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Jogszabályok

2008. évi LXII.
törvény

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ)
keretében 1979-ben elfogadott,

és az 1987. évi 8. törvényerejû rendelettel kihirdetett
nukleáris anyagok fizikai védelmérõl szóló

Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai
konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt

módosítása kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az
1987. évi 8. törvényerejû rendelettel kihirdetett nukleáris
anyagok fizikai védelmérõl szóló egyezmény (a továb-
biakban: Egyezmény) módosítása kötelezõ hatályának
elismerésére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezmény módosítását
(a továbbiakban: Egyezmény módosítása) e törvénnyel
kihirdeti.

3. § Az Egyezmény módosításának hiteles angol nyelvû
szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a
következõ:

„Amendment to the Convention on the Physical
Protection of Nuclear Material

1. The Title of the Convention on the Physical
Protection of Nuclear Material adopted on 26 October

1979 (hereinafter referred to as „the Convention”) is
replaced by the following title:

CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION
OF NUCLEAR MATERIAL AND NUCLEAR

FACILITIES

2. The Preamble of the Convention is replaced by the
following text:

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

Recognizing the right of all States to develop and apply
nuclear energy for peaceful purposes and their legitimate
interests in the potential benefits to be derived from the
peaceful application of nuclear energy,

Convinced of the need to facilitate international
co-operation and the transfer of nuclear technology for the
peaceful application of nuclear energy,

Bearing in mind that physical protection is of vital
importance for the protection of public health, safety, the
environment and national and international security,

Having in mind the purposes and principles of the
Charter of the United Nations concerning the maintenance
of international peace and security and the promotion of
goodneighbourliness and friendly relations and
co-operation among States,

Considering that under the terms of paragraph 4 of
Article 2 of the Charter of the United Nations, „All
members shall refrain in their international relations from
the threat or use of force against the territorial integrity or
political independence of any state, or in any other manner
inconsistent with the Purposes of the United Nations,”

Recalling the Declaration on Measures to Eliminate
International Terrorism, annexed to General Assembly
resolution 49/60 of 9 December 1994,

Desiring to avert the potential dangers posed by illicit
trafficking, the unlawful taking and use of nuclear material
and the sabotage of nuclear material and nuclear facilities,
and noting that physical protection against such acts has
become a matter of increased national and international
concern,

Deeply concerned by the worldwide escalation of acts
of terrorism in all its forms and manifestations, and by the
threats posed by international terrorism and organized
crime,

Believing that physical protection plays an important
role in supporting nuclear nonproliferation and
counter-terrorism objectives,

Desiring through this Convention to contribute to
strengthening worldwide the physical protection of
nuclear material and nuclear facilities used for peaceful
purposes,

Convinced that offences relating to nuclear material and
nuclear facilities are a matter of grave concern and that
there is an urgent need to adopt appropriate and effective
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measures, or to strengthen existing measures, to ensure the
prevention, detection and punishment of such offences,

Desiring to strengthen further international
co-operation to establish, in conformity with the national
law of each State Party and with this Convention, effective
measures for the physical protection of nuclear material
and nuclear facilities,

Convinced that this Convention should complement the
safe use, storage and transport of nuclear material and the
safe operation of nuclear facilities,

Recognizing that there are internationally formulated
physical protection recommendations that are updated
from time to time which can provide guidance on
contemporary means of achieving effective levels of
physical protection,

Recognizing also that effective physical protection of
nuclear material and nuclear facilities used for military
purposes is a responsibility of the State possessing such
nuclear material and nuclear facilities, and understanding
that such material and facilities are and will continue to be
accorded stringent physical protection,

Have agreed as follows:
3. In Article 1 of the Convention, after paragraph (c),

two new paragraphs are added as follows:
(d) „nuclear facility” means a facility (including

associated buildings and equipment) in which nuclear
material is produced, processed, used, handled, stored or
disposed of, if damage to or interference with such facility
could lead to the release of significant amounts of
radiation or radioactive material;

(e) „sabotage” means any deliberate act directed against
a nuclear facility or nuclear material in use, storage or
transport which could directly or indirectly endanger the
health and safety of personnel, the public or the
environment by exposure to radiation or release of
radioactive substances.

4. After Article 1 of the Convention, a new Article 1A is
added as follows:

Article 1A

The purposes of this Convention are to achieve and
maintain worldwide effective physical protection of
nuclear material used for peaceful purposes and of nuclear
facilities used for peaceful purposes; to prevent and
combat offences relating to such material and facilities
worldwide; as well as to facilitate co-operation among
States Parties to those ends.

5. Article 2 of the Convention is replaced by the
following text:

1. This Convention shall apply to nuclear material used
for peaceful purposes in use, storage and transport and to
nuclear facilities used for peaceful purposes, provided,
however, that articles 3 and 4 and paragraph 4 of article 5

of this Convention shall only apply to such nuclear
material while in international nuclear transport.

2. The responsibility for the establishment,
implementation and maintenance of a physical protection
regime within a State Party rests entirely with that State.

3. Apart from the commitments expressly undertaken
by States Parties under this Convention, nothing in this
Convention shall be interpreted as affecting the sovereign
rights of a State.

4.
(a) Nothing in this Convention shall affect other rights,

obligations and responsibilities of States Parties under
international law, in particular the purposes and principles
of the Charter of the United Nations and international
humanitarian law.

(b) The activities of armed forces during an armed
conflict, as those terms are understood under international
humanitarian law, which are governed by that law, are not
governed by this Convention, and the activities undertaken
by the military forces of a State in the exercise of their
official duties, inasmuch as they are governed by other
rules of international law, are not governed by this
Convention.

(c) Nothing in this Convention shall be construed as a
lawful authorization to use or threaten to use force against
nuclear material or nuclear facilities used for peaceful
purposes.

(d) Nothing in this Convention condones or makes
lawful otherwise unlawful acts, nor precludes prosecution
under other laws.

5. This Convention shall not apply to nuclear material
used or retained for military purposes or to a nuclear
facility containing such material.

6. After Article 2 of the Convention, a new Article 2A is
added as follows:

Article 2A

1. Each State Party shall establish, implement and
maintain an appropriate physical protection regime
applicable to nuclear material and nuclear facilities under
its jurisdiction, with the aim of:

(a) protecting against theft and other unlawful taking of
nuclear material in use, storage and transport;

(b) ensuring the implementation of rapid and
comprehensive measures to locate and, where appropriate,
recover missing or stolen nuclear material; when the
material is located outside its territory, that State Party
shall act in accordance with article 5;

(c) protecting nuclear material and nuclear facilities
against sabotage; and

(d) mitigating or minimizing the radiological
consequences of sabotage.

2. In implementing paragraph 1, each State Party shall:
(a) establish and maintain a legislative and regulatory

framework to govern physical protection;



(b) establish or designate a competent authority or
authorities responsible for the implementation of the
legislative and regulatory framework; and

(c) take other appropriate measures necessary for the
physical protection of nuclear material and nuclear
facilities.

3. In implementing the obligations under paragraphs 1
and 2, each State Party shall, without prejudice to any
other provisions of this Convention, apply insofar as is
reasonable and practicable the following Fundamental
Principles of Physical Protection of Nuclear Material and
Nuclear Facilities.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE A: Responsibility of
the State

The responsibility for the establishment,
implementation and maintenance of a physical protection
regime within a State rests entirely with that State.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE B: Responsibilities
During International Transport

The responsibility of a State for ensuring that nuclear
material is adequately protected extends to the
international transport thereof, until that responsibility is
properly transferred to another State, as appropriate.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE C: Legislative and
Regulatory Framework

The State is responsible for establishing and
maintaining a legislative and regulatory framework to
govern physical protection. This framework should
provide for the establishment of applicable physical
protection requirements and include a system of
evaluation and licensing or other procedures to grant
authorization. This framework should include a system of
inspection of nuclear facilities and transport to verify
compliance with applicable requirements and conditions
of the license or other authorizing document, and to
establish a means to enforce applicable requirements and
conditions, including effective sanctions.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE D: Competent
Authority

The State should establish or designate a competent
authority which is responsible for the implementation of
the legislative and regulatory framework, and is provided
with adequate authority, competence and financial and
human resources to fulfill its assigned responsibilities. The
State should take steps to ensure an effective
independence between the functions of the State’s
competent authority and those of any other body in charge
of the promotion or utilization of nuclear energy.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE E: Responsibility of
the License Holders

The responsibilities for implementing the various
elements of physical protection within a State should be
clearly identified. The State should ensure that the prime
responsibility for the implementation of physical
protection of nuclear material or of nuclear facilities rests
with the holders of the relevant licenses or of other
authorizing documents (e.g., operators or shippers).

FUNDAMENTAL PRINCIPLE F: Security Culture
All organizations involved in implementing physical

protection should give due priority to the security culture,
to its development and maintenance necessary to ensure its
effective implementation in the entire organization.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE G: Threat
The State’s physical protection should be based on the

State’s current evaluation of the threat.
FUNDAMENTAL PRINCIPLE H: Graded Approach
Physical protection requirements should be based on a

graded approach, taking into account the current
evaluation of the threat, the relative attractiveness, the
nature of the material and potential consequences
associated with the unauthorized removal of nuclear
material and with the sabotage against nuclear material or
nuclear facilities.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE I: Defence in Depth
The State’s requirements for physical protection should

reflect a concept of several layers and methods of
protection (structural or other technical, personnel and
organizational) that have to be overcome or circumvented
by an adversary in order to achieve his objectives.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE J: Quality Assurance
A quality assurance policy and quality assurance

programmes should be established and implemented with
a view to providing confidence that specified requirements
for all activities important to physical protection are
satisfied.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE K: Contingency Plans
Contingency (emergency) plans to respond to

unauthorized removal of nuclear material or sabotage of
nuclear facilities or nuclear material, or attempts thereof,
should be prepared and appropriately exercised by all
license holders and authorities concerned.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE L: Confidentiality
The State should establish requirements for protecting

the confidentiality of information, the unauthorized
disclosure of which could compromise the physical
protection of nuclear material and nuclear facilities.

4.
(a) The provisions of this article shall not apply to any

nuclear material which the State Party reasonably decides
does not need to be subject to the physical protection
regime established pursuant to paragraph 1, taking into
account the nature of the material, its quantity and relative
attractiveness and the potential radiological and other
consequences associated with any unauthorized act
directed against it and the current evaluation of the threat
against it.

(b) Nuclear material which is not subject to the
provisions of this article pursuant to subparagraph (a)
should be protected in accordance with prudent
management practice.

7. Article 5 of the Convention is replaced by the
following text:
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1. States Parties shall identify and make known to each
other directly or through the International Atomic Energy
Agency their point of contact in relation to matters within
the scope of this Convention.

2. In the case of theft, robbery or any other unlawful
taking of nuclear material or credible threat thereof, States
Parties shall, in accordance with their national law,
provide co-operation and assistance to the maximum
feasible extent in the recovery and protection of such
material to any State that so requests. In particular:

(a) a State Party shall take appropriate steps to inform
as soon as possible other States, which appear to it to be
concerned, of any theft, robbery or other unlawful taking
of nuclear material or credible threat thereof, and to
inform, where appropriate, the International Atomic
Energy Agency and other relevant international
organizations;

(b) in doing so, as appropriate, the States Parties
concerned shall exchange information with each other, the
International Atomic Energy Agency and other relevant
international organizations with a view to protecting
threatened nuclear material, verifying the integrity of the
shipping container or recovering unlawfully taken nuclear
material and shall:

(i) co-ordinate their efforts through diplomatic and
other agreed channels;

(ii) render assistance, if requested;
(iii) ensure the return of recovered nuclear material

stolen or missing as a consequence of the
above-mentioned events.

The means of implementation of this co-operation shall
be determined by the States Parties concerned.

3. In the case of a credible threat of sabotage of nuclear
material or a nuclear facility or in the case of sabotage
thereof, States Parties shall, to the maximum feasible
extent, in accordance with their national law and
consistent with their relevant obligations under
international law, cooperate as follows:

(a) if a State Party has knowledge of a credible threat of
sabotage of nuclear material or a nuclear facility in another
State, the former shall decide on appropriate steps to be
taken in order to inform that State as soon as possible and,
where appropriate, the International Atomic Energy
Agency and other relevant international organizations of
that threat, with a view to preventing the sabotage;

(b) in the case of sabotage of nuclear material or a
nuclear facility in a State Party and if in its view other
States are likely to be radiologically affected, the former,
without prejudice to its other obligations under
international law, shall take appropriate steps to inform as
soon as possible the State or the States which are likely
to be radiologically affected and to inform, where
appropriate, the International Atomic Energy Agency and
other relevant international organizations, with a view to
minimizing or mitigating the radiological consequences
thereof;

(c) if in the context of sub-paragraphs (a) and (b), a
State Party requests assistance, each State Party to which a
request for assistance is directed shall promptly decide and
notify the requesting State Party, directly or through the
International Atomic Energy Agency, whether it is in a
position to render the assistance requested and the scope
and terms of the assistance that may be rendered;

(d) co-ordination of the co-operation under
sub-paragraphs (a) to (c) shall be through diplomatic or
other agreed channels. The means of implementation of
this cooperation shall be determined bilaterally or
multilaterally by the States Parties concerned.

4. States Parties shall co-operate and consult, as
appropriate, with each other directly or through the
International Atomic Energy Agency and other relevant
international organizations, with a view to obtaining
guidance on the design, maintenance and improvement of
systems of physical protection of nuclear material in
international transport.

5. A State Party may consult and co-operate, as
appropriate, with other States Parties directly or through
the International Atomic Energy Agency and other
relevant international organizations, with a view to
obtaining their guidance on the design, maintenance and
improvement of its national system of physical protection
of nuclear material in domestic use, storage and transport
and of nuclear facilities.

8. Article 6 of the Convention is replaced by the
following text:

1. States Parties shall take appropriate measures
consistent with their national law to protect the
confidentiality of any information which they receive in
confidence by virtue of the provisions of this Convention
from another State Party or through participation in an
activity carried out for the implementation of this
Convention. If States Parties provide information to
international organizations or to States that are not parties
to this Convention in confidence, steps shall be taken to
ensure that the confidentiality of such information is
protected. A State Party that has received information in
confidence from another State Party may provide this
information to third parties only with the consent of that
other State Party.

2. States Parties shall not be required by this
Convention to provide any information which they are not
permitted to communicate pursuant to national law or
which would jeopardize the security of the State concerned
or the physical protection of nuclear material or nuclear
facilities.

9. Paragraph 1 of Article 7 of the Convention is replaced
by the following text:

1. The intentional commission of:
(a) an act without lawful authority which constitutes

the receipt, possession, use, transfer, alteration, disposal or



dispersal of nuclear material and which causes or is likely
to cause death or serious injury to any person or substantial
damage to property or to the environment;

(b) a theft or robbery of nuclear material;
(c) an embezzlement or fraudulent obtaining of nuclear

material;
(d) an act which constitutes the carrying, sending, or

moving of nuclear material into or out of a State without
lawful authority;

(e) an act directed against a nuclear facility, or an act
interfering with the operation of a nuclear facility, where
the offender intentionally causes, or where he knows that
the act is likely to cause, death or serious injury to any
person or substantial damage to property or to the
environment by exposure to radiation or release of
radioactive substances, unless the act is undertaken in
conformity with the national law of the State Party in the
territory of which the nuclear facility is situated;

(f) an act constituting a demand for nuclear material by
threat or use of force or by any other form of intimidation;

(g) a threat:
(i) to use nuclear material to cause death or serious

injury to any person or substantial damage to
property or to the environment or to commit the
offence described in sub-paragraph (e), or

(ii) to commit an offence described in sub-paragraphs
(b) and (e) in order to compel a natural or legal
person, international organization or State to do or to
refrain from doing any act;

(h) an attempt to commit any offence described in
sub-paragraphs (a) to (e);

(i) an act which constitutes participation in any offence
described in sub-paragraphs (a) to (h);

(j) an act of any person who organizes or directs others
to commit an offence described in sub-paragraphs (a) to
(h); and

(k) an act which contributes to the commission of any
offence described in sub-paragraphs (a) to (h) by a group
of persons acting with a common purpose; such act shall be
intentional and shall either:

(i) be made with the aim of furthering the criminal
activity or criminal purpose of the group, where such
activity or purpose involves the commission of an
offence described in sub-paragraphs (a) to (g), or

(ii) be made in the knowledge of the intention of the
group to commit an offence described in
sub-paragraphs (a) to (g)

shall be made a punishable offence by each State Party
under its national law.

10. After Article 11 of the Convention, two new articles,
Article 11A and Article 11B, are added as follows:

Article 11A

None of the offences set forth in article 7 shall be
regarded for the purposes of extradition or mutual legal
assistance, as a political offence or as an offence connected

with a political offence or as an offence inspired by
political motives. Accordingly, a request for extradition or
for mutual legal assistance based on such an offence may
not be refused on the sole ground that it concerns a
political offence or an offence connected with a political
offence or an offence inspired by political motives.

Article 11B

Nothing in this Convention shall be interpreted as
imposing an obligation to extradite or to afford mutual
legal assistance, if the requested State Party has substantial
grounds for believing that the request for extradition for
offences set forth in article 7 or for mutual legal assistance
with respect to such offences has been made for the
purpose of prosecuting or punishing a person on account
of that person’s race, religion, nationality, ethnic origin or
political opinion or that compliance with the request
would cause prejudice to that person’s position for any of
these reasons.

11. After Article 13 of the Convention, a new Article
13A is added as follows:

Article 13A

Nothing in this Convention shall affect the transfer of
nuclear technology for peaceful purposes that is
undertaken to strengthen the physical protection of nuclear
material and nuclear facilities.

