nek
ki dol go zá sá val kap cso la tos szak mai fel ada to kat, ko or di -
nál ja az eh hez szük sé ges tár cán be lü li és ága za tok kö zöt ti
egyez te té se ket,

i) el lát ja a ren dé sze ti szer vek, va la mint a ren dé sze ti
 oktatási és tu do má nyos te vé keny sé get vég zõ in téz mé nyek
bûn meg elõ zé si mun ká já nak szak irá nyí tá sát, kü lö nös
 tekintettel a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra té gi á já -
ra. Se gí ti az Or szá gos Bûn meg elõ zé si Bi zott ság és a ren -
dé sze ti bûn meg elõ zés szak mai is me re te i nek hasz no sí tá sát
a ren dé sze ti ok ta tás ban és a kép zé sek ben,

j) ko or di nál ja a ren dé sze ti szer vek sta tisz ti kai te vé -
keny sé gét. Ja vas la tot ké szít a sta tisz ti kai adat gyûj tés és
-szol gál ta tás re form já nak elõ ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra,

k) fe le l az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram -
ban (OSAP) elõ írt adat gyûj té sek kö zül kü lö nö sen a köz le -
ke dés ren dé sze ti sta tisz ti ka, a köz rend vé del mi sta tisz ti ka,
a bûn ügyi ügy for gal mi sta tisz ti ka, az ön kor mány za ti sza -
bály sér té si sta tisz ti ka, az egy sé ges nyo mo zó ha tó sá gi és
ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ka elõ ké szí té sé ért, mû köd te té -
sé ért, il let ve tel je sí té sé ért, va la mint a sze mély- és jár mû -
for gal mi je len tés, a rend õrségi sza bály sér té si ügy for gal mi
sta tisz ti ka ada ta i nak ke ze lé sé ért. Biz to sít ja a bûn ügyi
 statisztikai ada tok köz zé té te lét a mi nisz té ri um hon lap ján,

l) kép vi se li a tár cát az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács ban, 
el lát ja a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
ada to kat, fo gad ja a hoz zá ér ke zõ sta tisz ti kai je len té se ket,
azok ból rend sze re sen és fel ké rés re ada to kat szol gál tat más 
szer ve ze ti egy sé gek és szer ve ze tek ré szé re, és

m) részt vesz a Ká bí tó szer ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság
és a Nép egész ség ügyi Tár ca kö zi Bi zott ság mun ká já ban.

9. A RENDÉSZETI SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍ -
TÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

A ren dé sze ti szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
ve ze ti egy sé gek ál lo má nyá ba 67 fõ tar to zik. A szak ál lam -
tit kár tit kár sá gát köz vet le nül a szak ál lam tit kár vagy osz -
tály ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ sze mély ve ze ti.

9.1. Ren dé sze ti Fel ügye le ti és Ter ve zé si Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sí té sé re ál ta lá nos fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály, Rend õr sé gi Fel -
ügye le ti és Ter ve zé si Osz tály ra, Bün te tés-vég re haj tá si
Fel ügye le ti és Ter ve zé si Osz tály ra, Ren dé sze ti Ok ta tá si
Fel ügye le ti és Ter ve zé si Osz tály ra, Köz gaz da sá gi Fel -
ügye le ti és Ter ve zé si Osz tály ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

B. Szervezet- és tevékenységirányítási feladatok

a) el lát ja a Rend õr ség, a ren dé sze ti ok ta tá si in téz mé -
nyek szak mai te vé keny sé gé nek fel ügye le tét, köz re mû kö -
dik a mi nisz ter nek a Rend õr tisz ti Fõ is ko lá val kap cso la tos
jog kö rei gya kor lá sá nak elõ ké szí té sé ben, kü lön fel ké rés re
köz re mû kö dik a mi nisz ter nek a Rend vé del mi Szer vek
 Védelmi Szol gá la ta szak mai te vé keny sé gé nek fel ügye le -
té vel és el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada tai el lá tá sá ban,

b) ja vas la tot tesz az a) pont ban meg ha tá ro zott szer vek
ve ze tõ i nek nor ma tív uta sí tá sok ki adá sá ra vagy mó do sí tá -
sá ra,

c) fo lya ma tos, il let ve szük ség sze rin ti kap cso la tot tart a 
ren dé sze ti szer vek köz pon ti, te rü le ti és he lyi szin tû szer -
veivel, a le he tõ sé gek függ vé nyé ben részt vesz ezen szer -
vek kü lön bö zõ mun ka fó ru ma in, ve ze tõi ér te kez le te in,

d) szak mai szem pont ból vé le mé nye zi a ren dé sze ti szer -
ve ket érin tõ fej lesz té si kon cep ci ó kat, szük sé ges ese tek ben 
jog sza bály-mó do sí tá so kat kez de mé nyez,

e) köz re mû kö dik a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos
 Parancsnoksága és a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet fel -
ügye le té nek gya kor lá sá val össze füg gõ fel ada tok vég re -
haj tá sá ban,

f) elem zi és ér té ke li a mi nisz ter irá nyí tá sa, fel ügye le te
alatt álló ren dé sze ti szer vek fel ada ta i nak meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges for rá sok, anya gi és tár gyi fel té te lek össz -
hang já nak hely ze tét, szak mai in do ko lást ké szít az éves
költ ség ve té si be szá mo ló hoz,

g) kez de mé nye zi, hogy az or szá gos rend õrfõkapitány,
a bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka – a jog sza -
bály meg ho za ta lát nem igény lõ kér dés ben – az egyes rend -
sze re sen is mét lõ dõ te vé keny sé gek vég re haj tá sá nak szak -
mai, tech ni kai és el já rá si sza bá lya it in téz ke dés sel ál la pít sa
meg. Ja vas la tot tesz az or szá gos rend õrfõkapitány és a
bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka jogszabály -
sértõ in téz ke dé sé nek meg sem mi sí té sé re vagy meg vál toz -
ta tá sá ra,

h) elem zi a ren dé sze ti szer vek szer ve ze ti mû kö dé sét, az 
azok ál tal el lá tott szak mai te vé keny ség ha té kony sá ga
 érdekében ter ve zé si te vé keny sé get foly tat és ko or di nál az
irá nyí tá si, szer ve ze ti meg ol dá sok to vább fej lesz té se cél já -
ból. Vé le mé nyez, ja vas la tot tesz a szer vek mun ká ja ered -
mé nyes sé gé nek elõ se gí té se ér de ké ben. Ko or di nál ja a stra -
té gi ai cé lok ki dol go zá sát,

i) szak mai irá nyí tást gya ko rol a fi a tal ko rú ak ja ví tó in té -
ze ti ne ve lé sé vel és az elõ ze tes le tar tóz ta tás ja ví tó in té zet -
ben tör té nõ vég re haj tá sá val kap cso la tos bí ró sá gi ha tá ro za -
tok vég re haj tá sa fe lett,

j) köz re mû kö dik az Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság szer ve ze ti
át ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok elõ ké szí té sé ben és
vég re haj tá sá ban,

k) köz re mû kö dik a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kép zé si rend -
sze ré nek, fel vé te li rend jé nek ki ala kí tá sá val, a fõ is ko la
 mûködésével, ok ta tói ál lo má nyá nak ki ne ve zé sé vel kap -
cso la tos mi nisz te ri ha tás kör be tar to zó dön té sek elõ ké szí -
té sé ben, a fel vé te li ke ret szá mok meg ha tá ro zá sá ban,
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l) gon dos ko dik a ren dé sze ti szak kö zép is ko lák kal kap -
cso la tos köz ok ta tá si és más jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott mi nisz ter re, il let ve a mi nisz té ri um ra há ru ló ága za ti
fel ada tok el lá tá sá ról, a dön té sek és in téz ke dé sek elõ ké szí -
té sé rõl,

m) köz re mû kö dik a ren dé sze ti szak kö zép is ko lák fel vé -
te li rend jé nek és fel vé te li ke ret szá ma i nak meghatározá -
sában,

n) elõ re jel zé se ket és ja vas la to kat ké szít a ren dé sze ti
szer vek mun ka erõ után pót lá si igé nye i nek meg fe le lõ kép -
zé si rend szer ki ala kí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re,

o) fi gye lem mel kí sé ri a ren dé sze ti szak ál lam tit kár fel -
ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek át üte me zett köz tar to zá -
sa it,

p) tá jé koz tat ja az ala pí tót a bün te tés-vég re haj tá si gaz -
da sá gi tár sa sá gok hely ze té rõl, te vé keny sé gé rõl, ja vas la tot
tesz a szük sé ges in téz ke dé sek re,

q) elem zi, ér té ke li és vé le mé nye zi a bün te tés-vég re haj -
tás gaz da sá gi tár sa sá ga i ra vo nat ko zó je len té se ket, és

r) elõ ké szí ti a mi nisz ter nek a bün te tés-vég re haj tás gaz -
da sá gi tár sa sá ga i ra vo nat ko zó jo ga i nak gya kor lá sá ról
 szóló sza bály za tot.

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

a) részt veszt a ren dé sze ti szer vek ala pí tá sá val, meg -
szün te té sé vel és át szer ve zé sé vel kap cso la tos mi nisz te ri
fel ada tok elõ ké szí té sé ben,

b) el lát ja – szak ér tõ be vo ná sá val – az Or szá gos Rend -
õr-fõ ka pi tány ság és a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos
 Parancsnokságának mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi fel ügye le -
tét, dön tés re elõ ké szí ti a mi nisz ter mun ka biz ton sá gi jog -
kö ré be tar to zó ügye ket,

c) ki ad ja a ren dé sze ti szer vek ren de zett mun ka ügyi
kap cso la ta i ról  szóló iga zo lást,

d) dön tés re elõ ké szí ti a ja ví tó in té ze ti ne ve lés vég re haj -
tá sá nak fél be sza kí tá sá ra vo nat ko zó ügye ket,

e) in té zi, il let ve dön tés re elõ ké szí ti a mi nisz ter ha tás -
kö ré be tar to zó, bün te tés-vég re haj tá si tár gyú és a fog va tar -
tás sal kap cso la tos ügy ben ér ke zõ pa na szo kat, va la mint a
bün te tés-fél be sza kí tá si ké rel me ket,

f) ki vizs gál ja és in té zi a ren dé sze ti szer vek sze mé lyi
 állományának a szer ve zet mû kö dé sé vel kap cso la tos pa na -
sza it, ja vas la tot tesz a szük sé ges in téz ke dé sek re,

g) el lát ja a bün te tés-vég re haj tá si fel ügye lõ és a bün te -
tés-vég re haj tá si fõ fel ügye lõ szak ké pe sí té sek kel össze füg -
gõ fel ada to kat, és

h) dön tés re elõ ké szí ti a ren dé sze ti szer vek ré szé re fel -
aján lott ado má nyok el fo ga dá sát.