12. Paragraph 3 of Article 14 of the Convention is
replaced by the following text:

3. Where an offence involves nuclear material in
domestic use, storage or transport, and both the alleged
offender and the nuclear material remain in the territory of
the State Party in which the offence was committed, or
where an offence involves a nuclear facility and the
alleged offender remains in the territory of the State Party
in which the offence was committed, nothing in this
Convention shall be interpreted as requiring that State
Party to provide information concerning criminal
proceedings arising out of such an offence.

13. Article 16 of the Convention is replaced by the
following text:

1. A conference of States Parties shall be convened by
the depositary five years after the entry into force of the
Amendment adopted on 8 July 2005 to review the
implementation of this Convention and its adequacy as
concerns the preamble, the whole of the operative part and
the annexes in the light of the then prevailing situation.

2. At intervals of not less than five years thereafter, the
majority of States Parties may obtain, by submitting a
proposal to this effect to the depositary, the convening of
further conferences with the same objective.

14. Footnote b/ of Annex II of the Convention is replaced
by the following text:

b/ Material not irradiated in a reactor or material
irradiated in a reactor but with a radiation level equal to or
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less than 1 gray/hour (100 rads/hour) at one metre
unshielded.

15. Footnote e/ of Annex II of the Convention is replaced
by the following text:

e/ Other fuel which by virtue of its original fissile
material content is classified as Category I and II before
irradiation may be reduced one category level while the
radiation level from the fuel exceeds 1 gray/hour
(100 rads/hour) at one metre unshielded.”

„A Nukleáris Anyagok Fizikai Védelmérõl szóló
Egyezmény módosítása

1. Az 1979. október 26-án elfogadott „Nukleáris anya-
gok fizikai védelmérõl” szóló Egyezmény (a továbbiakban:
„Egyezmény”) címének a helyébe a következõ cím lép:

EGYEZMÉNY A NUKLEÁRIS ANYAGOK
ÉS NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK FIZIKAI

VÉDELMÉRÕL

2. Az Egyezmény Preambulumának helyébe a követke-
zõ szöveg lép:

AZ EGYEZMÉNY SZERZÕDÕ ÁLLAMAI

Elismerve, hogy minden országnak joga van ahhoz,
hogy békés célra atomenergiát használjon fel, valamint
törvényes érdeke fûzõdik ahhoz, hogy az atomenergia bé-
kés célokra történõ felhasználásából származó elõnyöket
kihasználja;

Meggyõzõdve a nemzetközi együttmûködés és a nuk-
leáris technológia átadása megkönnyítésének szükséges-
ségérõl az atomenergia békés célokra történõ felhaszná-
lása érdekében;

Szem elõtt tartva, hogy a fizikai védelem létfontosságú a
lakosság egészsége, a közbiztonság, a környezet, a nem-
zetbiztonság és a nemzetközi biztonság védelme szem-
pontjából;

Gondolva az Egyesült Nemzetek Alapokmányának cél-
jaira és alapelveire a nemzetközi béke és biztonság fenn-
tartásával, valamint az Államok közötti jószomszédi és
baráti kapcsolatokkal, továbbá az együttmûködéssel
összefüggésben;

Tekintetbe véve, hogy az Egyesült Nemzetek Alapok-
mánya 2. Cikkének 4. pontja értelmében „minden tagál-
lamnak tartózkodnia kell nemzetközi kapcsolataiban az
erõvel való fenyegetéstõl és annak használatától bármely
állam területi sérthetetlensége vagy politikai függetlensé-
ge ellen, továbbá más módon sem szabad az Egyesült
Nemzetek céljaival össze nem férõ magatartást tanúsíta-
nia”;

Emlékeztetve a Közgyûlés 1994. december 9-én hozott
határozatához függelékként csatolt „Intézkedések a nem-
zetközi terrorizmus felszámolásáról” címû nyilatkozatra;

Óhajtva a nukleáris anyagok illegális forgalmazásából,
jogtalan elvételébõl és felhasználásából, valamint a nuk-

leáris anyagok és nukleáris létesítmények szabotázsából
származó esetleges veszélyek elhárítását, rámutatva, hogy
az ilyen cselekmények elleni fizikai védelem fokozott
nemzeti és nemzetközi figyelmet kapott;

Mélységes aggodalommal eltelve a terrorizmus minden
formájának és megnyilvánulásának világméretû fokozó-
dása, valamint a nemzetközi terrorizmus és a szervezett
bûnözés által elõidézett fenyegetés miatt;

Meggyõzõdve arról, hogy a fizikai védelem fontos sze-
repet játszik a nukleáris fegyverek elterjedése elleni harc-
ban és a terrorizmus elleni célok megvalósításában;

Óhajtva, hogy az Egyezmény hozzájáruljon a békés cé-
lokra használt nukleáris anyagok és nukleáris létesítmé-
nyek világméretû fizikai védelmének erõsítéséhez;

Meggyõzõdve arról, hogy a nukleáris anyagokkal és
nukleáris létesítményekkel kapcsolatos bûncselekmények
rendkívül súlyos következményekkel járhatnak, ezért sür-
gõsen megfelelõ és hatékony intézkedéseket kell tenni,
illetve a meglévõ intézkedéseket meg kell erõsíteni az
ilyen bûncselekmények megelõzésére, felfedezésére és az
elkövetõk megbüntetésére;

Óhajtva a nemzetközi együttmûködés további erõsítését
avégett, hogy minden egyes szerzõdõ állam saját belsõ
jogrendszerével és az Egyezménnyel összhangban haté-
kony intézkedések történjenek a nukleáris anyagok és a
nukleáris létesítmények fizikai védelmére;

Meggyõzõdve arról, hogy az Egyezménynek ki kell egé-
szítenie a nukleáris anyagok biztonságos használatát, táro-
lását és szállítását és a nukleáris létesítmények biztonságos
mûködtetését;

Elismerve, hogy léteznek a fizikai védelemnek nemzet-
közileg megfogalmazott és idõrõl idõre korszerûsített
ajánlásai, amelyek iránymutatást nyújthatnak abban a te-
kintetben, hogy jelenleg milyen eszközökkel érhetõk el
a fizikai védelem hatékony szintjei;

Elismerve, hogy a katonai célokra használt nukleáris
létesítmények és nukleáris anyagok hatékony fizikai vé-
delme annak az államnak a felelõssége, amelyik az ilyen
nukleáris létesítményeket és nukleáris anyagokat birtokol-
ja, és tudomásul véve, hogy az ilyen anyagokat és létesít-
ményeket most és a jövõben is szigorú fizikai védelem
alatt kezelik;

Megállapodtak az alábbiakban:

3. Az Egyezmény 1. Cikke a c) pont után a következõ
két új ponttal egészül ki:

d) „nukleáris létesítmény” olyan létesítményt jelent,
amelyben nukleáris anyag gyártása, feldolgozása, haszná-
lata, kezelése, tárolása vagy elhelyezése történik (beleért-
ve a kapcsolódó épületeket és berendezéseket is), ha az
ilyen létesítmény károsodása vagy az ilyenbe történõ be-



avatkozás jelentõs mennyiségû sugárzás vagy radioaktív
anyag kibocsátásához vezethet;

e) „szabotázs” jelenti a használatban, tárolás vagy szál-
lítás alatt lévõ nukleáris anyag vagy nukleáris létesítmény
ellen irányuló szándékos cselekményeket, amelyek köz-
vetlenül vagy közvetve veszélyeztethetik a személyzet, a
lakosság és a környezet biztonságát sugárzásnak való kité-
tel, vagy radioaktív anyagok kibocsátása útján;

4. Az Egyezmény az 1. Cikke után a következõ új
1A Cikkel egészül ki:

1A Cikk

Az Egyezmény célja a békés célokra használt nukleáris
anyagok és békés célokra használt nukleáris létesítmények
hatékony fizikai védelmének világméretû elérése és fenn-
tartása; az ilyen anyagokkal kapcsolatos bûncselekmé-
nyek megelõzése és az ellenük való harc az egész világon;
továbbá a szerzõdõ államok közötti együttmûködés elõ-
mozdítása a felsorolt célok érdekében.

5. Az Egyezmény 2. Cikkének helyébe a következõ szö-
veg lép:

1. Az Egyezmény a békés célokra felhasznált nukleáris
anyagokra vonatkozik azok felhasználása, tárolása és szál-
lítása során, továbbá a békés célokra használt nukleáris lé-
tesítményekre. Az Egyezmény 3. és 4. cikke, továbbá
5. cikkének 4. pontja csak nemzetközi nukleáris szállítás
alatt álló nukleáris anyagra vonatkozik.

2. A fizikai védelmi rendszer létesítéséért, megvalósítá-
sáért és fenntartásáért való felelõsség egy szerzõdõ álla-
mon belül kizárólag az illetõ államé.

3. Eltekintve a kifejezetten a szerzõdõ államok által az
Egyezményben vállalt kötelezettségektõl, az Egyezmé-
nyekben foglaltakat nem szabad úgy értelmezni, mintha az
az állam szuverén jogait korlátozná.

4.
a) Az Egyezményben foglaltak nem érintik a szerzõdõ

államok nemzetközi jog szerinti egyéb jogait, kötelezettsé-
geit és felelõsségeit, különös tekintettel az Egyesült Nem-
zetek Alapokmányának céljaira és alapelveire, valamint a
nemzetközi humanitárius jogra.

b) Az egyezmény nem vonatkozik a fegyveres erõk te-
vékenységére fegyveres konfliktus alatt, ahogy az a nem-
zetközi humanitárius jog szerint értendõ, amelyet azon jog
szabályoz, továbbá nem vonatkozik az államok katonai
erõi által folytatott tevékenységre, amennyiben az a nem-
zetközi jog egyéb szabályai alá esik.

c) Az Egyezményben foglaltakat nem szabad úgy értel-
mezni, mintha törvényes felhatalmazást adnának békés
célokra használt nukleáris anyagok vagy nukleáris létesít-
mények ellen erõ alkalmazására, vagy azzal való fenyege-
tésre.

d) Az Egyezményben foglaltak nem adnak felmentést
egyébként törvényellenes cselekedetek alól, és nem tesz-
nek törvényessé egyébként törvényellenes cselekedeteket,

és nem zárják ki az ilyen cselekmények ellen más jog alap-
ján történõ fellépést.

5. Az Egyezmény nem vonatkozik katonai célokra hasz-
nált vagy az ilyen célokra visszatartott nukleáris anyagok-
ra, vagy ilyen anyagokat tartalmazó nukleáris létesítmé-
nyekre.

6. Az Egyezmény a 2. Cikke után a következõ 2A Cik-
kel egészül ki:

2A Cikk

1. Minden egyes szerzõdõ államnak megfelelõ fizikai
védelmi rendszert kell létesítenie, megvalósítania és fenn-
tartania, amely alkalmazható a joghatósága alá tartozó
nukleáris anyagokra és nukleáris létesítményekre, azzal a
céllal, hogy

a) védelmet nyújtson a használatban lévõ, tárolás vagy
szállítás alatt álló nukleáris anyag ellopása vagy más jogta-
lan elvétele ellen;

b) biztosítsa gyors és átfogó intézkedések életbe lépte-
tését a hiányzó vagy ellopott nukleáris anyag helyének
meghatározására, és amennyiben lehetséges, visszaszerzé-
sére; amennyiben az anyag a szerzõdõ állam területén
kívül található, az 5. cikkel összhangban álló lépések meg-
tételére;

c) védje a nukleáris anyagokat és nukleáris létesítmé-
nyeket szabotázs ellen; és

d) enyhítse vagy minimalizálja a szabotázs radiológiai
következményeit.

2. Az 1. pont megvalósítása során minden egyes állam-
nak

a) jogszabályi és hatósági kereteket kell létesítenie és
fenntartania a fizikai védelem szabályozására;

b) létre kell hoznia vagy ki kell jelölnie a jogszabályi és
hatósági keretek megvalósításáért felelõs hatóságot vagy
hatóságokat;

c) meg kell tennie a nukleáris anyagok és nukleáris
létesítmények fizikai védelmére szükséges további megfe-
lelõ intézkedéseket.

3. Az 1. és 2. pontban foglalt kötelezettségek megvaló-
sításához minden egyes szerzõdõ államnak, az Egyezmény
más rendelkezéseinek sérelme nélkül, az ésszerûség és a
gyakorlati megvalósíthatóság határain belül alkalmaznia
kell a Nukleáris Anyagok és Nukleáris Létesítmények Fi-
zikai Védelmének alábbi Alapelveit:

„A” ALAPELV: Az állam felelõssége
Egy államon belül teljes mértékben az illetõ állam fele-

lõs a fizikai védelmi rendszer létesítéséért, megvalósításá-
ért és fenntartásáért.

„B” ALAPELV: Felelõsségek nemzetközi szállítás alatt
Az állam felelõs a nukleáris anyag megfelelõ védelmé-

ért annak nemzetközi szállítása során mindaddig, amíg ezt
a felelõsséget egy másik államra át nem ruházza;

„C” ALAPELV: Törvényi és szabályozási keretek
Az állam felelõs a fizikai védelem törvényi és szabályo-

zási kereteinek létrehozásáért és fenntartásáért. Ezeknek a
kereteknek kell gondoskodniuk az alkalmazható fizikai
védelmi követelmények létrehozásáról, és magukban kell
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foglalniuk a jogosultság megadását szolgáló kiértékelés és
engedélyezés vagy más eljárások rendszerét. Ezeknek a
kereteknek magukban kell foglalniuk a nukleáris létesít-
mények és szállítások ellenõrzésére szolgáló rendszert az
engedélyben vagy más felhatalmazási dokumentumban
foglalt alkalmazandó követelmények és feltételek teljesí-
tésének igazolására, és létre kell hozniuk az alkalmazandó
követelmények és feltételek kikényszerítésének eszközeit,
beleértve a hatékony szankciókat.

„D” ALAPELV: Hatáskörrel rendelkezõ hatóság
Az államnak létre kell hoznia vagy ki kell jelölnie egy

illetékes hatóságot, amely felelõs a törvényi és szabályozá-
si keretek megvalósításáért, és rendelkezik a megfelelõ ha-
táskörrel, szakértelemmel, továbbá pénzügyi és emberi
erõforrásokkal a ráruházott felelõsségek betöltéséhez. Az
államnak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy biz-
tosítsa a hatékony függetlenséget egyfelõl az állam hatás-
körrel rendelkezõ hatósága, másfelõl a nukleáris energia
alkalmazásával, vagy hasznosításának elõmozdításával
megbízott más testületek funkciói között.

„E” ALAPELV: Az engedélyesek felelõssége
Világosan meg kell határozni az államon belül a fizikai

védelem különbözõ elemeinek megvalósításáért való fele-
lõsségeket. Az államnak biztosítania kell, hogy a nukleáris
anyagok vagy nukleáris létesítmények fizikai védelmének
megvalósításáért a fõ felelõsség a vonatkozó engedélyek
vagy más felhatalmazó (pl. üzemeltetési vagy szállítási)
dokumentumok birtokosaié legyen.

„F” ALAPELV: Õrzésvédelmi kultúra
A fizikai védelem megvalósításában szerepet játszó

minden szervezetnek kellõ prioritást kell adnia az õrzésvé-
delmi kultúrának, az õrzésvédelmi kultúra fejlesztésének
és fenntartásának annak érdekében, hogy annak hatékony
megvalósítása a teljes szervezeten belül biztosítva legyen.

„G” ALAPELV: Fenyegetettség
Az állam fizikai védelmének az állam fenyegetettségé-

nek mindenkori kiértékelésén kell alapulnia.
„H” ALAPELV: Fokozatos megközelítés
A fizikai védelem követelményeinek fokozatos megkö-

zelítésen kell alapulnia, figyelembe véve a mindenkori fe-
nyegetettséget, a viszonylagos vonzerõt, az anyag termé-
szetét, továbbá az anyag illetéktelen eltávolításával, vala-
mint a nukleáris anyag vagy a nukleáris létesítmények el-
leni szabotázzsal összefüggõ lehetséges következménye-
ket.

„I” ALAPELV: Mélységi védelem
A fizikai védelem állam által elõírt követelményeinek a

védelem többszintû és módszerû (épületszerkezeti vagy
más mûszaki, személyzeti és szervezeti) koncepcióját kell
tükröznie, melyeket az ellenségnek céljai eléréséhez le
kell küzdenie vagy meg kell kerülnie.

„J” ALAPELV: Minõségbiztosítás
Minõségbiztosítási politikát és minõségbiztosítási prog-

ramokat kell létrehozni és alkalmazni annak igazolása ér-
dekében, hogy a fizikai védelem szempontjából fontos
minden tevékenységre vonatkozóan elõírt követelmények
teljesülnek.

„K” ALAPELV: Veszélyhelyzetre szóló tervek
Veszélyhelyzetre, szükséghelyzetre szóló terveket kell

kidolgozni és megfelelõen begyakorolni minden érintett
engedélyesnek és hatóságnak annak érdekében, hogy rea-
gálni tudjon nukleáris anyagok illetéktelen eltávolítására,
nukleáris létesítmények vagy nukleáris anyag elleni sza-
botázsra, illetve ennek kísérletére.

„L” ALAPELV: Titokvédelem
Az államnak meg kell határoznia azon titkos informá-

ciók védelmének követelményeit, amelyek illetéktelen
nyilvánosságra hozatala károsítaná a nukleáris anyagok és
nukleáris létesítmények fizikai védelmét.

4.
a) Jelen cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni az

olyan nukleáris anyagra, amely a szerzõdõ állam felelõs
döntése alapján nem tartozik az 1. pont értelmében létre-
hozott fizikai védelmi rendszer körébe, figyelembe véve
az anyag természetét, mennyiségét, viszonylagos vonzere-
jét, továbbá az ellene irányuló illetéktelen cselekményhez
kapcsolódó lehetséges radiológiai és egyéb következmé-
nyeket, valamint az ellene irányuló fenyegetés mindenkori
kiértékelését.

b) Azt a nukleáris anyagot, amelyre nem vonatkoznak a
jelen cikk a) alpontjának rendelkezései, körültekintõ veze-
tési gyakorlattal összhangban kell védeni.