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) részt vesz az em ber ke res ke de lem vissza szo rí tá sá val
kap cso la tos nem ze ti fel ada tok vég re haj tá sá ban,

b) köz re mû kö dik a ren dé sze ti jel le gû két ol da lú kap cso -
la tok ki ala kí tá sá ban, fenn tar tá sá ban és fej lesz té sé ben,

c) köz re mû kö dik a ren dé sze ti at ta sék kal tör té nõ kap -
cso lat tar tás ban,

d) el lát ja Ma gyar or szág 2011. évi EU el nök sé gé vel
kap cso la to san a Fõ osz tály ra há ru ló fel ada to kat,

e) el lát ja a ve gyes-bi zott sá gi ülé sek, il let ve együtt mû -
kö dé si meg ál la po dá sok (nem zet kö zi szer zõ dé sek) meg kö -
té sé nek elõ ké szí té sé vel, a ve gyes bi zott sá gok mû köd te té -
sé vel kap cso la tos fel ada to kat, és

f) szak mai hát tér anya go kat ké szít a mi nisz té ri u mi
 vezetõk nem zet kö zi ta nács ko zá sa i hoz, ja vas la to kat dol -
goz ki ezen szak mai prog ra mok hoz, és

g) fi gye lem mel kí sé ri a ren dé sze ti szer vek tevékeny -
ségével össze füg gõ nem zet kö zi ta pasz ta la to kat, és

h) el lát ja a nem ze ti kül dött te vé keny sé gé hez kap cso ló -
dó kép vi se le ti, prog ram-me ne dzse ri, ko or di ná ci ós fel adat -
kört az Eu ró pai Bi zott ság mel lett mû kö dõ, a bel- és igaz -
ság ügyi te rü let nagy in for má ci ós rend sze re i nek meg -
valósítására lét re ho zott uni ós mun ka szer vek ben.

E. Egyéb feladatok

a) mûköd te ti a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ,
a nem zet kö zi jog alap ján ki vált sá got és men tes sé get él ve -
zõ dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tek, va la mint a nem -
zet kö zi szer ve ze tek ob jek tu mai biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa 
ér de ké ben lét re ho zott Tár ca kö zi Ko or di ná ci ós Bizott -
ságot,

b) részt vesz a Ha tár el len õr zé si Tár ca kö zi Bi zott ság
mun ká já ban,

c) el lát ja a mi nisz té ri um ve ze tõ i nek par la men ti mun ká -
já val össze füg gõ, ren dé sze ti vo nat ko zá sú fel ada to kat,

d) szak mai irá nyí tást gya ko rol a Kül sõ Ha tá rok Alap
fel hasz ná lá sa fe lett,

e) vé le mé nye zi a ren dé sze ti szer vek te vé keny sé gét
érin tõ ja vas la to kat, je len té se ket és elõ ter jesz téseket, a
szer ve ze tek fel adat kö rét érin tõ jog sza bá lyok ter ve ze tét,

f) együtt mû kö dik a ren dé sze ti szer vek kel, va la mint a
fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sá ra lét re ho zott gaz da sá gi tár -
sa sá gok kal,

g) kép vi se li a mi nisz té ri u mot – a mi nisz ter vagy a ren -
dé sze ti szak ál lam tit kár fel ha tal ma zá sa alap ján – a ren dé -
sze ti szer ve ket érin tõ szak kép zé si, köz- és fel sõ ok ta tá si
tár ca kö zi együtt mû kö dés ke re té ben,

h) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um és az alá ren delt szer -
ve ze tek re ki ter je dõ stra té gi ai in for ma ti kai ter ve zõ mun ká -
ban,

i) részt vesz az in for má ció tech no ló gi ai rend sze re ket
meg valósító pro jek tek lét re ho zá sá ban, te vé keny sé gük,
mû kö dé sük fi gye lem mel kí sé ré sé ben, és

j) a schen ge ni csat la ko zás ból fa ka dó in for ma ti kai fel -
ada tok te kin te té ben ko or di nál az érin tett szer vek kö zött.

9.2. Ren dé sze ti Igaz ga tá si Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sí té sé re ál ta lá nos fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Ren dé sze ti Igaz -
ga tá si Osz tály ra, a Vé del mi Igaz ga tá si és Ügye le ti Osz -
tály ra, a Ren dé sze ti Hu mán igaz ga tá si Osz tály ra, va la mint
a Ren dé sze ti Va gyon gaz dál ko dá si Osz tály ra, ta go zó dik.
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A. Kodifikációs feladatok

B. Szervezet- és tevékenységirányítási feladatok

a) fel dol goz za a Rend õr ség és a bün te tés-vég re haj tás
szer ve zet hi va tá sos ál lo má nyá nak össze té te lé re, alkal -
masságára, kép zé sé re, to vább kép zé sé re, fluk tu á ci ó já ra,
fe gyel mi hely ze té re vo nat ko zó ada to kat; sta tisz ti kai ér té -
ke lé se ket, elõ re jel zé se ket ké szít és szol gál tat,

b) köz re mû kö dik a ren dé sze ti szer vek hi va tá sos sze -
mé lyi ál lo má nyá val kap cso la tos sze mély ügyi mun ká já nak 
szak irá nyí tá sá ban, a hi va tá sos sze mé lyi ál lo mányt érin tõ
fe gyel mi és kár té rí té si ügyek ál ta lá nos tör vényességi fel -
ügye le té ben,

c) mû köd te ti a ren dé sze ti szer vek va gyon ke ze lé sé be
tar to zó in gat la nok nyil ván tar tá si rend sze re it,

d) köz re mû kö dik a ren dé sze ti szer vek in gat lan fej lesz -
té si, in gat lan gaz dál ko dá si kon cep ci ó i nak vé le mé nye zé sé -
ben, jó vá ha gyá sá ban. Fel ügye li és ko or di nál ja a szer vek
mû sza ki fej lesz té si te vé keny sé gét, vé le mé nye zi a kü lön -
bö zõ – hosszabb, rö vi debb távú – ter ve ket,

e) szer ve zi és ko or di nál ja a PPP be ru há zá sok meg -
valósítását fel ügye lõ bi zott ság mun ká ját,

f) mû sza ki és a ren dé szet szak mai ér de ke i nek ér vé nye -
sü lé se szem pont já ból fi gye lem mel kí sé ri a köz pon ti for rá -
sok ból vég zett be ru há zá so kat és fel újí tá so kat,

g) ter ve zi, szer ve zi, ko or di nál ja és el len õr zi a mi nisz té -
ri um, to váb bá a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek
mi nõ sí tett idõ sza ki fel ké szü lé sét, szak mai fel ügye le tet
gya ko rol a vé del mi igaz ga tá si szak te rü le ten a szer vek
 tevékenysége fö lött,

h) ki dol goz za és nap ra ké szen tart ja a mi nisz té ri um
 vezetése mi nõ sí tett idõ sza ki ok má nya it,

i) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um, to váb bá a mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek ké szen lé te fenn tar tá sá val és
fo ko zá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban,

j) vé le mé nye zi a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
vek vé del mi igaz ga tás sal össze füg gõ nor ma-ter ve ze te it, és

k) el lát ja a mi nisz té ri um és az alá ren delt szer vek rejt jel -
te vé keny sé gé nek irá nyí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

a) A Fõ osz tály a mi nisz té ri um ban, a Rend õr sé gen, a
bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ben, a Rend vé del mi Szer -
vek Vé del mi Szol gá la tá nál, a Rend õr tisz ti Fõ is ko lán,
a ren dé sze ti szak kö zép is ko lák ban, to váb bá az ok ta tás sal
fog lal ko zó szer ve zet ben, va la mint a Bûn ügyi Szak ér tõi és
Ku ta tó in té zet ben szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos ál lo má -
nyú ak kal kap cso lat ban

aa) dön tés re elõ ké szí ti a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz -
ter el nök és a mi nisz ter ha tás kör be tar to zó, a hi va tá sos
szol gá la ti vi szonnyal össze füg gõ sze mély ze ti, fe gyel mi,
kár té rí té si és pa nasz ügye ket, va la mint a mi nisz ter elbírá -
lási jog kö ré be tar to zó jog or vos la ti ké rel me ket,

ab) ke ze li a mi nisz ter el nök és a mi nisz ter ki ne ve zé si
jog kö ré be tar to zó hi va tá sos ál lo má nyú sze mé lyek sze mé -
lyi anya gát, to váb bá el lát ja a va gyon nyi lat ko zat té te lük kel
kap cso la tos fel ada to kat,

ac) köz re mû kö dik a hi va tá sos ál lo mány tag ja i nak a mi -
nisz ter, az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár fel adat kö ré be
tar to zó tel je sít mény ér té ke lé sé vel kap cso la tos fel ada tok
 ellátásában,

ad) vég re hajt ja a hi va tá sos ál lo mány tag ja i nak nem zet -
biz ton sá gi el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat, és

ae) ko or di nál ja a hi va tá sos ál lo mány tag jai szá má ra
 kitüntetések ado má nyo zá sá val, il let ve az el is me ré sek kel
kap cso la tos te en dõ ket,

b) elõ ké szí ti a ren dé sze ti szer vek elsõ szá mú ve ze tõi
kül föl di ki uta zá sa i nak mi nisz te ri, va la mint az ál lam ház -
tar tá son kí vü li szer ve zet, jogi sze mély vagy ma gán sze -
mély tá mo ga tá sá val meg valósuló kül föl di ki uta zá sok ren -
dé sze ti szak ál lam tit ká ri en ge dé lyez te té sét,