7. Az Egyezmény 5. Cikkének helyébe a következõ szö-
veg lép:

1. A szerzõdõ államok kijelölik, és közvetlenül vagy a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen keresztül közlik
egymással az Egyezmény hatálya alá tartozó ügyekben a
kapcsolattartást végzõ intézményüket.

2. Nukleáris anyagok lopása, rablása vagy bármely más
jogtalan elvétele, vagy ezek alapos okkal feltételezhetõ ve-
szélye esetén a szerzõdõ államok belsõ jogrendszerükkel
összhangban az alábbiak szerint a legnagyobb segítséget
nyújtják az ilyen anyagok visszaszerzésében és védelmé-
ben bármely szerzõdõ államnak, amely ezt kéri. Ezen be-
lül:

a) a szerzõdõ állam megfelelõ lépéseket tesz, hogy
nukleáris anyagok lopásáról, rablásáról vagy egyéb jogta-
lan elvételérõl, vagy ezek alapos okkal feltételezhetõ ve-
szélyérõl a lehetõ leggyorsabban tájékoztassa azokat a
szerzõdõ államokat, amelyeket ez feltehetõleg érint. Ha
szükséges, tájékoztatja a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökséget és más érintett nemzetközi szervezeteket is;

b) ennek során, ahol szükséges, az érintett szerzõdõ ál-
lamok információcserét folytatnak egymással, a Nemzet-
közi Atomenergia Ügynökséggel és más érintett nemzet-
közi szervezetekkel a fenyegetett nukleáris anyag védel-
me, a szállítótartály épségének ellenõrzése vagy a jogtala-
nul elvett nukleáris anyag felkutatása céljából, és

(i) összehangolják erõfeszítéseiket diplomáciai vagy
egyéb megegyezéses csatornákon keresztül;

(ii) felkérés esetén segítséget nyújtanak;



(iii) biztosítják a visszaszerzett – ellopott vagy a fent
említett egyéb események következtében hiányzó –
nukleáris anyagok visszajuttatását.

Az ilyen együttmûködés megvalósításának eszközeit az
érintett szerzõdõ államok határozzák meg.

3. Nukleáris anyaggal vagy nukleáris létesítménnyel
történõ szabotázs alapos okkal feltételezhetõ veszélye,
vagy a velük történõ szabotázs esetén a szerzõdõ államok a
maximálisan megvalósítható mértékben, nemzeti jogrend-
szerük alapján és a nemzetközi jog szerinti idevágó kötele-
zettségeikkel összhangban, együttmûködnek a követke-
zõk szerint:

a) ha egy szerzõdõ államnak tudomása van másik ál-
lamban lévõ nukleáris anyag vagy nukleáris létesítmény
elleni szabotázs alapos okkal feltételezhetõ veszélyérõl, az
elõbbi megfelelõ lépések megtételérõl dönt annak érdeké-
ben, hogy a lehetõ leghamarabb tájékoztassa a másik álla-
mot, és ahol szükséges, a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökséget és más érintett nemzetközi szervezeteket a
veszélyrõl, a szabotázs megelõzésének szándékával.

b) abban az esetben, ha szabotázs történik nukleáris
anyag vagy nukleáris létesítmény ellen egy szerzõdõ ál-
lamban, továbbá ha ennek az államnak a megítélése szerint
a cselekmény valószínûleg radiológiailag érintene más ál-
lamokat, az elõbbi, a nemzetközi jogból fakadó más köte-
lezettségei sérelme nélkül, a lehetõ leghamarabb lépéseket
tesz a másik állam vagy államok tájékoztatására, amelye-
ket valószínûleg radiológiailag érintene a cselekmény, to-
vábbá, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és más
érintett nemzetközi szervezetek tájékoztatására, annak ér-
dekében, hogy minimalizálja vagy enyhítse a cselekmény
radiológiai következményeit.

c) amennyiben az a) és b) alpont alapján egy szerzõdõ
állam segítségnyújtást kér, minden egyes szerzõdõ állam,
amelyhez a segítségnyújtás iránti kérelem irányul, hala-
déktalanul határoz és értesíti a kérelmezõ államot, közvet-
lenül vagy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen ke-
resztül arról, hogy olyan pozícióban van-e, hogy képes-e a
kért segítségnyújtás megadására, és ha igen, milyen terje-
delemben és feltételek mellett képes segítséget nyújtani.

d) az a)–c) alpontokat érintõ együttmûködés összehan-
golása diplomáciai vagy más egyezményes csatornákon
keresztül történik. Ennek az együttmûködésnek a megva-
lósítási eszközeit az érintett szerzõdõ államok kétoldalúan
vagy többoldalúan határozzák meg.

4. A szerzõdõ államok szükség szerint együttmûködnek
és tanácskoznak egymással, közvetlenül vagy a Nemzet-
közi Atomenergia Ügynökségen és más érintett nemzetkö-
zi szervezeteken keresztül, annak érdekében, hogy irány-
mutatást szerezzenek a nemzetközi szállítás alatt álló nuk-
leáris anyagok fizikai védelmi rendszereinek tervezésérõl,
fenntartásáról és tökéletesítésérõl.

5. Egy szerzõdõ állam szükség szerint tanácskozik és
együttmûködik más szerzõdõ államokkal, közvetlenül
vagy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen vagy más
érintett nemzetközi szervezeteken keresztül, annak érde-
kében, hogy megszerezze iránymutatásukat a saját haszná-

latában, tárolása vagy szállítása alatt álló nukleáris anya-
gok és nukleáris létesítmények nemzeti fizikai védelmi
rendszerének tervezéséhez, fenntartásához és tökéletesíté-
séhez.

8. Az Egyezmény 6. Cikkének helyébe a következõ szö-
veg lép:

1. A szerzõdõ államok belsõ jogrendszerükkel össz-
hangban megfelelõ intézkedéseket tesznek, hogy megõriz-
zék azon információk titkosságát, amelyeket az Egyez-
mény rendelkezései révén egy másik szerzõdõ államtól bi-
zalmas módon kapnak, vagy amelyekhez az Egyezmény
végrehajtására irányuló tevékenységben való részvételük
útján jutottak. Ha a szerzõdõ államok bizalmas informá-
ciókat nyújtanak nemzetközi szervezeteknek, vagy az
Egyezményben nem részes államoknak, intézkedéseket
kell tenni az ilyen információk titkos jellegének megõrzé-
sére. Egy szerzõdõ állam, amely bizalmas információhoz
jutott egy másik szerzõdõ államtól, csak az információt
nyújtó szerzõdõ állam beleegyezésével adhatja tovább ezt
az információt harmadik feleknek.

2. Az Egyezmény nem kötelezi a szerzõdõ államokat
arra, hogy olyan információkat szolgáltassanak ki, ame-
lyeket belsõ jogrendszerük alapján nem adhatnak meg,
vagy amelyek veszélyeztetnék az érintett állam biztonsá-
gát vagy a nukleáris anyagok vagy nukleáris létesítmények
fizikai védelmét.

9. Az Egyezmény 7. Cikkének 1. pontja helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

1. Az alábbi cselekmények szándékos elkövetését:
a) nukleáris anyagok jogtalan átvétele, birtoklása,

használata, továbbítása, átalakítása, elhelyezése, vagy az
ilyen anyagok szétszórása, ha a cselekmény halált, súlyos
személyi sérülést, vagy jelentõs anyagi, illetve környezeti
kárt okoz, vagy ezek okozására alkalmas;

b) nukleáris anyagok lopása vagy rablása;
c) nukleáris anyagok elsikkasztása vagy csalás útján

történõ megszerzése;
d) nukleáris anyag törvényes felhatalmazás nélküli ki-

és bevitelét, küldését vagy mozgatását egy államba, illetve
államból;

e) nukleáris létesítmény ellen irányuló cselekmény,
vagy nukleáris létesítmény mûködésébe való beavatkozást
képezõ cselekmény, amelynél az elkövetõ szándékosan
okoz – vagy amelynél tudatában van, hogy a cselekmény
valószínûleg okoz – halált vagy súlyos személyi sérülést,
vagy lényeges anyagi, illetve környezeti kárt sugárzásnak
való kitétel vagy radioaktív anyagok kibocsátása útján, ki-
véve, ha a cselekményt annak a szerzõdõ államnak a saját
belsõ jogrendszerével összhangban követték el, amelynek
területén a nukleáris létesítmény található;

f) nukleáris anyagok követelése fenyegetéssel, erõ-
szakkal vagy bármely más módon történõ megfélemlí-
téssel;
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g) fenyegetés a következõ cselekményekkel:
(i) nukleáris anyag felhasználása halál, súlyos személyi

sérülés, vagy jelentõs anyagi, illetve környezeti kár
okozására, vagy az e) alpontban leírt büntetendõ
cselekmény elkövetésére, vagy

(ii) a b) és e) alpontban megjelölt büntetendõ cselekmé-
nyek bármelyikének elkövetése abból a célból, hogy
ezzel természetes vagy jogi személyt, nemzetközi
szervezetet vagy államot valaminek a megtételére
vagy attól való tartózkodásra kényszerítsenek;

h) kísérlet az a)–e) alpontokban megjelölt bármelyik
büntetendõ cselekmény elkövetésére;

i) részesség az a)–h) alpontokban megjelölt bármelyik
büntetendõ cselekmény elkövetésében;

j) bármely személy által elkövetett cselekmény, aki az
a)–h) alpontokban felsorolt bármely bûncselekmény elkö-
vetésére másokat megszervez vagy irányít;

k) közös cél érdekében cselekvõ személyek csoportja
által elkövetett olyan cselekmény, amely hozzájárul az
a)–h) alpontokban leírt bármely bûncselekmény elköveté-
séhez. Az ilyen cselekmények akár szándékosak, akár

(i) azzal a céllal valósítják meg õket, hogy elõmozdítsák
a csoport bûnözõ tevékenységét vagy bûnös céljait,
ahol az ilyen tevékenység vagy cél magában foglalja
az a)–g) alpontokban felsorolt bármely büntetendõ
cselekmény elkövetését, vagy

(ii) annak tudatában valósítják meg õket, hogy a cso-
portnak szándékában áll az a)–g) alpontokban felso-
rolt bármelyik bûncselekmény elkövetése,

büntetendõvé kell tenni minden egyes szerzõdõ állam saját
belsõ jogrendszerében.

10. Az Egyezmény a 11. Cikke után a következõ két új,
a 11A Cikkel és a 11B Cikkel egészül ki:

11A Cikk

A 7. cikkben meghatározott bûncselekmények egyikét
sem szabad a kiadatással vagy a kölcsönös jogsegéllyel
összefüggésben politikai bûncselekménynek, vagy politi-
kai bûncselekményhez kapcsolódó bûncselekménynek,
vagy politikai motívumok hatására elkövetett bûncselek-
ménynek tekinteni. Ennek megfelelõen az ilyen bûncse-
lekményen alapuló, kiadatásra vagy kölcsönös jogsegélyre
irányuló kérelmet nem lehet egyedül azon az alapon
visszautasítani, hogy politikai bûncselekményrõl, vagy
pol i t ikai bûncselekményhez kapcsolódó
bûncselekményrõl, illetve politikai motívumok hatására
elkövetett bûncselekményrõl van szó.

11B Cikk

Jelen Egyezményben semmit sem szabad úgy értelmez-
ni, mintha kötelezettséget róna bármely szerzõdõ államra,
hogy kiadjon valakit egy másik államnak, vagy kölcsönös
jogsegélyt nyújtson, ha a felkért szerzõdõ államnak alapos
oka van azt hinni, hogy a 7. cikkben meghatározott bûn-
cselekményekkel összefüggõ kiadatási kérelmet, vagy az
ilyen bûncselekményekkel kapcsolatos kölcsönös jogse-

gélyre vonatkozó kérelmet olyan személy büntetõeljárás
alá vonásának vagy megbüntetésének céljával terjesztet-
ték elõ, akit faji, vallási, nemzetiségi hovatartozása, etni-
kai származása vagy politikai meggyõzõdése alapján akar-
nak üldözni, vagy ha a kérelem teljesítése elfogultságot
jelentene a szóban forgó személy helyzetét illetõen a
felsorolt okok bármelyike tekintetében.

11. Az Egyezmény a 13. Cikke után a következõ új
13A Cikkel egészül ki:

13A Cikk

Az Egyezmény semmiképpen sem érinti békés célokra
szolgáló olyan nukleáris technológia átadását, amelyet
nukleáris anyagok és nukleáris létesítmények fizikai biz-
tonságának erõsítésére vállaltak.

12. Az Egyezmény 14. Cikke 3. pontjának helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

3. A nukleáris anyagok belföldi felhasználásával, táro-
lásával és szállításával kapcsolatos bûncselekmény elkö-
vetése esetén, ha mind a gyanúsított, mind a nukleáris
anyag annak az érintett szerzõdõ államnak a területén ma-
rad, amelyben a bûncselekményt elkövették, vagy ha a
bûncselekmény egy nukleáris létesítménnyel kapcsolatos,
és a gyanúsított annak a szerzõdõ államnak a területén ma-
rad, amelyben a bûncselekményt elkövették, az Egyez-
mény egyetlen pontja sem tekinthetõ úgy, hogy az a szer-
zõdõ államot az ilyen bûncselekményt követõ büntetõeljá-
rással kapcsolatos információk kiadására kötelezné.

13. Az Egyezmény 16. Cikkének a helyébe a következõ
szöveg lép:

1. A 2005. július 8-án elfogadott Módosítás életbe lépé-
se után öt évvel a letéteményes konferenciára hívja össze a
szerzõdõ államokat, hogy felülvizsgálják az Egyezmény
végrehajtását és azt, hogy a preambulumában, a rendelke-
zéseiben és a függelékeiben foglaltak mennyiben felelnek
meg az akkor fennálló helyzetnek.

2. Ezt követõen legkorábban ötévenként, a szerzõdõ
államok többsége a letéteményeshez benyújtott javaslat
alapján további konferenciákat hívhat össze ugyanezzel a
céllal.

14. Az Egyezmény II. Függeléke b/ lábjegyzetének a he-
lyébe a következõ szöveg lép:

b/ Reaktorban be nem sugárzott anyag, vagy reaktorban
besugárzott olyan anyag, amelynek sugárzási szintje nem
haladja meg az 1 gray/óra (100 rad/óra) értéket egy méter
távolságban, árnyékolás nélkül.

15. Az Egyezmény II. Függeléke e/ lábjegyzetének a he-
lyébe a következõ szöveg lép:

e/ Az olyan egyéb fûtõanyag, amely eredeti hasadó-
anyag-tartalma folytán az I. és II. Kategóriába sorolható a
besugárzás elõtt, egy kategóriaszinttel csökkenthetõ, amíg
az üzemanyagból származó sugárzás szintje meghaladja az



1 gray/óra (100 rad/óra) értéket egy méter távolságban,
árnyékolás nélkül.”

4. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. tör-
vény (a továbbiakban: Atv.) a 16. §-t megelõzõen a követ-
kezõ új alcímmel egészül ki, egyben az Atv. 16. §-a helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„A radioaktív és nukleáris anyagok nyilvántartása,
ellenõrzése, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatás

szabályai

16. § (1) Az atomenergia-felügyeleti szerv a 17. §
(2) bekezdés f) és g) pontjának megfelelõen a radioaktív
anyagokról – és ezen belül elkülönítetten a nukleáris anya-
gokról – központi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a radioaktív anyagok helyét, fizikai és kémiai tulajdonsá-
gait, valamint az atomenergia alkalmazóját és a velük kap-
csolatos tevékenységeket. A központi nyilvántartás adatai
statisztikai célokra is felhasználhatók.

(2) Az atomenergia alkalmazója a birtokában lévõ ra-
dioaktív anyagok helyérõl, fizikai, kémiai tulajdonságairól
és a velük kapcsolatos tevékenységekrõl helyi nyilvántar-
tást vezet, kezeli a helyi nyilvántartás adatait, beleértve a
(4) bekezdés szerinti személyes adatokat is, és adatokat
szolgáltat a központi nyilvántartás számára. A nyilvántar-
tást az atomenergia alkalmazója az adatszolgáltatási
kötelezettségének megszûnését követõ öt évig köteles
megõrizni.

(3) Az atomenergia-felügyeleti szerv kialakítja és mû-
ködteti a központi nyilvántartás rendszerét, központi nyil-
vántartásba veszi a helyi nyilvántartásokat, továbbá ellen-
õrzi a központi és helyi nyilvántartások adattartalmának
egyezését, valamint a helyi nyilvántartásban nyilvántartott
radioaktív anyagokat és a tényleges állományt.

(4) Az atomenergia-felügyeleti szerv kezeli és feldol-
gozza a központi nyilvántartás részét képezõ következõ
személyes adatokat:

a) a nyilvántartás vezetésére kötelezett természetes
személy neve és elérhetõsége,

b) a nyilvántartás vezetésére kötelezett jogi személy
valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaság vezetõjének neve és elérhetõsége,

c) a sugárvédelmi megbízott neve, és elérhetõsége,
d) a biztosítékok végrehajtásáért felelõs vezetõ neve és

elérhetõsége,
e) a telephelyi képviselõ neve és elérhetõsége,
f) a telephelyi biztosítéki felügyelõ neve és elérhetõ-

sége,
g) a létesítményi biztosítéki felügyelõ neve és elérhetõ-

sége.
(5) Az atomenergia-felügyeleti szerv a személyes adato-

kat a helyi nyilvántartások ellenõrzéséhez, az ellenõrzések
során esetlegesen tapasztalt hiányosságok kiküszöbölése
érdekében tett intézkedések, valamint a talált, illetve lefog-
lalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intéz-
kedések céljára használhatja fel.