c) köz re mû kö dik a ren dé sze ti szer vek ál tal fel ter jesz -
tett in gat la nok, la ká sok va gyon ke ze lõi jo gá nak ki je lö lé sé -
ben, vissza adá sá ban, az in gat la nok mû ve lé si ágá nak meg -
vál toz ta tá sá ban, to váb bá az in gye nes ön kor mány za ti tu laj -
don ba adás hoz és a kincs tá ri va gyo ni kör bõl tör té nõ ki ke -
rü lé sé hez, hasz no sí tá sá hoz szük sé ges ve ze tõi jó vá ha gyás
meg szer zé sé ben,

d) köz re mû kö dik a ren dé sze ti szak ál lam tit kár jó vá ha -
gyá si kö ré be tar to zó eu ró pai uni ós fej lesz té si for rá sok fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó pá lyá za tok el bí rá lá sá ban, vé le mé -
nye zé sé ben,

e) szak mai szem pont ból meg vizs gál ja és elõ ké szí ti a
mi nisz ter irá nyí tá sa, fel ügye le te alatt álló ren dé sze ti szer -
vek la kás cé lú mun kál ta tói köl csö nök biz to sí tá sá ra szol gá -
ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat in téz mé nyek kö zöt ti el osz -
tá sá ra  való ja vas la tot, il let ve a ki emelt köl csön igé nye ket;
fel ada ta to váb bá az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról  szóló
dön tés nek meg fele lõen a be ru há zás-fi nan szí ro zá si alap ok -
má nyok össze ál lí tá sa, év kö zi ak tu a li zá lá sa, mó do sí tá sa,

f) el ké szí ti és meg hir de ti az üze mel te té si költ ség csök -
ken tést ered mé nye zõ ener ge ti kai fej lesz té sek tá mo ga tá sát
cél zó pá lyá za ti ki írást, el bí rál ja a pá lyá za to kat, to váb bá
 elkészíti a tá mo ga tá si szer zõ dé se ket, és

g) elõ ké szí ti a ren dé sze ti szer vek zárt cé lú táv köz lõ
 hálózatával kap cso la tos há ló zat gaz dai fel ada tok el lá tá sá -
hoz szük sé ges dön tés, in téz ke dés ira ta it.

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

a) fel ügye li, ko or di nál ja és el len õr zi az ENSZ és az EU
ke re tei kö zött, va la mint nem zet kö zi szer zõ dés alap ján fel -
ké rés re vég zett bé ke fenn tar tás sal, rend vé del mi (pol gá ri)
vál ság ke ze lés sel össze füg gõ fel ada tok hoz kül szol gá lat ra
ter ve zett ren dé sze ti dol go zók kal kap cso la tos – ter ve zés,
ki vá lasz tás, ki kép zés, fel sze re lés, ki he lye zés, ha za té rés –
fel ada to kat; el vég zi to váb bá a ren dé sze ti dol go zók ki he -
lye zé sé vel együtt járó sze mély ügyi fel ada to kat, és

b) részt vesz az ENSZ és az EU ke re tei kö zött, va la mint 
nem zet kö zi szer zõ dés alap ján fel ké rés re vég zett bé ke -
fenn tar tás sal, rend vé del mi (pol gá ri) vál ság ke ze lés sel
össze füg gõ ve ze tõi dön té sek elõ ké szí té si, ter ve zé si fe la -
da ta ta i ban.
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E. Egyéb feladatok

a) ko or di nál ja és elõ ké szí ti a tár ca kö zi és tár cán be lü li
szak szer ve ze ti egyez te té se ket, köz re mû kö dik a mi nisz té -
ri um ága za ti és szek to rá lis (IRÉT, SZÉF) ér dek egyez te tõ
mun ká já ban, fo lya ma tos kap cso la tot tart a szak mai szak -
szer ve ze tek kel, va la mint el lát ja a tit kár sá gi fel ada to kat,

b) köz re mû kö dik a Rend õr ség te vé keny sé gé vel kap -
cso lat ban elõ ter jesz tett köz ér de kû ké rel mek kel, pa na szok -
kal, be je len té sek kel, va la mint a rend õri in téz ke dé sek kel
kap cso lat ban elõ ter jesz tett pa na szok ki vizs gá lá sá ban,
 érdemi el bí rá lá sá nak elõ ké szí té sé ben,

c) gon dos ko dik a mi nisz té ri um nak a Füg get len Ren dé -
sze ti Pa nasz tes tü let te vé keny sé gé vel össze füg gõ felada -
tainak vég re haj tá sá ról,

d) szer ve zi, fel ügye li, ko or di nál ja a fegy ver ze ti, a ren -
dé szet tech ni kai, a szá raz föl di, a ví zi és a légi jár mû, hír-
és biz ton sá gi rend sze rek, to váb bá a ru há za ti és épí té si
szak te rü let mû sza ki fej lesz té si fel ada ta it a szol gá la ti fel -
ada tok el lá tá sá hoz kap cso ló dó an a ren dé sze ti szer vek
 tekintetében. Ezen be lül:

da) irá nyít ja és ko or di nál ja a szer vek ál tal hasz ná lat ra
ter ve zett ter mé kek és tár gyi esz kö zök rend sze re sí té sét
szol gá ló el já rást, va la mint rend szer bõl  való ki vo ná su kat;
össze hív ja és irá nyít ja a rend sze re sí té si (hasz ná lat ból  való
ki vo ná si) bi zott ság mun ká ját, az elõ ké szí tett ok má nyo kat
dön tés re fel ter jesz ti; vég zi a rend szer bõl  való ki vo nás sal
járó fel ada to kat; el lát ja a rend sze re sí té si bi zott ság titkár -
sági te en dõ it,

db) fel ügye le tet lát el és köz re mû kö dik a va gyon tár -
gyak hasz ná lat ból  való ki vo ná sá nak, ér té ke sí té sé nek elõ -
ké szí té sé ben,

dc) az ön ál ló szer vek tech ni kai el lá tá sá val kap cso la tos
fegy ver ze ti, ren dé szet tech ni kai anyag, ve gyi-vé del mi és
jár mû esz köz ter ve zé sek hez a fel ada tok hoz iga zo dó an egy -
sé ges alap el lá tá si és után pót lá si nor ma aján lá so kat dol go z
ki; ér té ke li és elem zi a szer vek ál tal el ké szí tett és fel ter -
jesz tett esz köz szük ség le ti táb lá zat (ESZT), va la mint a jár -
mû nyil ván tar tá si jegy zék ada ta it,

e) nyil ván tart ja és egyez te ti a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok ról  szóló sza bály zat alap ján a szak ál lam tit kár
kö te le zett ség vál la lá si ha tás kö ré be utalt egyes so rok tar tal -
mát, ja vas la tot tesz a fel hasz ná lás ra, to váb bá el ké szí ti az
éves költ ség ve té si be szá mo lót,

f) részt vesz a vé del mi igaz ga tás rend sze ré re és mû kö -
dé sé re vo nat ko zó el gon do lá sok ki ala kí tá sá ban, a Hon vé -
del mi Ta nács Hi va ta la, va la mint az Al kot mány ban rög -
zítet rend kí vü li ál la pot, szük ség ál la pot, ve szély hely zet,
meg elõ zõ vé del mi hely zet, il let ve az Al kot mány 19/E.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ szak ide jén a to vább -
mû kö dés fel té te le i nek meg te rem té sé ben,

g) ki dol goz za, il let ve egyez te tés re elõ ké szí ti a hon vé -
del mi, a pol gá ri- és ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok vég re -
haj tá sát biz to sí tó bel sõ nor ma ter ve ze te ket,

h) ki je lö lés alap ján el lát ja a mi nisz té ri um kép vi se le tét a 
vé de lem ko or di ná ció egyes kér dé se i vel fog lal ko zó tár ca -
kö zi bi zott sá gok ban és szak mai mun ka cso por tok ban,

i) fel ké rés alap ján részt vesz a vé del mi igaz ga tá si tár -
gyú gya kor la tok ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban,

j) köz re mû kö dik a ha zai ve szély hely ze tek ke ze lé sé hez
szük sé ges in for má ci ók elem zé sé ben, ér té ke lé sé ben, ja vas -
la to kat, elõ ter jesz téseket dol go z ki a dön tés ho zók ré szé re,
részt vesz a dön té sek bõl adó dó fel ada tok vég re haj tá sá nak
össze han go lá sá ban,

k) el lát ja a mi nisz té ri u mi ügye le tet, amely nek ke re té -
ben fo lya ma tos kap cso la tot tart az ál la mi szer vek, va la -
mint a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek ügye le te i -
vel,

l) össze fog la ló je len tést ké szít a tár ca ha tás kö ré be tar -
to zó ese mé nyek rõl IRM Napi Tá jé koz ta tó Je len tés cí men,
és azt a ren dé sze ti szak ál lam tit kár ál tal jó vá ha gyott rend
sze rint to váb bít ja,

m) nap ra ké szen tart ja a mi nõ sí tett idõ szak és ter ror
 veszélyhelyzet el ren de lé se ér de ké ben az in téz ke dé sek
 vételére és to váb bí tá sá ra szol gá ló ér te sí té si (ri asz tá si)
rend szert,

n) el lát ja a ter ror fe nye ge tett ség idõ sza ká ban a hatás -
körébe utalt fel ada to kat,

o) ügye le ti idõ ben el lát ja a mi nõ sí tett in for má ció te le -
fo non tör té nõ vé te lé vel és to váb bí tá sá val kap cso la tos fel -
ada to kat, és

p) vég zi az ob jek tum õr ség, a gond nok ság, a ve szély- és 
kár el há rí tás ban részt ve võ szer vek ér te sí té sét, köz re mû kö -
dik az ez zel össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sá ban a
 minisztérium Ro o se velt téri épü le té ben elõ for du ló rend kí -
vü li ese mény (tûz-, rob ba nás-, köz ve szély-oko zás sal tör -
té nõ fe nye ge tés stb.), il let ve ilyen fe nye ge tett ség ese tén, a
rend kí vü li ese mény ke ze lé sé re hi va tott szer vek ál tal ren -
del ke zé sé re bo csá tott ter vek alap ján.