(6) Az atomenergia-felügyeleti szerv a személyes ada-
tokat a (2) bekezdésben meghatározott helyi nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettség megszûnésétõl számított
öt évig kezeli. Ezt követõen az adatokat archív adatbázisba
helyezi. Az archív adatbázisból az adatok selejtezése a ra-
dioaktív (ezen belül nukleáris) anyag végleges elhelyezé-
sét, az országból való kiszállítását vagy teljes felhasználá-
sát követõen történik.

(7) A rendõrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok és az
egészségügyi államigazgatási szerv jogszabályban elõírt
feladatai ellátásához – térítésmentesen – adatokat, beleért-
ve a (4) bekezdésben meghatározott adatokat is, igényel-
het a központi nyilvántartásból.

(8) A radioaktív anyagok – és ezen belül elkülönítetten a
nukleáris anyagok – nyilvántartása, ellenõrzése, valamint
a kapcsolódó adatszolgáltatás részletes szabályait külön
jogszabályok állapítják meg.”

(2) Az Atv. 68. § (1) bekezdés b) pontjának helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap az OAH felügyeletét ellátó minisz-
ter, hogy a törvényben érintett miniszterekkel egyetértés-
ben rendeletben állapítsa meg:]

„b) a radioaktív anyagok nyilvántartása és ellenõrzése,
valamint a kapcsolódó adatszolgáltatás szabályait;”

5. § (1) E törvény – a (2) és a (4) bekezdésben meghatá-
rozott kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) E törvény 2–3. §-a az Egyezmény 20. cikkének
2. pontjában meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény módosításának, illetve e törvény
2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért
felelõs miniszter annak ismertté válását követõen a
Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi hatá-
rozatával állapítja meg.

(4) E törvény 4. §-a a kihirdetését követõ második
hónap elsõ napján lép hatályba, és az azt követõ napon ha-
tályát veszti.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét ellátó
miniszter gondoskodik.

(6) Felhatalmazást kap az Országos Atomenergia Hiva-
tal felügyeletét ellátó miniszter, hogy az Egyezménynek az
Egyezmény módosításával egységes szerkezetbe foglalt,
hiteles angol nyelvû szövegét és annak magyar nyelvû
hivatalos fordítását a Magyar Közlönyben közzétegye.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
28/2008. (X. 21.) KHEM

rendelete
a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló

35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról*

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (3) bekezdésének a), c) és g) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 5. §-ának (4) bekezdése a következõ d) és e) ponttal egészül ki:

[Az 1. és 2. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül – a 2010–2025 MHz sávval összefüggõ hatá-
rozati pontok vonatkozó részeiben nem teljesülõ ERC/DEC/(99)25 Határozat kivételével – a frekvenciasávok felhaszná-
lási szabályai tekintetében az alábbiak is teljesülnek:]

„d) ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01,
ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

e) ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09,
ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról.”

2. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában:
a) állandóhelyû vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból,

valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerbõl áll, és amelyben a felhasználói állomások
csak állandó telephelyûek lehetnek;

b) átlagos EIRP: a jelcsomagátvitel során mért legnagyobb EIRP, amennyiben létezik adóteljesítmény-szabályozás;
c) átlagos EIRP-sûrûség: az átlagos teljesítmény 1 MHz felbontási sávszélességgel, négyzetes középérték (RMS) ér-

zékelõvel mérve, és 1 ms-on vagy kisebb idõtartamon átlagolva;
d) beltéri használat: az épületen belüli használat, ide sorolva az épülethez hasonlatos helyeken, például légijármûvön

történõ használatot, ahol jellemzõen az árnyékolás biztosítja a szükséges csillapítást, amely elõsegíti a más szolgálatok-
kal történõ megosztást;

e) blokkgazdálkodás: frekvenciablokk felhasználásának frekvenciakijelölésben megadott feltételek között szabadon
történõ tervezése;

f) csúcs EIRP-sûrûség: a legmagasabb átlagos kisugárzott teljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es sávszélessé-
gen belül elõforduló legmagasabb adásszint; ha az értéket × MHz sávszélességen mérik, akkor ezt a szintet
20lg(50/×) dB tényezõvel kell csökkenteni;

g) D-, K- és G-rendszerek: a televízió-rendszerek osztályozása, figyelembe véve a televízió-rendszerekhez tartozó
jellemzõket, amelyeket az ITU-R BT.470-6 Ajánlás tartalmaz;

h) duplex frekvencia: frekvenciapár, amelynek rendeltetés szerinti használata alapján adási és vételi üzemmód lehet-
séges egyidejûleg;

i) effektív kisugárzott teljesítmény (a továbbiakban: ERP) (egy adott irányban): az antennára juttatott teljesítmény és
az antenna félhullámú dipólra vonatkoztatott adott irányú nyereségének szorzata;

j) fedélzeti adó-vevõ bázisállomás (fedélzeti BTS): a légijármû fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési
állomás, amely a GSM 1800 MCA rendszerek használatát támogatja;

k) frekvenciakiosztási terv: a rádióalkalmazásra vonatkozó frekvenciasáv-használati, illetve csatornaelrendezési
terv, amelyet nemzetközi vonatkozásban az arra illetékes értekezlet, nemzeti vonatkozásban a magyar frekvenciagazdál-
kodó hatóságok fogadnak el;

l) gépjármû: a vasúti jármûvek, mezõgazdasági és erdészeti vontatók és minden mozgó munkagép kivételével az
összes, a közúti forgalomban való részvételre szánt, kész vagy nem teljesen elkészült, legalább négy kerékkel rendelkezõ
és 25 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességû, beépített erõgéppel hajtott jármû, valamint pótkocsija;

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2008. évi 150. számának CD melléklete tartalmazza, amelyet a Magyar Közlöny elõfizetõinek
kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).
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m) gyûjtõállomás: az állandóhelyû szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál;
n) hálózati vezérlõ egység (NCU): a légijármûveken elhelyezendõ berendezés, amely a mobil vételi frekvenciasáv-

ban a zajszint növelésével biztosítja, hogy a 2. melléklet I. fejezete 12. pontjának 12.1. táblázatában felsorolt földi telepí-
tésû elektronikus mobilhírközlõ rendszerek által sugárzott jeleket ne lehessen venni a fedélzeten;

o) hatósági frekvenciajegyzék: frekvenciakiosztási terv alapján készült frekvenciakijelölési terv (jegyzék), amelyet a
hírközlési hatóság más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után közzétesz;

p) kitöltési tényezõ: annak a bármely egyórás idõtartamon belüli idõnek a százalékban kifejezett aránya, amely alatt a
rádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van;

q) korlátozottan használható frekvenciasáv: olyan frekvenciasáv, amelyben
qa) a rádiórendszerek, illetve rádióberendezések meghatározott idõpontig üzemelhetnek,
qb) új frekvenciakijelölés nem adható ki az adott rádióalkalmazás részére, vagy
qc) újabb rádióberendezésekkel létesített rádióállomások részére nem jelölhetõ ki frekvencia;
r) közös használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettõ vagy több jogosult, illetve en-

gedélyes által azonos területen, tetszõleges (megosztás nélküli) idõben igénybe vehetõ frekvencia, amelynek felhaszná-
lói között a zavarvédelmet a hírközlési hatóság nem biztosítja;

s) központi állomás: pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan állomása, amely ezen rendszerek vala-
mennyi felhasználói állomásával közvetlen rádiókapcsolatban van; amennyiben a rendszer az alaphálózathoz vagy más
rendszerhez csatlakozik, a csatlakozás ezen állomás közvetítésével történik;

t) maximális EIRP-sûrûség: a meghatározott tartomány bármely frekvenciáján tetszõleges irányban mért legmaga-
sabb jelerõsség;

u) megosztott használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettõ vagy több jogosult, illet-
ve engedélyes által azonos területen, de különbözõ idõben, a hírközlési hatóság által meghatározott zavarvédelemmel
igénybe vehetõ frekvencia;

v) mozgószolgálati vezetéknélküli hozzáférési (MWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomások-
ból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerbõl áll, és amelyben mozgó felhasználói ál-
lomás is lehet;

w) nomadikus vezetéknélküli hozzáférési (NWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, va-
lamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerbõl áll, és amelyben a felhasználói állomások csak
állandó és változó telephelyûek lehetnek;

x) szimplex frekvencia: frekvencia, amelynek rendeltetés szerinti használata alapján egyidejûleg csak egyirányú
összeköttetés valósulhat meg (vagy adási vagy vételi üzemmód);

y) vasúti jármû: a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, az 1192/2003/EK bizottsági rendelettel módosított, 2002.
december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 4. pontja szerinti jármû.”

3. §

Az R. 12. §-a a következõ 30–34. ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„30. a Bizottság 2008/294/EK határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a légi jármûveken hozzáférhetõ mobilhír-

közlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeirõl;
31. a Bizottság 2008/411/EK határozata (2008. május 21.) a 3400–3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen be-

lül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történõ harmonizálásáról, 2. cikk
(1) bekezdése és melléklet;

32. a Bizottság 2008/432/EK határozata (2008. május 23.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum
harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról;

33. a Bizottság 2008/295/EK ajánlása (2008. április 7.) a légi jármûveken hozzáférhetõ mobilhírközlési szolgáltatá-
soknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezésérõl;

34. a Bizottság 2008/673/EK határozata (2008. augusztus 13.) a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen be-
lüli összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról.”

4. §

(1) Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
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(3) Az R. 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az R. 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R. 1. függeléke e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(7) Az R. 2. függeléke e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelet 3. §-ával megállapított 12. §-ának 34. pontja, e rendelet 6. §-a (1) bekezdésének d) pontja, 1. mel-
lékletének 2. pontja, 2. mellékletének 1. pontja, valamint 7. mellékletének 4. pontja 2008. október 31-én lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2008. november 1-jén hatályát veszti.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a) az R. 1. mellékletében a 75,5–76 GHz sávra vonatkozó sor,
b) az R. 2. mellékletének V. fejezete,
c) az R. 1. függelékében az „ICAO EANPG” rövidítés,
d) az R. 2. függelékének „ITU-R-ajánlások” címû 1.3. pontjában az
M.1652 Ajánlásra, valamint
„ERC/DEC és ECC/DEC határozatok” címû 3.2. pontjában az

„ERC/DEC/(97)06, ERC Decision of 30 June 1997 on the harmonised frequency band to be designated for Social
Alarm Systems

Az ERC 1997. június 30-i határozata a szociális gondozási célú személyi riasztók részére ki-
jelölendõ harmonizált frekvenciasávról”,

„ERC/DEC/(01)01, ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and
exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the
frequency bands 6765–6795 kHz and 13.553–13.567 MHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 6765–6795 kHz és a 13,553–13,567 MHz frekven-
ciasávokban mûködõ általános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök harmonizált frek-
venciáiról, mûszaki jellemzõirõl, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítésérõl”,

„ERC/DEC/(01)04, ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and
exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the
frequency bands 868.0–868.6 MHz, 868.7–869.2 MHz, 869.4–869.65 MHz,
869.7–870.0 MHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 868,0–868,6 MHz, 868,7–869,2 MHz,
869,4–869,65 MHz és a 869,7–870,0 MHz frekvenciasávokban mûködõ általános alkalma-
zású kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, mûszaki jellemzõirõl, valamint
egyedi engedélyezés alóli mentesítésérõl”,

„ERC/DEC/(01)05, ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and
exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the
frequency band 2400–2483.5 MHz”,

„ERC/DEC/(01)06, ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and
exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the
frequency band 5725–5875 MHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata az 5725–5875 MHz frekvenciasávban mûködõ általá-
nos alkalmazású kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, mûszaki jellemzõi-
rõl, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítésérõl”,

„ERC/DEC/(01)09, ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and
exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Alarms operating in the
frequency bands 868,60–868,7 MHz, 869,25–869,3 MHz, 869,65–869,7 MHz
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Az ERC 2001. március 12-i határozata a 868,60–868,7 MHz, 869,25–869,3 MHz és a
869,65–869,7 MHz frekvenciasávokban mûködõ – riasztók céljára használt – kis hatótávol-
ságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, mûszaki jellemzõirõl, valamint egyedi engedélye-
zés alóli mentesítésérõl”,

„ERC/DEC/(01)13, ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and
exemption from individual licensing of Short Range Devices used for inductive applications
operating in the frequency bands 9–59,750 kHz, 59,750–60,250 kHz, 60,250– 70 kHz,
70–119 kHz, 119–135 kHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 9–59,750 kHz, 59,750–60,250 kHz, 60,250–70 kHz,
70–119 kHz és a 119–135 kHz frekvenciasávokban mûködõ – induktív alkalmazások céljára
használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, mûszaki jellemzõirõl, va-
lamint egyedi engedélyezés alóli mentesítésérõl”,

„ERC/DEC/(01)14, ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and
exemption from individual licensing of Short Range Devices used for inductive applications
operating in the frequency bands 6765–6795 kHz, 13,553–13,567 MHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 6765–6795 kHz és a 13,553–13,567 MHz frekven-
ciasávokban mûködõ – induktív alkalmazások céljára használt – kis hatótávolságú eszközök
harmonizált frekvenciáiról, mûszaki jellemzõirõl, valamint egyedi engedélyezés alóli mente-
sítésérõl”,

„ERC/DEC/(01)15 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and
exemption from individual licensing of Short Range Devices used for inductive applications
operating in the frequency band 7400–8800 kHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 7400–8800 kHz frekvenciasávban mûködõ – induk-
tív alkalmazások céljára használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról,
mûszaki jellemzõirõl, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítésérõl” és az

„ERC/DEC/(01)18 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and
exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Wireless Audio Appli-
cations operating in the frequency band 863–865 MHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 863–865 MHz frekvenciasávban mûködõ – vezeték
nélküli hangfrekvenciás alkalmazások céljára használt – kis hatótávolságú eszközök harmoni-
zált frekvenciáiról, mûszaki jellemzõirõl, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítésérõl”

Határozatra vonatkozó sor.

6. §

(1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2008/294/EK határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a légi jármûveken hozzáférhetõ mobil-

hírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeirõl;
b) a Bizottság 2008/411/EK határozata (2008. május 21.) a 3400–3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül

elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történõ harmonizálásáról, 2. cikk
(1) bekezdése és melléklet;

c) a Bizottság 2008/432/EK határozata (2008. május 23.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum
harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról;

d) a Bizottság 2008/673/EK határozata (2008. augusztus 13.) a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen be-
lüli összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról;

e) a Bizottság 2008/295/EK ajánlása (2008. április 7.) a légi jármûveken hozzáférhetõ mobilhírközlési szolgáltatá-
soknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezésérõl.

(2) Ez a rendelet a levegõ-föld beszédüzemû kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek az
egységes európai égbolt keretében történõ megállapításáról szóló 2007. október 26-i 1265/2007/EK bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
29/2008. (X. 30.) KHEM

rendelete
a Magyar Köztársaság légterében

és repülõterein történõ repülések végrehajtásának
szabályairól szóló

14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet módosításáról

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ában
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi minisz-
terrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Köztársaság légterében és repülõterein tör-
ténõ repülések végrehajtásának szabályairól szóló
14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.)
a következõ 3. §-sal egészül ki:

„3. § Ez a rendelet a levegõ-föld beszédüzemû kommu-
nikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények-
nek az egységes európai égbolt keretében történõ megálla-
pításáról szóló, 2007. október 26-ai 1265/2007/EK bizott-
sági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.”

2. §

Hatályát veszti az R. melléklet 4.4.2. pontja.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

4. §

Ez a rendelet a levegõ-föld beszédüzemû kommuni-
káció csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek
az egységes európai égbolt keretében történõ megállapítá-
sáról szóló, 2007. október 26-ai 1265/2007/EK bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket álla-
pítja meg.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
30/2008. (X. 31.) KHEM

rendelete
a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási

díjainak mértékérõl, valamint az igazgatási
szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének

szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet
módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 19. pont b) alpontjában, a föld-
gázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. § (1) be-
kezdés b) pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény 133. § (1) bekezdés 10. pontjában és a távhõ-
szolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) be-
kezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénz-
ügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben – a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási
díjainak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási és
a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007.
(XI. 20.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § a) és
b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[E rendelet szerinti eljárásokban]
„a) a díj tárgya tekintetében az illetékekrõl szóló

1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §
(2) bekezdés b) és c) pontjában, valamint 28. § (3) bekez-
désében,

b) a díjfizetésre kötelezettek tekintetében az Itv. 31. §
(1) és (7) bekezdésében,”
[foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell azzal, hogy ahol
azok illetéket említenek, azon e jogszabály tekintetében
díjat kell érteni.]

(2) Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Ha a kérelem a mellékletben megjelölt díjtételek

közül többet is érint, valamennyi díjtételt meg kell fizetni.”

2. §

(1) Az R. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint mó-
dosul.

(2) Az R. e rendelet 2. mellékletével egészül ki, és ere-
deti mellékletének megjelölése „1. melléklet” megjelölés-
re változik.

(3) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba, rendelke-



zéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben kell
alkalmazni.

(2) E rendelet 2. §-ának (3) bekezdése 2009. július 1-jén
lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 3. § d) pontja, valamint 5. §-ának (2) bekez-
dése.

(4) Az R. 2. melléklete 2009. július 1-jén hatályát veszti.

(5) E rendelet 1. §-a, 2. § (1)–(2) bekezdése, valamint
3. § (3) bekezdése a hatálybalépést követõ napon hatályát
veszti.

(6) E rendelet 2009. július 2-án hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 30/2008. (X. 31.) KHEM rendelethez

Az R. mellékletének módosítása

1. Az R. melléklete szerinti táblázat „I. Földgázellátás” pont 6. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Sor-
szám

Megnevezés A díj mértéke]

„6. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgáz-rendszerirányításra 6 000 E Ft”

2. Az R. melléklete szerinti táblázat „I. Földgázellátás” pont 13. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Sor-
szám

Megnevezés A díj mértéke]

„13. Mûködési engedélyek módosítása iránti kérelmek elbírálása
a) ha a mûködési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya település kijelölése
b) ha a mûködési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya településrész vagy terület

kijelölése, település, településrész vagy terület bekapcsolási idõpontjának áthelyezése
vagy visszavonása

c) mûködési engedélyben névváltozás vagy székhelyváltozás esetén
d) egyéb esetben

100 E Ft

1 E Ft
1 E Ft

az adott
engedély

kiadása díjának
10%-a”

2. melléklet a 30/2008. (X. 31.) KHEM rendelethez

„2. melléklet a 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelethez

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 140. § (1) bekezdésében meghatározott
egyetemes szolgáltatói engedély iránti kérelem benyújtása esetén fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj

Megnevezés A díj mértéke

I. Földgázellátás
1. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása egyetemes szolgáltatásra

a) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkezõ
b) 100 E-nél több fogyasztóval rendelkezõ

1 000 E Ft
5 000 E Ft

”



12. szám KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 619

3. melléklet a 30/2008. (X. 31.) KHEM rendelethez

„Melléklet a 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelethez

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjai

Megnevezés A díj mértéke

I. Földgázellátás
1. Üzletszabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000 E Ft

Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása 300 E Ft
2. Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 10 000 E Ft

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának jóváhagyása 5 000 E Ft
3. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgázszállításra 6 000 E Ft
4. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgáztárolásra 6 000 E Ft
5. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgázelosztásra

a) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkezõ 1 000 E Ft
b) 100 E-nél több fogyasztóval rendelkezõ 5 000 E Ft

6. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgáz-rendszerirányításra 6 000 E Ft
7. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása földgáz-kereskedelemre 4 000 E Ft
8. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása egyablakos kapacitásértékesítésre 6 000 E Ft
9. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása egyetemes szolgáltatásra

a) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkezõ 1 000 E Ft
b) 100 E-nél több fogyasztóval rendelkezõ 5 000 E Ft

10. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása szervezett földgázpiac mûködtetésre 15 000 E Ft
11. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása vezetékes PB-gáz szolgáltatásra 1 000 E Ft
12. Mûködési engedélyek módosítása iránti kérelmek elbírálása

a) ha a mûködési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya település kijelölése 100 E Ft
b) ha a mûködési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya településrész vagy terület kije-
lölése, település, településrész vagy terület bekapcsolási idõpontjának áthelyezése vagy
visszavonása 1 E Ft
c) mûködési engedélyben névváltozás vagy székhelyváltozás esetén 1 E Ft
d) egyéb esetben az adott

engedély
kiadása díjának

10%-a
13. Engedélyes más gazdasági társasági formába történõ átalakulása, szétválása, egyesülése, jog-

utód nélküli megszûnése, az engedélyesben történõ 25, 50 vagy 75 százalékot meghaladó be -
folyás szerzése és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlása, alaptõke, illetve törzstõke legalább
egynegyed részével történõ leszállítása iránti kérelem elbírálása
a) földgázszállítói, -tárolói engedélyes esetében 5 000 E Ft
b) földgázelosztói engedélyes esetében

ba) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkezõ 1 000 E Ft
bb) 100 E vagy ennél több fogyasztóval rendelkezõ 5 000 E Ft

c) földgáz-kereskedelmi engedélyes esetében 1 000 E Ft
d) földgáz-rendszerirányítási engedélyes esetében 1 000 E Ft
e) egyetemes szolgáltatói engedélyes esetében

ea) 100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkezõ 1 000 E Ft
eb) 100 E vagy ennél több fogyasztóval rendelkezõ 5 000 E Ft

f) vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedélyes esetében 1 000 E Ft
g) egyablakos kapacitásértékesítési engedélyes esetén 6 000 E Ft

14. Fogyasztói korlátozási sorrend jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000 E Ft
Fogyasztói korlátozási besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása 100 E Ft
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15. Az engedélyes mûködési engedélyében meghatározott alapvetõ eszközeinek és vagyoni értékû
jogainak más személyre történõ átruházása, átengedése, lízingbe adása, illetve egyéb módon
tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése jóváhagyása iránti ké -
relem elbírálása
a) földgázszállítói, -tárolói, 100 E-nél több fogyasztóval rendelkezõ földgázelosztói engedé -
lyes esetében 5 000 E Ft
b) egyéb engedélyes esetében 1 000 E Ft

16. Elõzetes hozzájárulás célvezeték létesítéséhez 1 000 E Ft
17. Pénzügyi biztosíték megfelelõségének elfogadása 500 E Ft

A Hivatal által határozattal elfogadott pénzügyi biztosíték idõbeli hatályának (érvényességi
idõtartamának), a felek cégadatainak és/vagy a pénzügyi biztosíték összegének felek általi
megváltoztatása akkor, ha a pénzügyi biztosíték feltételrendszerében a felek jogaiban és köte -
lezettségeiben, a felek személyében más módosítás nem történik 100 E Ft

18. Szállítóvezeték, elosztóvezeték és/vagy tároló létesítésére benyújtott pályázatok elbírálása 200 E Ft
19. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása telephelyi szolgáltatásra 1 000 E Ft
20. Új határkeresztezõ földgázvezeték, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítmény vagy

földgáztároló kapacitásának egyablakos rendszerben történõ értékesítéshez az együttmûködõ
földgázrendszerben alkalmazott díj-megállapítási szabályok, valamint a hozzáférési kötele-
zettségek teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentesség vagy a tárgyalásos tárolói hozzáférés
szabályainak alkalmazásához szükséges, az együttmûködõ földgázrendszerben alkalmazott
díj-megállapítási szabályok alóli felmentés iránti kérelem elbírálása 5 000 E Ft

21. Megfelelési program jóváhagyása 2 000 E Ft
22. Megfelelési program módosításának elfogadása 1 000 E Ft
23. Megfelelési jelentés jóváhagyása 1 000 E Ft
24. Az engedélyesnek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a mûködési enge -

délyben meghatározott alaptevékenységén kívüli tevékenységei más személy általi végzésé-
hez történõ hozzájárulás és ennek engedélyében történõ rögzítése 2 000 E Ft

25. A szállítási és az elosztási engedélyes Belsõ Kiválasztási Szabályzatának jóváhagyása iránti
kérelem elbírálása 2 000 E Ft

26. A szállítási és az elosztási engedélyes Belsõ Kiválasztási Szabályzatának módosítása iránti ké -
relem elbírálása 1 000 E Ft

27. A rendszerirányító által beterjesztett kapacitás-felülvizsgálat eredményének és az infrastruktú -
ra-fejlesztési javaslat jóváhagyása 10 000 E Ft

II. Villamosenergia-ellátás
1. Üzletszabályzat jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000 E Ft

Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása 300 E Ft
2. Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat, elosztói szabályzat jóváhagyása iránti kérelem el-

bírálása 10 000 E Ft
Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat és elosztói szabályzat módosításának jóváhagyása 1 000 E Ft

3. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása átviteli-rendszerirányításra 12 000 E Ft
4. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása villamos energia elosztására 6 000 E Ft
5. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-kereskedelemre 6 000 E Ft
6. Egyszerûsített villamosenergia-kereskedelmi engedély kiadása iránti kérelem elbírálása 1 500 E Ft
7. Mûködési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása egyetemes-szolgáltatásra 4 000 E Ft
8. Mûködési engedély iránti kérelem elbírálása szervezett villamosenergia-piac mûködtetésére 15 000 E Ft
9. Erõmû-létesítési engedély, illetve villamos energia termelésére szóló mûködési vagy meg-

szüntetési engedély iránti kérelem elbírálása
a) 50–200 MW erõmûvi teljesítmény esetén 2 000 E Ft
b) 200 MW-nál nagyobb erõmûvi teljesítmény esetén 5 000 E Ft

10. Meglévõ erõmû teljesítménynövelési és -bõvítési engedélye iránti kérelem elbírálása
a) 50 MW alatti teljesítmény növelése vagy bõvítése esetén 1 000 E Ft
b) 50–200 MW-os teljesítmény növelés vagy bõvítés esetén 2 000 E Ft
c) 200 MW-nál nagyobb mértékû teljesítménynövelés vagy -bõvítés esetén 5 000 E Ft
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11. Kiserõmûvi összevont engedély
a) 0,5–5 MW esetén 500 E Ft
b) 5 MW fölött – 20 MW esetén 1 000 E Ft
c) 20 MW fölött – 50 MW esetén, 2 500 E Ft

12. Mûködési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása
a) erõmû-létesítési, -bõvítési, teljesítménynövelési, valamint villamosenergia-termelési és
megszüntetési engedély módosítása iránti kérelem

aa) 0,5–5 MW esetén 100 E Ft
ab) 5 MW fölött – 20 MW esetén 200 E Ft
ac) 20 MW fölött – 50 MW esetén 300 E Ft
ad) 50–200 MW-os esetén 400 E Ft
af) 200 MW-nál nagyobb erõmûvi teljesítmény esetén 800 E Ft

b) ha a mûködési engedélyben a névváltozás vagy a székhelyváltozás a telephelyet nem érinti 1 E Ft
c) egyéb esetben az adott

engedély
kiadása díjának

20%-a
13. Erõmû-létesítési, -bõvítési engedély, valamint villamos energia termelésére szóló mûködési

engedély vagy a villamosenergia-termelés megszüntetésére vonatkozó engedély érvényességi
idõtartamának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása
a) 0,5–5 MW esetén 500 E Ft
b) 5 MW fölött – 20 MW esetén 1 000 E Ft
c) 20 MW fölött – 50 MW esetén 1 500 E Ft
d) 50–200 MW-os erõmûvi teljesítmény esetén 2 000 E Ft
e) 200 MW-nál nagyobb erõmûvi teljesítmény esetén 5 000 E Ft

14. Erõmû teljesítménynövelési engedély érvényességi idõtartamának meghosszabbítása iránti
kérelem elbírálása 1 000 E Ft

15. Az engedélyes vállalkozás szétválása, más vállalkozással való egyesülése, jogutód nélküli megszû-
nése, a jegyzett tõke értékének csökkentése, az engedélyesben történõ 25, 50, 75 százalékot meg-
haladó befolyás szerzése és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlása iránti kérelem elbírálása
a) termelõ esetében

aa) 50–200 MW erõmûi teljesítmény esetén 1 000 E Ft
ab) 200 MW-nál nagyobb erõmûi teljesítmény esetén 3 000 E Ft

b) villamosenergia-átviteli rendszerirányítás engedélyes esetében 8 000 E Ft
c) villamosenergia-elosztói engedélyes esetében 5 000 E Ft
d) villamosenergia-kereskedelem engedélyese esetében 1 000 E Ft
e) egyetemes villamosenergia-szolgáltatás engedélyese esetében 5 000 E Ft

16. Rotációs Kikapcsolási Rend
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 1 000 E Ft
b) módosítása iránti kérelem elbírálása 400 E Ft

17. Az engedélyes mûködési engedélyében meghatározott alapvetõ eszközei és vagyoni értékû jo -
gai más személy részére történõ átruházásának, átengedésének, lízingbe adásának vagy egyéb
módon tartós használatba adásának, megterhelésének vagy biztosítékul való lekötésének jóvá -
hagyása iránti kérelem elbírálása 5 000 E Ft

18. Mûködési engedély elõírása alól eseti felmentés iránti kérelem elbírálása 1 000 E Ft
19. Erõmû szüneteltetési engedély iránti kérelem, szüneteltetési engedély idõtartamának meg-

hosszabbítása iránti kérelem, szüneteltetett tevékenység folytatása iránti kérelem elbírálása
a) 50–200 MW erõmûi teljesítmény esetén 1 000 E Ft
b) 200 MW-nál nagyobb erõmûi teljesítmény esetén 2 000 E Ft

20. Krízisterv jóváhagyása 1 000 E Ft
21. A kérelemben foglalt kapcsoló- és transzformátorállomások, vezetékek közcélú átviteli, köz-

célú elosztói vezetékké minõsítése állomásonként vagy vezetékenként 1 000 E Ft
22. Az átviteli rendszerirányító által hálózatfejlesztésre kiírt pályázat eredményének kihirdetése

elõtti jóváhagyása 500 E Ft
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23. Az átviteli rendszerirányításhoz szükséges más engedélyes tulajdonában lévõ távközlési esz -
közök használatára kötött szerzõdések elbírálása 500 E Ft

24. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia mennyiségének és a kötelezõ átvétel idõtar -
tamának megállapítása
a) 0,5–5 MW esetén 100 E Ft
b) 5 MW fölött – 20 MW esetén 200 E Ft
c) 20 MW fölött – 50 MW esetén 400 E Ft
d) 50 MW fölött 650 E Ft

25. Az átviteli rendszerirányító által készített hálózatfejlesztési terv jóváhagyása; valamint 2 éven
belüli módosításának elbírálása 10 000 E Ft

26. Rendszerösszekötõ vezeték tekintetében benyújtott mentesítési kérelem elbírálása 5 000 E Ft
27. Közvetlen vezeték létesítése vagy megszüntetése iránti kérelem elbírálása 1 000 E Ft
28. Megfelelési program jóváhagyása 2 000 E Ft
29. Megfelelési program módosításának elfogadása 1 000 E Ft
30. Az éves Megfelelési jelentés jóváhagyása 1 000 E Ft
31. Magánvezeték

a) létesítése, mûködtetése 1 000 E Ft
b) kapacitásának megváltoztatása 100 E Ft
c) mûködtetésének szüneteltetése 100 E Ft

32. Az engedélyes mûködési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységeinek más
személy általi végzése iránti kérelem elbírálása
a) kiserõmû esetén 500 E Ft
b) minden egyéb engedély esetén 2 000 E Ft

33. Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes Belsõ Kiválasztási Szabályzatá -
nak jóváhagyása iránti kérelem elbírálása 2 000 E Ft

34. Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes Belsõ Kiválasztási Szabályzatá -
nak módosítása iránti kérelem elbírálása 1 000 E Ft

III. Távhõtermelés
1. Hõtermelõ létesítményhez létesítési engedély kiadása és meghosszabbítása iránti, termelõi mûkö-

dési engedély kiadása iránti vagy hõtermelõ létesítmény megszüntetése iránti kérelem elbírálása
a) 5 MW-nál kisebb hõteljesítmény esetén (a létesítési engedély kivételével) 200 E Ft
b) 5–50 MW hõteljesítmény esetén 500 E Ft
c) 50–200 MW hõteljesítmény esetén 2 000 E Ft
d) 200 MW-nál nagyobb hõteljesítmény esetén 5 000 E Ft

2. Hõtermelõ létesítményhez létesítési engedély iránti vagy távhõ termelésére vonatkozó mûkö-
dési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása
a) mûködési engedélyekben névváltozás vagy székhelyváltozás esetén 1 E Ft
b) egyéb esetben az adott

engedély
kiadása

díjának 10%-a,
de legalább

100 E Ft
3. Hõtermelõ létesítményhez létesítési engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem el-

bírálása 500 E Ft
4. Átalakulás, az engedélyes alaptõkéjének vagy törzstõkéjének legalább egynegyed résszel történõ

leszállítása, valamint bármely engedélyes vállalkozásban történõ 25, 50 vagy 75 százalékot megha-
ladó befolyás szerzése és az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlása iránti kérelem elbírálása
a) 5 MW-nál kisebb hõteljesítmény esetén 200 E Ft
b) 5–50 MW hõteljesítmény esetén 500 E Ft
c) 50–200 MW hõteljesítmény esetén 1 000 E Ft
d) 200 MW-nál nagyobb hõteljesítmény esetén 3 000 E Ft

”



12. szám KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 623

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
31/2008. (X. 31.) KHEM

rendelete
a villamosenergia-piaci egyetemes
szolgáltatás árképzésérõl, valamint

az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó
termékcsomagokról szóló

115/2007. (XII. 29.) GKM rendelet
módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árkép-
zésérõl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében
nyújtandó termékcsomagokról szóló 115/2007. (XII. 29.)
GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2)–(3) bekezdése
helyébe a következõ (2)–(3) bekezdés lép, egyidejûleg
a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 2. számú melléklet szerinti piaci alapú villamos
energia beszerzés országos átlagos összehasonlító áraként
15,7 Ft/kWh-t kell alapul venni, amit legfeljebb a külön
jogszabályban meghatározott, 500 m3/h-nál nagyobb telje-
sítmény-lekötésû földgáz közüzemi tarifakategóriában
érvényes díjak – idõarányosan számított – évközi átlagos
változásának 25%-ával lehet korrigálni. A jogszabályvál-
tozásokból adódó gázárváltozás átlagos mértékét a
Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a föld-
gáz megváltozott közüzemi díjait tartalmazó jogszabály
kihirdetésétõl számított öt munkanapon belül a honlapján
közzéteszi.

(3) Az egyes egyetemes szolgáltatók piaci alapú villa-
mos energia beszerzésének az egyetemes szolgáltatási
árképzésénél figyelembe vehetõ összehasonlító árát az
egyes egyetemes szolgáltatók 2008. I. félévi tényleges faj-
lagos piaci vásárlási költségeinek az egyetemes szolgálta-
tók összességének fajlagos, ugyanezen idõszakra vonat-
kozó tényleges piaci vásárlási költségétõl való százalékos

eltérésével egyezõ mértékben korrigálva kell meghatároz-
ni. A Hivatal az egyetemes szolgáltatóktól kapott adatok
alapján számszerûsíti az egyetemes szolgáltatás 2008.
I. félévi tényleges fajlagos piaci vásárlási átlagárát, vala-
mint ezen átlagár és az egyetemes szolgáltatók ugyanezen
idõszakra vonatkozó tényleges fajlagos piaci vásárlási
átlagára közötti százalékos eltéréseket, és azokat e rende-
let hatálybalépésétõl számított öt munkanapon belül a hon-
lapján közzéteszi.