9.3. Ren dé sze ti Ko di fi ká ci ós Fõ osz tály

A fõ osz tály ve ze tõ he lyet te sí té sé re ál ta lá nos fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes mû kö dik. A Fõ osz tály a Ren dé sze ti
 Kodifikációs Osz tály ra és Szol gá la ti Jogi Ko di fi ká ci ós
Osz tály ra ta go zó dik.

A. Kodifikációs feladatok

a) el lát ja a Rend õr ség rõl  szóló tör vény és az ez zel
össze füg gés ben ki adott más jog sza bá lyok és ál la mi irá nyí -
tás egyéb jogi esz kö zei elõ ké szí té sét,

b) el lát ja
ba) az ál lam ha tár ról és a ha tár õri zet rõl,
bb) a köz le ke dés ren dé szet rõl és a köz le ke dés igaz ga -

tás ról,
bc) a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl,
bd) a sze mély- és va gyon vé de lem rõl, va la mint a ma -

gánnyo mo zói te vé keny ség rõl,
be) a fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a közterület-

 felügyeletrõl, a pol gár õr ség rõl,
bf) a pol gá ri célú lõ fegy ve rek rõl és a pi ro tech ni kai esz -

kö zök rõl, és
bg) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet jog ál lá sá ról és

mû kö dé sé rõl,
szó ló jog sza bá lyok és ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
elõ ké szí té sét,
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c) el lát ja a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló tör vény és a vég re haj -
tá sá ról  szóló kor mány ren de let, va la mint e jog sza bá lyok -
kal össze füg gés ben a Rend õr sé get és a bün te tés-vég re haj -
tá si szer ve ze tet érin tõ más jog sza bá lyok és ál la mi irá nyí tás 
egyéb jogi esz kö zei elõ ké szí té sét,

d) vé le mé nye zi – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön tés- 
elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa kö ré -
ben – az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val a fegy ve res szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról
 szóló tör vény alap ján más tár cák ál tal ki adott jog sza bá -
lyok és ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei ter ve ze tét,
 továbbá a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
 katonáinak jog ál lá sá ról  szóló jog sza bá lyok és ál la mi irá -
nyí tás egyéb jogi esz kö zei ter ve ze tét,

e) vé le mé nye zi – a mi nisz ter nek a kor mány za ti dön tés-
elõ ké szí tés sel kap cso la tos fel adat kö re gya kor lá sa kö ré -
ben – az érin tett fõ osz tá lyok be vo ná sá val

ea) a hon vé de lem rõl,
eb) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés rõl, és
ec) a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség rõl

szó ló jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zei ter ve ze tét.