(4) Az egyetemes szolgáltató által a (2) és (3) bekez-
dések szerint számított összehasonlító ár felett alkalmaz-
ható kereskedelmi árrés éves átlagos értéke legfeljebb
1,9 Ft/kWh lehet.”

2. §

(1) Az R. 2. számú mellékletében szereplõ képlet „p1”
tagjának meghatározása helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„p1: a piaci alapú villamos energia beszerzés 5. § (2)
és (3) bekezdése szerinti összehasonlító ára, Ft/kWh,”

(2) Az R. 2. számú mellékletében szereplõ képlet
„M” tagjának meghatározása helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„M: az egyetemes szolgáltatás 5. § (4) bekezdése sze-
rinti legnagyobb átlagos kereskedelmi árrése, Ft/kWh.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) Az R. 8. § (1) bekezdésében a „Magyar Energia
Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

(3) Az R. 5. § (4) bekezdése 2009. január 1-jén hatályát
veszti.

(4) Ez a rendelet 2009. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter



Jogszabálymutató

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel együttesen kiadott,
vagy a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabály

(Magyar Közlöny 2008. évi 150–155. száma)

B)

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

2008. évi LVII. tv. a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Terület-
rendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 153. szám,
19006. oldal)

2008. évi LXI. tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról (Magyar Közlöny
155. szám, 19150. oldal)

Miniszteri utasítások

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
8/2008. (HÉ 45.) KHEM

utasítása
a felügyeleti igazolványokról*

1. §

Minden eddig kiadott, a felügyeleti igazolványokról szóló utasítástól eltérõen a 2008. július 1-jét megelõzõen kiadott,
a felügyeleti igazolványokról szóló 32/2007. (XII. 7.) GKM utasítás 3. §-ának a) pontja alá tartozó „Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium” felirattal ellátott igazolványok 2008. december 15-éig érvényesek.

Az érvénytelen igazolványokat azok tulajdonosai a Jogi Fõosztály részére kötelesek leadni.

2. §

Ez az utasítás 2008. október 30-án lép hatályba és 2008. december 16-án hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

* A Hivatalos Értesítõ 2008. évi 44. számában megjelent 8/2008. (HÉ 44.) KHEM utasítás közzététele ezen utasítás közzétételével okafogyottnak tekintendõ.

624 KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 12. szám



A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
9/2008. (HÉ 45.) KHEM

utasítása
a Közlekedési, Hírközlési

és Energiaügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

1. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 65. §-ában foglaltak alapján – a miniszterelnök jóváhagyásával – jelen utasítás mellékleteként a Közleke-
dési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatát kiadom.

2. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó enge-
délyezési eljárások tekintetében a döntési jogosultsággal rendelkezõk körének meghatározásáról szóló 17/2008.
(III. 26.) GKM utasítás.

3. §

(1) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat kapcsán felmerülõ humánpolitikai intézkedéseket a kihirdetéstõl számított
30 napon belül kell végrehajtani.

(2) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat alapján szükségessé váló belsõ szabályozások módosítását az utasítás ha-
tálybalépését követõ 60 napon belül kell közzétenni.

(Dr. Szabó Pál)

A miniszterelnök helyett jóváhagyom:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt

vezetõ miniszter

Melléklet a 9/2008. (HÉ 45.) KHEM utasításhoz

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI
ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I.
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYOK

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköre

1. §

(1) A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) ellátja mindazon feladatokat, ame-
lyeket az Alkotmány és más jogszabályok, valamint a Kormány és a miniszterelnök a hatáskörébe utal.

(2) A miniszter a jogszabályokban meghatározott irányító, ellenõrzõ és hatósági feladatait, jogkörét a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szervezete útján gyakorolja.
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(3) A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között vezeti a minisztériumot, e feladatkörében irányítja az
államtitkár tevékenyégét, dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben. A miniszter vezeti a minisztériumot, munkáját a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) megállapított rend szerint az államtitkár, a szakállamtitkárok
és a kabinetfõnök (a továbbiakban együtt: felsõvezetõk) segítik.

A minisztérium jogállása és alapadatai

2. §

(1) A minisztérium önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi közigazgatási szerv.

(2) A minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3–7.

(3) A minisztérium alapadatai:
a) megnevezése: Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium;
b) rövidítése: KHEM;
c) angol megnevezése: Ministry of Transport, Telecommunications and Energy;
d) német megnevezése: Ministerium für Verkehr, Telekommunikation und Energiewesen;
e) francia megnevezése: Ministère des Transports, des Communications et de l’Énergie.

A minisztérium szervezete

3. §

A minisztérium szervezete a miniszter irányítása alatt mûködõ államtitkárból, kabinetfõnökbõl, szakállamtitkárokból,
miniszteri kabinetbõl, fõosztályokból, az államtitkár irányítása alatt mûködõ titkárságból és szakállamtitkárból, vala-
mint a kabinetfõnök és a szakállamtitkárok irányítása alatt mûködõ fõosztályokból és titkárságokból áll.

A minisztérium szervezeti egységei
és felügyeleti rendjük

4. §

(1) A minisztérium szervezeti egységei: miniszteri kabinet, fõosztály, titkárság, osztály. A fõosztályok az SzMSz
3. függelékében foglaltak szerint tagozódnak osztályokra; a fõosztályi feladatok osztályok közötti megoszlását a fõosz-
tályok – kabinetfõnök által jóváhagyott – ügyrendje tartalmazza.

(2) A minisztérium nem önálló szervezeti egysége az osztály és a titkárság.

(3) A minisztérium tevékenységét végzõ szervezeti egységek:
a) Ellenõrzési Fõosztály
b) Miniszteri Kabinet
c) Miniszteri titkárság
d) EU és Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály
e) Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály
f) Államtitkár titkársága
g) Koordinációs szakállamtitkár titkársága
h) Jogi Fõosztály
i) Parlamenti és Koordinációs Fõosztály
j) Közlekedési Szakállamtitkár titkársága
k) Közúti és Vasúti Infrastruktúra Fõosztály
l) Közlekedési Szolgáltatások Fõosztálya
m) Közlekedési Szabályozási Fõosztály
n) Elektronikus Hírközlési és Postaügyi Fõosztály
o) Gazdasági és Ágazatfinanszírozási szakállamtitkár titkársága
p) Humánigazgatási Fõosztály
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q) Költségvetési Fõosztály
r) Tervezés-koordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési Fõosztály
s) Finanszírozási és Közlekedési Programok Fõosztálya
t) Energetikai szakállamtitkár titkársága
u) Energiagazdálkodási és Szabályozási Fõosztály
v) Környezetvédelmi, Megújuló Energiahordozó és Energiatakarékossági Fõosztály.

(4) A minisztérium szervezeti és felügyeleti rendjét az 1. függelék tartalmazza. A 2. függelék rendelkezik az egyes fõ-
osztályok/vezetõk a korábbi szervezeti rendhez képest beálló jogutódlásának egyes kérdéseirõl.

(5) A 3. függelék tartalmazza a szervezeti egységek részletes feladatait.

(6) A miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szer-
vek (a továbbiakban: intézmények) felsorolását és szakmai felügyeleti rendjét az 5. függelék tartalmazza. A szakmai fel-
adatok ellátásának szervezéséért felelõs szervezeti egység felelõs:

a) a többségi állami tulajdonú társaságok, illetve az intézmények által ellátandó állami (alap-, köz-) feladatok megha-
tározásáért,

b) azok az a) pontban meghatározott feladatok jogszabályban, létesítõ okiratban, utasításban és más egyéb dokumen-
tumban való rögzítésének elõkészítéséért,

c) a társaságok és intézmények szakmai feladat ellátásának ellenõrzéséért, értékeléséért,
d) az intézmények, valamint a társaságok és a minisztérium közötti feladatmegosztás kialakításáért, és
e) az együttmûködés szabályozásának elõkészítéséért.

(7) A szakmai feladatok ellátásának szervezéséért felelõs szervezeti egység a szakmai felügyelet körében hozott intéz-
kedésekrõl, elõterjesztésekrõl – a kabinetfõnök egyidejû tájékoztatása mellett – köteles értesíteni a Társasági és Intéz-
ményfelügyeleti Fõosztályt.

(8) A szakmai feladatok ellátásának szervezéséért felelõs szervezeti egység az intézménnyel kapcsolatos fejlesztési
igényeket, projektjavaslatokat tár a megfelelõ szervezeti egységek elé, és az intézmény mûködését befolyásoló projek-
tekben közremûködik.

(9) A miniszter tulajdonosi vagy vagyonkezelõi jogkörébe tartozó gazdasági és közhasznú társaságok tulajdonosi
(részvényesi) jogait a magyar állam mint tulajdonos nevében a miniszter gyakorolja, aki a Társasági és Intézményfel-
ügyeleti Fõosztálynak az államtitkár útján tett elõterjesztése alapján hozza meg a tulajdonosi (részvényesi) határozato-
kat, adja ki a képviseletre szóló meghatalmazásokat és mandátumokat.

A vezetõi fórumok rendje a minisztériumban

Koordinációs értekezlet

5. §

(1) A Koordinációs Értekezlet célja a tárgyhéten esedékes feladatok, események számbavétele, az azokkal kapcsola-
tos feladatok meghatározása, kiadása.

(2) A Koordinációs Értekezlet hetente, a hét elsõ munkanapján, 9 órakor tart ülést.

(3) A Koordinációs Értekezlet résztvevõi: a miniszter, az államtitkár, a kabinetfõnök, a szakállamtitkárok, a kommu-
nikációs igazgató mint tagok, valamint az értekezlet vezetõje által esetenként meghívott más személyek.

(4) A Koordinációs Értekezletet a miniszter, távolléte esetén az államtitkár vezeti.

(5) A tagokat akadályoztatásuk esetén az általuk megbízott személy helyettesítheti, azzal, hogy a szakállamtitkárokat
csak az általuk kijelölt fõosztályvezetõ, a fõosztályvezetõket csak a helyettesük helyettesítheti.

(6) Az értekezlet napirendjére csak a kabinetfõnök által jóváhagyott téma kerülhet; a napirenden nem szereplõ más
kérdés az értekezlet vezetõjének egyetértésével vethetõ fel.

(7) Az értekezletet elõkészítése, az értekezlet emlékeztetõjének elkészítése, és az abból eredõ feladatok kiadása a Mi-
niszteri Kabinet feladata.
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Kormányülést megelõzõ értekezlet

6. §

(1) A kormányülést megelõzõ értekezlet célja a kormányülésen a tárcát képviselõ állami vezetõ felkészítése.

(2) Az értekezlet hetente, a kormányülés napján, 8 órakor, illetve a rendkívüli kormányülés idõpontjához igazodóan
tart ülést, idõtartama 1 óra.

(3) Az értekezlet résztvevõi: a miniszter vagy az államtitkár, kabinetfõnök, kommunikációs igazgató, koordinációs
szakállamtitkár, mint tagok, továbbá az adott kormányülésre felkészítõt író szervezeti egységek vezetõi, valamint az ér-
tekezlet vezetõje által esetenként meghívott más személyek.

(4) Az értekezletet a kormányülésen részt vevõ állami vezetõ vezeti.

(5) A tagokat – akadályoztatásuk esetén – az általuk megbízott személy helyettesítheti, azzal, hogy a fõosztályvezetõ-
ket csak a helyettesük helyettesítheti.

(6) Az értekezletet elõkészítése, az értekezlet emlékeztetõjének elkészítése, és az abból eredõ feladatok kiadása a Mi-
niszteri Kabinet feladata.

Kormányülés utáni tájékoztató értekezlet

7. §

(1) A kormányülés utáni tájékoztató értekezlet célja a kormányülésen született döntések ismertetése, a minisztérium
által teljesítendõ feladatok felelõseinek meghatározása, a feladatok kiadása.

(2) Az értekezlet hetente, a kormányülést követõen, illetve a rendkívüli kormányülés idõpontjához igazodóan tart
ülést, idõtartama 1 óra.

(3) Az értekezlet résztvevõi: a miniszter vagy az államtitkár, kabinetfõnök, a kommunikációs igazgató, a szakállamtit-
károk, valamint az értekezlet vezetõje által esetenként meghívott más személyek.

(4) Az értekezletet a kormányülésen részt vett állami vezetõ, vagy az általa ezzel megbízott állami vezetõ vezeti.

(5) A tagokat akadályoztatásuk esetén az általuk megbízott személy helyettesítheti, azzal, hogy a szakállamtitkárokat
csak az általuk kijelölt fõosztályvezetõ, a fõosztályvezetõket csak a helyettesük helyettesítheti.

(6) Az értekezletet elõkészítése, az értekezlet emlékeztetõjének elkészítése, és az abból eredõ feladatok kiadása a Mi-
niszteri Kabinet feladata.

Az államtitkári értekezlet utáni tájékoztató értekezlet

8. §

(1) Az államtitkári értekezlet utáni tájékoztató értekezlet célja az államtitkári értekezleten született döntések ismerte-
tése, a minisztérium által teljesítendõ feladatok felelõseinek meghatározása, a feladatok kiadása.

(2) Az értekezlet hetente, az államtitkári értekezletet követõen tart ülést, idõtartama: fél óra.

(3) Az értekezlet résztvevõi: az államtitkár vagy a kabinetfõnök, a kommunikációs igazgató, valamint az értekezlet
vezetõje által esetenként meghívott más személyek.

(4) Az értekezletet az államtitkári értekezleten részt vett vezetõ vezeti.

(5) A résztvevõket – akadályoztatásuk esetén – az általuk megbízott személy helyettesítheti, azzal, hogy a fõosztály-
vezetõket csak a helyettesük helyettesítheti.

(6) Az értekezletet elõkészítése, az értekezlet emlékeztetõjének elkészítése, és az abból eredõ feladatok kiadása a Mi-
niszteri Kabinet feladata.
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Miniszteri biztos, munkacsoport

9. §

(1) A miniszter a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szó-
ló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. §-ában foglaltak alapján kiemelt fontosságú feladat ellátására – nor-
matív utasítással – miniszteri biztost nevezhet ki.

(2) A miniszter a Tv. 67. §-ában foglaltak alapján eseti feladat elvégzésére – normatív utasítással – munkacsoportot
hozhat létre.

Munkabizottságok

10. §

A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó vagy azt érintõ egyes, meghatározott feladatok ellátására (döntés-elõkészí-
tés, javaslattétel, szervezés, koordináció stb.) a minisztériumban a 11–15. §-ban meghatározott munkabizottságok mû-
ködnek:

Közbeszerzési Bizottság

11. §

(1) A Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban: KB) állandó és ideiglenes tagokból áll, elnöke a Tervezés-koordináci-
ós, Kontrolling és Közbeszerzési Fõosztály Közbeszerzési Osztályának vezetõje. Állandó tagjai a Tervezéskoordináci-
ós, Kontrolling és Közbeszerzési Fõosztály Közbeszerzési Osztályának vezetõje, a Jogi Fõosztály, a Költségvetési Fõ-
osztály és a Miniszteri Kabinet vezetõi által jelölt köztisztviselõ. Ideiglenes tagja a beszerzést kezdeményezõ szervezeti
egység vezetõje vagy általa jelölt köztisztviselõ.

(2) Az állandó tagokat jelölõ szervezeti egységek vezetõi – az állandó tag akadályoztatása esetére – egy vagy több ál-
landó póttagot is jelölnek.

(3) A Közbeszerzési Bizottság állandó tagjait, valamint póttagjait a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár
bízza meg.

(4) A Közbeszerzési Bizottság titkársági feladatait a Tervezés-koordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési Fõosztály
látja el.

(5) A Közbeszerzési Bizottság ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá.

(6) A Közbeszerzési Bizottság feladatkörébe tartozik
a) a minisztériumnak a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó

beszerzéseinek megvalósítására irányuló eljárásban a minisztérium beszerzéseinek lebonyolítására vonatkozó rendelke-
zéseket rögzítõ szabályzatban foglalt döntések meghozatala,

b) a Kbt. 29. §-a, 246. §-a, és 296. §-a szerinti beszerzések, illetõleg szerzõdéstervezetek véleményezése,
c) a mindenkori közbeszerzési kötelezettség legalsó értékhatára alatti beszerzésekre vonatkozó szerzõdéstervezetek

véleményezése,
d) a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 168/2004. (V. 25.)

Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzések ellenõrzése és felügyelete.

(7) Jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság elõtti képviseletet a gazdasági
és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár által kijelölt vagy megbízott személy látja el.
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Az egyes hírközlési termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ, tanúsító szervezetek
Kijelölõ Bizottsága (Kijelölési Bizottság I.)

12. §

(1) Az egyes hírközlési termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ, tanúsító szervezetek Kijelölõ Bizottsága feladata az
egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelõségét vizsgáló vagy ellenõrzõ, illetõleg tanúsító szervezetek kijelölésé-
nek részletes szabályairól szóló 13/2003. (X. 3.) IHM rendeletben foglaltak végrehajtása.

(2) A bizottság állandó és ideiglenes tagokból áll. A tagok személyére vonatkozó javaslatot az ágazatot felügyelõ fele-
lõs szakállamtitkár a kabinetfõnök útján terjeszti a miniszter elé.

(3) A bizottság szükség szerint ülésezik, amelynek összehívásáról a bizottság titkársági feladatait ellátó Elektronikus
Hírközlési és Postaügyi Fõosztály gondoskodik.

Az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek
Kijelölõ Bizottsága [Kijelölési Bizottság II.]