B. Szervezet- és tevékenységirányítási feladatok

C. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok

D. Nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatok

E. Egyéb feladatok
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9.2.3. Rendészeti Humánigazgatási 
Osztály

9.2.4. Rendészeti 
Vagyongazdálkodási Osztály

9.2. Rendészeti Igazgatási F osztály

Rendészeti oktatási 
intézmények

9.3. Rendészeti Kodifikációs F osztály

9.3.1.  Rendészeti Kodifikációs 
Osztály

9.3.2  Szolgálati Jogi Kodifikációs 
Osztály

Rend rtiszti F iskola

5.2.3. Közbeszerzési és 
Versenyjogi Osztály

6.2.1. Hatósági Eljárási 
Kodifikációs Osztály

7.3.3. Migrációs Kodifikációs 
Osztály

7.3.2. Polgári-igazságügyi és 
Belügyi-igazgatási Együttm ködési

Osztály

7.3.1.Rend ri és Büntet -
igazságszolgáltatási

Együttm ködési Osztály

7.3. Bel- és Igazságügyi Együttm ködési
és Migrációs F osztály

4.2. Támogatás-koordinációs 
F osztály

6.2.1. Hatósági Osztály

6.3. Hatósági F osztály

Roma Antidiszkriminációs 
Ügyfélszolgálati Hálózat 

Igazságügyi  Szakért i és 
Kutató Intézetek Hivatala

B nügyi Szakért i és Kutatóintézet

5.3.1. Igazságügyi Kodifikációs 
Osztály

5.3.2. Igazságügyi Igazgatási 
Osztály

5.3.3. Pártfogó Felügyel i és 
Áldozatsegítési Osztály

5.3.4. Jogi Segítségnyújtási és 
Kárpótlási Osztály

5.3.5. Jogi Képviseleti Osztály

Igazságügyi Hivatal 

3.1.2. Sajtó- és Kommunikációs 
Osztály

3.1.3. Külügyi és Protokoll 
Osztály

4.3.1. Fejezeti Költségvetési 
Osztály

4.2.2. Bel- és Igazságügyi 
Támogatások Osztálya 

5.1.3. Nemzetközi Polgári 
Jogsegély Ügyek Osztálya

6.1.4. Jogszabály-szerkesztési és 
Deregulációs Módszertani

Osztály

6.2. Hatósági Eljárási és Szolgáltatási 
Kodifikációs F osztály

4.1.5. Ügykezelési Osztály

5.2.2. Gazdasági Kodifikációs 
Osztály

5.3. Igazságügyi Kodifikációs és
 Szolgáltatási F osztály

3.2.2. Közigazgatás-fejlesztési 
Osztály

5. Civilisztikai és igazságügyi 
szakállamtitkár

5.1. Polgári Jogi Kodifikációs 
és Nemzetközi Magánjogi F osztály

5.1.1. Polgári Jogi Kodifikációs 
Osztály

5.1.2. Nemzetközi Magánjogi 
Osztály

5.2. Civilisztikai és Gazdasági
Kodifikációs F osztály

5.2.1. Civilisztikai Kodifikációs
Osztály

3.1.4. Jogi Szakvizsga 
Biozottság Titkársága

3.2. Közpolitikai és Közigazgatás-
fejlesztési F osztály

3.2.1. Stratégiai és Közpolitikai 
Osztály

6.1.1. Alkotmányjogi 
Kodifikációs Osztály

4.4. Humánigazgatási- és Fejlesztési 
F osztály

6.2.2. Kegyelmi Osztály

4.1.1. Feladatszervezési és 
Min ségbiztosítási Osztály

4.1.2. Parlamenti Osztály

4.1.4. Informatikai Tervezési 
Osztály

4.1.3. Társadalmi Kapcsolatok 
Osztálya

6.2.3. Anyakönyvi Osztály

2.2. Rendészeti Államtitkár

1. Miniszter

2.2.2. Rendészeti Ellen rzési F osztály

7.2.3. Elnökségi és 
Jogharmonizáció-koordinációs

Osztály

7.2.4. Fogyasztóvédelmi, Szerz i
Jogi és Iparjogvédelmi Kodifikációs

Osztály

4.4.2. Személyzeti Ügyek 
Osztálya

4.4.1. Humánpolitikai 
Fejlesztési Osztály

7.3.4. Migrációs Igazgatási Osztály

4.2.1. Kiemelt Projektek 
Osztálya

4.3.3. Céginformációs Osztály

4.3. Költségvetési és Gazdasági 
F osztály

4.3.2. Gazdasági Osztály

3. Kabinetf nök

4. Koordinációs
szakállamtitkár

6. Közjogi 
szakállamtitkár

6.1. Alkotmányjogi F osztály

2.1. Igazságügyi Államtitkár

2.1.1. Igazságügyi Államtitkár
Titkársága

Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal

4.1. Koordinációs és Bels  Fejlesztési 
F osztály

1.1. Bels  Ellen rzési Osztály

3.1.1. Miniszteri Titkárság

3.1. Miniszteri Kabinet

9.2.2. Védelmi Igazgatási és 
Ügyeleti Osztály

6.1.2. Közigazgatási Jogi 
Kodifikációs Osztály

6.1.3. Közjogi Koordinációs 
Osztály

7.2.2. Európai Bírósági Osztály

9.2.1.  Rendészeti Igazgatási 
Osztály

8.2.1. B nmegel zési Osztály

8.2.2. Statisztikai és Elemz
Osztály

8.1.2. Büntet eljárási és Büntetés-
végrehajtási Jogi Kodifikációs 

Osztály

6.2.2. Közigazgatási Szolgáltatási 
Kodifikációs Osztály

2.2.2.1. Rend rségi Ellen rzési
Osztály

9.1. Rendészeti Felügyeleti és Tervezési 
F osztály

9.1.1. Rend rségi Felügyeleti és 
Tervezési Osztály

8. Büntet politikai
szakállamtitkár

8.1. Büntet jogi Kodifikációs F osztály

   Rend rség

9.1.4. Rendészeti Oktatási 
Felügyeleti és Tervezési Osztály

7.2. Európai Uniós Jogi F osztály

2.2.1. Rendészeti Államtitkár  Titkársága

9. Rendészeti 
szakállamtitkár

7.1.3. Strasbourgi Bírósági 
Képviseleti Osztály

7.2.1. Jogharmonizhációs Osztály

7. Európai uniós jogi
szakállamtitkár

7.1. Nemzetközi Együttm ködési
F osztály

7.1.1. Nemzetközi Büntet jogi
Osztály

7.1.2. Nemzetközi Rendészeti 
Szerz dés-el készít  Osztály

8.2. Büntet politikai F osztály

8.1.1. Büntet jogi Kodifikációs 
Osztály

2.2.2.2. Büntetés-végrehajtás 
Ellen rzési Osztály

2.2.2.3. Shengeni Küls -határ
Ellen rzési Osztály

9.1.3. Közgazdasági Felügyeleti és 
Tervezési Osztály

9.1.2. Büntetés-végrehajtási 
Felügyeleti és Tervezési Osztály 

Rendvédelmi Szervek Védelmi 
Szolgálata

Büntetés-végrehajtási szervezet

                                     irányítás

                                     információ-áramlás

felügyelet
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ere jé hez mér ten
hoz zá kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csön ös meg is me ré se te rén. Az új sze rû
és  hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki 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 Könyv ki 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.

HU ISSN 0076—2407
08.2156 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