13. §

(1) Az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek Kijelölõ Bizottsága feladata az
úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek elismerésérõl, kijelölésérõl és felhatalma-
zásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet foglaltak végrehajtása.

(2) A bizottság állandó és ideiglenes tagokból áll. A tagok személyére vonatkozó javaslatot az ágazatot felügyelõ fele-
lõs szakállamtitkár a kabinetfõnök útján terjeszti a miniszter elé.

(3) A bizottság szükség szerint ülésezik, összehívásáról a bizottság titkársági feladatait ellátó Közlekedési Szabályo-
zási Fõosztály gondoskodik.

A közlekedési szakterületen a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek Kijelölõ
Bizottsága [Kijelölési Bizottság III.]

14. §

(1) Feladata a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló
182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet, illetve a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szerveze-
tek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet alapján a közlekedési ágazatban a megfelelõ-
séget vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölése.

(2) A bizottság állandó és ideiglenes tagokból áll, tagjainak kijelölésérõl a jogszabály rendelkezik.

(3) A Bizottság szükség szerint ülésezik, összehívásáról a Bizottság titkársági feladatait ellátó Közlekedési Szolgálta-
tások Fõosztálya gondoskodik.

(4) A Bizottság ellátja az energetika területén felmerülõ kijelölési feladatokat is a motorhajtó anyagok és egyes kõolaj-
termékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet, az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok
kéntartalmának csökkentésérõl szóló 17/2003.(IV.4) GKM–KvVM–PM együttes rendelet, a gépjármû-hajtóanyagok
minõségi követelményeirõl szóló 5/2000. (II. 16.) GM rendelet alapján.

Kitüntetési Bizottság

15. §

(1) A Kitüntetési Bizottság feladata a miniszter által adományozható elismerések elbírálásának elõkészítése. Vezetõje
a kabinetfõnök, tagjai: a kabinetfõnök és a Humánigazgatási Fõosztály vezetõje által kijelölt egy-egy fõ (állandó tagok).
A bizottság munkájába eseti meghívottként bárkit meghívhat. Az érdekképviseleti szervek javaslatot tehetnek miniszteri
elismerés adományozására.

(2) A bizottság titkársági feladatait a Humánigazgatási Fõosztály látja el.
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Lakásügyi Bizottság

16. §

(1) A Lakásügyi Bizottság feladata a lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó kérelmek döntés-elõkészítése.

(2) A bizottság elnöke a Humánigazgatási Fõosztály vezetõje, tagjai: a Jogi Fõosztály és a Költségvetési Fõosztály
egy-egy kijelölt köztisztviselõje, továbbá egy, a minisztériumnál mûködõ munkavállalói érdek-képviseleti szervek által
együttesen delegált személy, valamint egy, építésügyi-mûszaki vagy banki-pénzügyi szakértelemmel rendelkezõ mi-
nisztériumi munkatárs. A Bizottság szükség esetén más személyeket is bevonhat a munkájába.

(3) A Bizottság titkársági feladatait a Humánigazgatási Fõosztály látja el.

A munkavégzés szabályai

17. §

(1) A munkavégzés általános szabályait, a minisztériumi köztisztviselõk feladatait a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), valamint ennek végrehajtásáról rendelkezõ jogszabályok, miniszteri
utasítások, illetve szabályzatok tartalmazzák.

(2) A felsõvezetõk, a vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõk és az általuk irányított köztisztviselõk közötti
munkakapcsolat fenntartásának alapvetõ formája az írásbeliség (papír alapú vagy elektronikus feljegyzés), kivételes
esetben a szóbeliség. Szóbeliség esetében azonban a szóbeli közlések lényegi tartalmát utólag az utasítást kapó személy-
nek rögzítenie kell. A köztisztviselõk – a jogszabályok által kötelezõen elõírtakon kívül – az egyes ügyek intézésével
kapcsolatos álláspontjukat az ügyiraton, vagy más módon írásban rögzítik.

(3) A minisztériumi köztisztviselõk a vezetõi megbízatással rendelkezõ köztisztviselõkkel, valamint a minisztériumi
felsõvezetõkkel – a rendkívüli esetek kivételével – a hivatali (szolgálati) út betartásával tartanak kapcsolatot. A beszá-
moltatás, az ellenõrzés és a felelõsségre vonás az így meghatározott rendben történik. A hivatali (szolgálati) utat (alá-, il-
letve fölérendeltségi viszony) az 1. függelék szerint kell értelmezni. A szolgálati út meg nem tartásának indokáról a köz-
tisztviselõk közvetlen vezetõiket haladéktalanul tájékoztatni kötelesek.

(4) A köztisztviselõk az egyes ügyeket a személyükre megállapított munkaköri leírásban foglaltak alapján – az adott
ügy elõzményeinek és összefüggéseinek ismeretében, az ügyben keletkezett valamennyi irat együttes kezelésével – inté-
zik.

(5) A vezetõi megbízású köztisztviselõk – általános szabályként – az adott ügyben illetékes (személyre szóló munka-
köri leírással rendelkezõ) köztisztviselõ álláspontjának és javaslatainak ismeretében hozzák meg döntéseiket. A felsõve-
zetõk, valamint a vezetõi megbízatással rendelkezõ köztisztviselõk intézkedéseikrõl az illetékes köztisztviselõt vagy fe-
lettesét – szükség szerint – tájékoztatják, amennyiben javaslataiktól eltérõen járnak el.

(6) A Minisztérium nevében egyeztetés csak állami vezetõ, vagy vezetõi megbízású köztisztviselõ utasítására folytat-
ható, amelyrõl az egyeztetésen elsõhelyi szakmai felelõsként résztvevõ szervezeti egység vezetõje által jóváhagyott em-
lékeztetõt kell készíteni. Az emlékeztetõk készítésére vonatkozó részletes szabályokról külön miniszteri utasítás rendel-
kezik.

(7) A Minisztérium hivatalos álláspontját tartalmazó nyilatkozat csak felsõvezetõi jóváhagyással, a kabinetfõnök egy-
idejû tájékoztatása mellett tehetõ.

A hatáskörök gyakorlása

18. §

(1) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes ügyekben az a szervezeti egység vagy személy, illetve bizottság
rendelkezik eljárási jogosultsággal és kötelezettséggel, akinek, illetve amelynek a hatáskörét az SzMSz megállapítja.

(2) A szervezeti egység vezetõje az ügyintézés és a döntés jogát a szervezeti egység hatáskörébe tartozó bármely ügy-
ben magának tarthatja fenn.
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(3) Vitás kérdés, véleményeltérés esetén a vitában érintett szervezeti egységek vagy személyek közös felettes vezetõje
jogosult dönteni az ügy intézésének módjáról.

(4) A Minisztériumban az ügyek intézése során az irányítási láncolaton alapuló szolgálati utat mindenkinek meg kell
tartania.

(5) Az államtitkár és a kabinetfõnök feladatkörével összefüggõ ügyben halaszthatatlan esetben közvetlenül utasítást
adhat az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység köztisztviselõjének. Errõl a köztisztviselõ a szervezeti egység veze-
tõjét, utóbbi pedig a szervezeti egységet irányító felsõvezetõt haladéktalanul tájékoztatja.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározottak szerint közvetlenül kapott utasítás végrehajtását – ha az utasítást adó kifeje-
zetten ellentétesen nem rendelkezik – a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni.

A fõosztályok közötti kapcsolatok,
az ügyintézés szabályai, felelõsségi rend

19. §

(1) A fõosztályok a 3. függelékben meghatározott feladatkörrel és a feladatok végzéséhez szükséges hatáskörrel ren-
delkeznek. A 3. függelékben meghatározott feladatkörrel rendelkezõ fõosztályok megkeresésének a megkeresett fõosz-
tályok kötelesek eleget tenni.

(2) A fõosztályok feladataikat – általános szabályként – fõfelelõsi rendszerben látják el. Egy ügyben az a fõosztály a
fõfelelõs, amelynek hatáskörét az SzMSz megállapítja; e szabálytól a miniszter rendkívüli esetben eltérhet. A fõfelelõs
– az ügyben feladatköre szerint érdekelt más fõosztályok álláspontjának ismeretében – önállóan dönt, és viseli döntése
felelõsségét. A meghozott döntésrõl tájékoztatni kell a szervezeti egységet irányító felsõvezetõt, valamint mindazon fõ-
osztályokat, amelyeknek a döntés ismerete feladatkörük ellátásához szükséges.

(3) A döntés meghozatalában közremûködõ fõosztály felelõssége csak a saját feladat- és hatáskörében meghozott
részdöntésre terjed ki. A fõfelelõs és az ügyben közremûködõ fõosztály(ok) közötti véleményeltérés esetén az ügyet dön-
tésre elõ kell terjeszteni az érdekelt fõosztályok felett közvetlen felügyeletet gyakorló felsõvezetõ részére.

(4) Ha valamely intézkedés más fõosztály hatáskörét is érinti vagy az intézkedés más fõosztály tevékenységére jelen-
tõs hatással van, illetõleg ha az intézkedés ismerete más fõosztály munkájának ellátásához szükséges, az intézkedést lát-
tamoztatni kell az adott ügyben érdekelt fõosztály vezetõjével. A láttamozás elmaradásából adódó felelõsség az ezt a kö-
telezettséget megszegõ fõosztály vezetõjét terheli.

Kiadmányozás

20. §

(1) A kiadmányozási jog az arra feljogosított köztisztviselõnek az ügy érdemi elintézésére vonatkozó eljárási rendel-
kezését jelenti. Ez utóbbi tartalmazza különösen

a) az intézkedések (szóbeli, írásbeli) jóváhagyásának,
b) az érdemi döntés meghozatalának,
c) az írásbeli intézkedés irattárba helyezésének

jogát.

(2) A kiadmányozási jog a minisztert – hatáskörén belül – korlátlanul, a felsõvezetõket – az irányításuk alá tartozó te-
rületeken – általános jelleggel, a fõosztályok vezetõit a hatáskörükbe tartozó ügyek vonatkozásában illeti meg. E jogot
távollétükben vagy akadályoztatásuk esetén a helyettesítésükkel írásban megbízott vezetõi megbízatással rendelkezõ
köztisztviselõ gyakorolhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv/szervezeti egység vezetõje nevében jár el.

(3) A közigazgatási egyeztetésre érkezett kormányelõterjesztés-tervezetekre, miniszterirendelet-tervezetekre vonat-
kozóan kialakított minisztériumi állásfoglalást tartalmazó levelet a koordinációs szakállamtitkár kiadmányozza.

(4) A minisztériumon belüli ügyek intézése során keletkezõ ügyiratokat, feljegyzéseket az adott ügyekben hatáskörrel
rendelkezõ vezetõi megbízású köztisztviselõ vagy az általa felhatalmazott más köztisztviselõ írhatja alá.
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(5) A bíróság elõtti peres ügyekben a bírósági beadványokat a Jogi Fõosztály vezetõje jogosult aláírni; a képviseleti
jogot a perben eljáró köztisztviselõre átruházhatja. Munkaügyi perekben a Humánigazgatási Fõosztály vezetõje jogosult
a bírósági beadványokat aláírni; e jogkörét a perben eljáró képviselõre átruházhatja. Amennyiben jogvitában más szer-
vezeti egység képviseli a minisztériumot, az adott perben a kiadmányozás joga a szervezeti egység ügyben eljáró köz-
tisztviselõjét illeti meg.

Ügyintézési szabályok

21. §

(1) A minisztériumba beérkezõ ügyiratokat általános szabályként a beérkezés napjától számított 30 napon belül kell
elintézni, kivéve, ha jogszabály, a Kormány ügyrendje vagy minisztériumi felsõvezetõ, vezetõi megbízatású köztisztvi-
selõ vagy az SzMSz más határidõt állapít meg, vagy a rendkívüli sürgõsség más határidõ megállapítását igényli.

(2) A köztársasági elnöktõl, az állami vezetõktõl, a Legfelsõbb Bíróság elnökétõl, a legfõbb ügyésztõl, az országgyû-
lési biztosoktól, a fõpolgármestertõl, a megyei önkormányzati közgyûlések elnökeitõl érkezett ügyiratokat – ha a megke-
resés más határidõt nem tartalmaz – 10 munkanapon, a miniszterelnöktõl érkezetteket 3 munkanapon, az országgyûlési
képviselõi megkereséseket 15 munkanapon, illetve az Országgyûlés Házszabálya által elõírt határidõn belül kell elin-
tézni.

(3) A határidõket naptári napban (kivételesen órában) kell meghatározni. Az ügyiratok elintézési határidejére vonat-
kozóan utasítást – saját hatáskörük keretében – a felsõvezetõk és a vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõk ad-
hatnak. Az így megállapított határidõ módosítására a határidõ megállapítója, illetve annak felettese jogosult. Az egyes
ügyek intézésére vonatkozó minisztériumon belüli határidõket úgy kell megállapítani, hogy a minisztériumot kötelezõ
határidõ megtartható legyen. Valamely véleményezésre megállapított belsõ határidõ eredménytelen leteltét – ha a határ-
idõ hosszabbítását nem kezdeményezték – egyetértõ állásfoglalásnak kell tekinteni.

(4) Szervezeti, illetõleg személyi változás, valamint hosszabb távollét esetén az ügyek átadás-átvételének rendjét a
Közszolgálati Szabályzat állapítja meg.

(5) Az iratkezeléssel, valamint a minõsített adatok védelmével kapcsolatos szabályokról külön szabályzat rendelke-
zik.

A közvélemény és a média tájékoztatásának
szabályai

22. §

A tájékoztatás szabályairól, a minisztérium kommunikációjának rendjérõl külön miniszteri utasítás rendelkezik.

Az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó engedélyezési eljárások tekintetében
a döntési jogosultsággal rendelkezõk körének meghatározása

23. §

(1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
a) 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkör gyakorlásakor;
b) az Ávr. 8. §-ának (3) bekezdése szerinti vagyonkezelési szerzõdés megkötéséhez szükséges miniszteri egyetértés

megadásakor, illetve megtagadásakor;
c) az Ávr. 12. §-ának (6) bekezdése szerinti vagyonkezelési szerzõdés rendes felmondással történõ megszüntetéséhez

szükséges miniszteri egyetértés megadásakor, illetve megtagadásakor;
d) az Ávr. 25. §-ának (4) bekezdése szerinti esetben az értékesítéshez szükséges miniszteri egyetértés megadása, illet-

ve megtagadásakor;
e) a központi költségvetési szervek elhelyezése körében az Ávr. 53. §-ának (4) bekezdésében meghatározott miniszte-

ri egyetértéshez kötött esetekben, az egyetértés megadása, illetve megtagadásakor;
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f) a központi költségvetési szervek vagyonkezelési szerzõdésének az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény (a to-
vábbiakban: Vtv.) 59. §-ának (5) bekezdése szerinti felülvizsgálata során az Ávr. 54. §-ának (6) bekezdésében meghatá-
rozott egyetértés megadása, illetve megtagadásakor
a miniszter jár el a Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztálynak az államtitkár útján készített felterjesztése alapján.

(2) Amennyiben az intézményekkel, valamint a társaságokkal állami vagyon kezelésére kötött, a Vtv. 23. §-ának
(1) bekezdése szerinti vagyonkezelési szerzõdés az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túl a miniszter jóváhagyá-
sát írja elõ arra az (1) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.

(3) Amennyiben jelen feladatok, döntések végrehajtása a minisztérium könyvvezetési és számviteli feladatait is érinti,
úgy az eljárásokról – az annak eredményeként kiállított dokumentumok (így különösen vagyonkezelési szerzõdés, mi-
niszteri nyilatkozat) egy eredeti példányának megküldésével – a Költségvetési Fõosztály vezetõjét a Társasági és Intéz-
ményfelügyeleti Fõosztály tájékoztatja.

II.
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

A miniszter

24. §

(1) A miniszter mint a Kormány tagja, az Alkotmányban és más jogszabályokban, valamint az Országgyûlés és a Kor-
mány által egyébként meghatározott rendben a feladat- és hatáskörébe utalt esetekben önállóan jár el, és ezért felelõsség-
gel tartozik.

(2) A miniszter ellenjegyzi a köztársasági elnöknek az Alkotmány szerint ellenjegyzést igénylõ azon intézkedését,
amely jogszabály, vagy a Kormány döntése alapján a feladat- és hatáskörébe tartozik.

(3) A minisztert távolléte esetén
a) az Országgyûlés ülésén az államtitkár, ez utóbbi akadályoztatása esetén a miniszterelnök által kijelölt másik mi-

niszter,
b) a Kormány ülésén az államtitkár,
c) az Országgyûlés bizottsága ülésén az államtitkár, akadályoztatása esetén a miniszter által kijelölt más felsõvezetõ

vagy állásfoglalásra feljogosított más vezetõi besorolású köztisztviselõ,
d) a Kormány kabinetjeinek ülésén az államtitkár helyettesítheti.

(4) A miniszter:
a) részt vesz az Országgyûlés munkájában,
b) részt vesz – a Kormány által meghatározott rendben – a Kormány és kabinetjei munkájában,
c) a Kormány politikájának érvényre juttatása érdekében a Kormány által megállapított módon és rendben, a Kormány

általános politikájának keretei között vezeti a minisztériumot, gyakorolja az irányítási (felügyeleti) és tulajdonosi jogo-
kat a külön jogszabályokban meghatározott szervek és szervezetek felett,

d) jóváhagyja a központi állami, illetve a központi államigazgatási szervek részére készített és a feladat- és hatásköré-
be tartozó elõterjesztéseket, javaslatokat, írásbeli anyagokat, és gondoskodik a nevezett szervek határozataiból adódóan
a minisztériumra háruló közigazgatási feladatok végrehajtásáról,

e) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó esetekben gyakorolja a jogszabályalkotás, valamint törvény és kormány-
rendelet vonatkozásában a jogszabály-elõkészítés jogát,

f) ellátja a Kormány vagy a miniszterelnök által hatáskörébe utalt feladatokat.

(5) A minisztérium irányítása keretében a miniszter különösen:
a) meghatározza a minisztérium szervezeti felépítését és mûködésének fõbb szabályait, és azt jóváhagyásra a minisz-

terelnök elé terjeszti,
b) meghatározza a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei minisztériumi elõkészítésének, egyezteté-

sének szakmai rendjét, a gazdálkodás, a munkavégzés, az ügykezelés elõírásait,
c) irányítja az Ellenõrzési Fõosztály vezetõjének munkáját,
d) jóváhagyja a minisztérium munkatervét, ellenõrzési tervét és ennek végrehajtásáról szóló éves ellenõrzési beszá-

molót,
e) jóváhagyja a minisztérium éves költségvetési tervét,
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f) gyakorolja a kitüntetések (címek), szakmai elismerések alapításával, adományozásával és megvonásával összefüg-
gõ, jogszabályokban meghatározott jogokat,

g) gondoskodik a miniszter feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok, kormányzati intézkedések végrehajtásáról,
h) meghatározza az általa alapított gazdasági társaságok alapító jogai gyakorlásának rendjét, a hozzá rendelt tartós és

részben állami tulajdonú társasági részesedéssel mûködõ gazdasági társaságok képviseleti, valamint a felügyelete alá
tartozó költségvetési intézmények felügyeleti rendjét,

i) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt, illetve saját hatáskörében fenntartott ügyekben.

(6) A miniszter
a) gyakorolja a részére külön szabályzatban megállapított és az ideiglenes külföldi kiküldetések elrendelésével, illetve

engedélyezésével kapcsolatos jogosultságokat,
b) dönt a Miniszteri Kabinetben miniszteri (fõ)tanácsadói munkakörök létesítésérõl, illetve e munkakörök politikai

fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré minõsítésérõl, valamint kinevezésükrõl.

Az államtitkár

25. §

(1) Az államtitkár – törvényben meghatározott kivételekkel – a miniszter teljes jogkörû helyettese.

(2) Az államtitkár a kormányzati döntés-elõkészítéssel összefüggõ feladatkörében részt vesz az államtitkári értekezle-
ten.

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

(4) Az államtitkár az (1) és (2) bekezdés szerinti tevékenységét a szakállamtitkárok, a kabinetfõnök, valamint az érin-
tett fõosztályok és titkárságok támogatásával végzi.

(5) Az államtitkár átruházott hatáskörben gyakorolja a miniszternek a Nemzeti Hírközlési Hatóság felügyeletével
összefüggõ hatásköreit.

(6) Az államtitkár a hatáskörének gyakorlásáért a miniszterelnöknek, illetve a miniszternek felelõsséggel tartozik.

A szakállamtitkár

26. §

(1) A szakállamtitkár tevékenységét a miniszter közvetlen irányítása alatt végzi.

(2) A szakállamtitkár felelõs az irányítása alá tartozó szervezeti egységek mûködéséért, a részére meghatározott fel-
adatok teljesítéséért, illetõleg azok végrehajtásának ellenõrzéséért.

(3) A szakállamtitkár:
a) biztosítja – a feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi esetben – a javaslatok, elõterjesztések kidolgozását és gon-

doskodik a vonatkozó döntések végrehajtásáról,
b) felelõsségi körében irányítja a jogszabályok, a valamint az állami irányítás egyéb eszközeinek végrehajtását, és en-

nek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,
c) irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó szervezeti egységeknek és azok vezetõinek munkáját,
d) külön szabályzat által megállapítottak szerint gyakorolja az ideiglenes külföldi kiküldetések elrendelésével, illetve

engedélyezésével kapcsolatos jogosultságokat,
e) dönt a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek között felmerült vitában,
f) biztosítja a minisztérium képviseletét az irányítása alá tartozó szervezeti egységek hatáskörébe tartozó ügyekben,
g) szervezi és irányítja a feladatkörébe tartozó esetekben a más minisztériumokkal, központi közigazgatási szervekkel

való kapcsolattartást,
h) ellátja azokat az egyéb hatásköröket, amelyeket jogszabály, a Kormány, a miniszterelnök, a miniszter, vagy az ál-

lamtitkár a személyes hatáskörébe utal,
i) szakmai felügyeletet lát el az 5. függelékben hozzárendelt intézmények tekintetében,
j) kezeli a szakmai felelõsségi körébe tartozó költségvetési sorok költségvetési kapcsolatait.
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A koordinációs szakállamtitkár

27. §

A koordinációs szakállamtitkár – a II. fejezet 26. §-ában foglaltakon túl, kormányzati döntés-elõkészítéssel összefüg-
gõ feladatkörében – a következõ feladatokat látja el:

a) felelõs a minisztérium munkatervének elõkészítéséért,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi feladatok teljesítését, továbbá összehangolja a miniszternek a Kor-

mány munkatervéhez tett javaslatainak elõkészítését,
c) ellenõrzi a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, a munkatervben és a miniszteri döntések-

ben meghatározott feladatok végrehajtását, és errõl rendszeresen tájékoztatja a kabinetfõnököt,
d) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében elõírt határidõs feladatokat és ellenõrzi végrehajtásukat,

valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi vezetõket,
e) felelõs a kormányzati döntés-elõkészítés keretében a központi államigazgatási szervektõl beérkezõ elõterjesztések,

jelentések, jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei tervezetei észrevételezésének és véleményezésének
koordinációjáért, ellenõrzi az észrevételezési és véleményezési határidõk megtartását,

f) kiadmányozza a kormányzati döntés-elõkészítés során adott tárcaészrevételt vagy tárcavéleményt, és szignálja a mi-
nisztérium szervezeti egységeinek a közigazgatási egyeztetés során a minisztériumhoz más tárcáktól beérkezõ tárcaész-
revételt vagy tárcavéleményt,

g) a kormányzati döntés-elõkészítés keretében a minisztériumba érkezett egyéb megkeresések tekintetében kijelöli a
tárcaálláspont kialakítását összehangoló szervezeti egységet, továbbá gondoskodik a beérkezett anyag részére történõ
haladéktalan megküldésérõl,

h) felelõs a minisztérium szervezeti egységeinek a kormányüléssel, az államtitkári értekezlettel, a szakmapolitikai ér-
tekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért, kijelöli a felkészítõ anyagok elõkészítéséért felelõs szervezeti egysé-
get,

i) az államtitkár akadályoztatása esetén részt vesz az államtitkári értekezleten,
j) ellenõrzi a minisztériumi munkarend, ügyintézés és iratkezelés szabályainak megtartását,
k) kezeli a szakmai felelõsségi körébe tartozó költségvetési sorok költségvetési kapcsolatait.

Gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár

28. §

A gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár – a II. fejezet 26. §-ában foglaltakon túl minisztériumi hivatali
egységek tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében – felelõs

a) a mûködés pénzügyi feltételeinek meghatározásáért, a gazdálkodás szabályainak megtartásáért,
b) a minisztérium gazdálkodási feladatainak koordinálásáért és végrehajtásáért, a gazdálkodási információs rendszer

mûködtetéséért,
c) a minisztérium személyzeti ügyeinek a jogszabályok és belsõ szabályzatokkal összhangban történõ intézésének fi-

gyelemmel kiséréséért,
d) a jogszabályi rendelkezésekre tekintettel, a minisztérium személyi juttatási rendjének, létszám- és bérgazdálkodá-

sának, jutalmazási rendjének , továbbá a személyi juttatások terhére történõ egyéb kifizetések rendjére vonatkozó javas-
lattétel kialakításáért,

e) a költségvetési-gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, dokumentációs tevékenység ellátásának irányításáért,
f) az oktatás (köz- és felsõoktatás) állami feladatainak teljesítésébõl eredõ tárcafeladatok ellátásáért, a társadalombiz-

tosítással és az egészségügyi és nyugdíjszabályozással, a foglalkoztatás-szabályozással és foglalkoztatás politikával és a
lakáspolitikával kapcsolatos minisztériumi álláspont kialakításáért,

g) a minisztérium által irányított tevékenységek és szervezetek informatikai munkájának tárcaszintû koordinációjáért;
kapcsolatos tárcaálláspont képviseletéért,

h) az alábbi testületekben a tárcaálláspont képviseletéért és részvételért;
ha) Közigazgatási Informatikai Bizottság,
hb) Nõk és Férfiak Társadalmi Egyenlõsége Tanács,
hc) Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács,
hd) Lakáscélú Állami Támogatások Tárcaközi Bizottsága,
i) a fogyatékkal élõkkel és hátrányos helyzetûeket képviselõ civil szervezetekkel való kapcsolattartásért,
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j) a foglalkoztatással összefüggõ nemzetbiztonsági szabályok betartásának és informatikai mûködés biztonságának
felügyeletérért,

k) az iskolarendszerû felsõfokú szakképzést folytató felsõoktatási intézményekkel való kapcsolattartásért,
l) a fogyatékkal élõket és a hátrányos helyzetûeket képviselõ civil szervezetekkel való kapcsolattartásért.

A kabinetfõnök

29. §

(1) A kabinetfõnök tevékenységét a miniszter közvetlen irányítása alatt végzi.

(2) A kabinetfõnök a miniszternek felelõs a Miniszteri Kabinet és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek mûkö-
déséért, a részére meghatározott feladatok teljesítéséért, illetõleg azok végrehajtásának ellenõrzéséért.

(3) A kabinetfõnök önállóan jár el a miniszter által meghatározott feladatok tekintetében.

(4) A kabinetfõnök ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a miniszter személyes feladatkörébe utal.

(5) A kabinetfõnök különös feladatai azonosak a II. fejezet 26. §-ában a szakállamtitkár részére megállapított felada-
tokkal.

(6) A kabinetfõnök a minisztériumi hivatali egységek összehangolt mûködésével kapcsolatos feladatkörében:
a) elõkészíti a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatát,
b) irányítja az európai uniós döntéshozatali eljárási rendbõl következõ, az Európai Uniós tagállami mûködésbõl, vala-

mint a nemzetközi szervezetekben való tagságból eredõ kötelezettségekkel, a nemzetközi szakmai együttmûködéssel
összefüggõ feladatokat,

c) kezeli a szakmai felelõsségi körébe tartozó költségvetési sorok költségvetési kapcsolatait.

Fõosztályvezetõ

30. §

(1) A fõosztályvezetõt a miniszter bízza meg a vezetõi feladatok ellátásával.

(2) A fõosztályvezetõ a jogszabályok, az SzMSz elõírásai és a vezetõk utasításai figyelembevételével szervezi, irá-
nyítja és ellenõrzi a vezetése alatt álló fõosztály munkáját, ellátja a személyes hatáskörébe utalt feladatokat.

(3) A fõosztályvezetõ felelõs az 5. függelékben hozzárendelt társaságok és intézmények szakmai munkájával kapcso-
latos minisztériumi feladatok minisztériumon belüli koordinálásáért.

(4) A fõosztályvezetõ külön utasítás szerint ellátja a hozzárendelt fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos szak-
mai kezelõi feladatokat.

(5) A fõosztályvezetõ külön szabályzat szerint gyakorolja az ideiglenes külföldi kiküldetések elrendelésével, illetve
engedélyezésével kapcsolatos jogosultságokat.

(6) A fõosztályvezetõ felelõs
a) a fõosztály munkájának irányításáért és biztosítja, hogy a fõosztály tevékenysége megfelelõen illeszkedjék a mi-

niszter feladat- és hatásköréhez,
b) a fõosztály területén a minisztérium más fõosztályai közötti együttmûködéshez (koordinációhoz) szükséges feltéte-

lek megteremtésének kezdeményezéséért,
c) a hatáskörébe tartozó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek aktualizálásáért és karbantartásá-

ért.

(7) A fõosztályvezetõ feladata
a) a fõosztály részletes ügyrendjének és a személyekre lebontott munkaköri leírások összeállítása, a feladatok végre-

hajtásának folyamatos ellenõrzése, a köztisztviselõik munkájának rendszeres értékelése, a fõosztályon belüli dokumen-
tációs rend megszervezése,

b) a fõosztály feladatkörébe tartozó esetekben javaslatok, elõterjesztések kidolgozása, a felsõvezetõk jóváhagyása alapján
a minisztériumi álláspont képviselete, a felsõvezetõi intézkedést szükségessé tevõ ügyekben elõterjesztés megtétele a hatás-
körrel rendelkezõ felsõvezetõ részére,

c) a fõosztály feladatkörébe tartozóan
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ca) részvétel a feladatkörébe tartozó ügyek esetében az egyes nemzetközi szervezetek munkájában, továbbá az ebbõl
adódó hazai feladatok végrehajtásában,

cb) gondoskodás a minisztérium által különbözõ hazai szervekkel, szervezetekkel (pl. kamarák, érdekképviseletek,
szakmai szövetségek, regionális szervezetek, egyetemek, fõiskolák) megkötött együttmûködési megállapodásokból
adódó feladatok végrehajtásáról,

cc) részvétel a Kormány és más központi szervek által létrehozott (tárcaközi) szakmai bizottságok, más testületek
munkájában,

cd) a tevékenységét irányító vezetõ által meghatározott döntés-elõkészítési feladatok ellátása,
ce) gazdálkodás a hatáskörébe utalt fejezeti kezelésû elõirányzatokkal, költségkeretekkel, valamint azokkal kapcsola-

tosan a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési feladatok ellátása.

A fõosztályvezetõ-helyettes, az osztályvezetõ

31. §

(1) Fõosztályvezetõ-helyettesi és osztályvezetõi megbízást a miniszter adhat.

(2) A fõosztályvezetõ-helyettesi vagy osztályvezetõi megbízású köztisztviselõ a felsõvezetõktõl és a fõosztályveze-
tõktõl kapott utasítások, a jogszabályok és az SzMSz-ben foglaltak figyelembevételével – önálló felelõsséggel – irányít-
ja és szervezi, illetve ellenõrzi a vezetése alatt álló szervezeti egység (osztály) tevékenységét.

(3) Az önálló szervezeti egységet vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes vagy osztályvezetõ külön szabályzat által megálla-
pítottak szerint gyakorolja az ideiglenes külföldi kiküldetések elrendelésével, illetve engedélyezésével kapcsolatos jo-
gosultságokat.

(4) A fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ felelõs
a) szakmai felettesei által a hatáskörébe utalt ügyekben az általa hozott döntésekért és azok végrehajtásáért, érvényesí-

téséért, a hatáskörébe tartozó ügyekben a minisztériumi képviselet ellátásáért,
b) az irányítása alatt álló szervezeti egység köztisztviselõinek munkaköreire vonatkozó javaslat kidolgozásáért, jóvá-

hagyásra történõ elõterjesztéséért, a köztisztviselõik munkájának rendszeres értékeléséért,
c) az osztály ügykörét érintõ, a minisztérium más szervezeti egységei és más szervek által készített anyagok, javasla-

tok (elõterjesztések) véleményezéséért, az osztály ügykörébe tartozó és a Kormány, valamint a kabinetjei részére készü-
lõ elõterjesztések, jelentések, tájékoztatók és egyéb anyagok kidolgozásáért.

(5) A fõosztályvezetõ-helyettesi megbízású köztisztviselõ (több fõosztályvezetõ-helyettesi megbízású köztisztviselõ
esetében a fõosztályvezetõ által kijelölt fõosztályvezetõ-helyettes) vagy ilyen megbízású köztisztviselõ hiányában a fõ-
osztályvezetõ által kijelölt osztályvezetõ – a fõosztályvezetõ távollétében, annak jogkörében eljárva – helyettesíti a fõ-
osztályvezetõt.

A vezetõi megbízatással nem rendelkezõ köztisztviselõ

32. §

(1) A vezetõi megbízatással nem rendelkezõ köztisztviselõ – a Ktv., valamint a Közszolgálati Szabályzatban elõírtak
szerint – a felettük közvetlen szakmai irányítást gyakorló vezetõi megbízású köztisztviselõ által feladatkörükbe utalt
ügyek (hivatalos ügyek) ellátásáért önálló felelõsséget visel.

(2) A köztisztviselõ az ügykörében eljárva felelõs
a) az ügyek – a minisztérium vezetõi által meghatározott, a gazdaságpolitikai célkitûzésekkel összhangban álló, szak-

mailag egységes elveken alapuló – folyamatos intézéséért,
b) az ügyek elõzményének, a tényleges helyzetnek, az adatoknak teljes körû feltárásáért, ismertetéséért,
c) a szükséges belsõ és külsõ egyeztetés (koordináció) eredményes megvalósításáért,
d) az általa alkalmazott, vagy javasolt szakmai megoldások hatályos jogszabályokkal, kormányzati döntésekkel való

összhangjának biztosításáért, a felettesei által adott iránymutatások gyakorlati érvényre juttatásáért,
e) a minisztérium informatikai rendszerének, valamint a személyes használatra átvett informatikai eszközöknek – a

vonatkozó belsõ szabályzatoknak megfelelõ – rendeltetésszerû használatáért.
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(3) A köztisztviselõ a feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan is eljárhat a minisztériumi fõosztályoktól közvetlenül
kapott megkeresés alapján, azonban a megkeresésrõl és intézkedéseirõl köteles a vezetõi megbízással rendelkezõ köz-
vetlen szakmai felettesét tájékoztatni.

Ügykezelõ

33. §

Az ügykezelõ a közigazgatási szerv tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat lát el. Az ügykezelõkre a köz-
tisztviselõkre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni a Ktv. VIII. fejezetében foglalt eltérésekkel.

III.
A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

A miniszter által gyakorolt munkáltatói jogkörök

34. §

(1) A miniszter gyakorolja a jogszabály, a Kormány és a miniszterelnök által a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat,
így:

a) javaslatot tesz a miniszterelnöknek a szakállamtitkár kinevezésére és felmentésére,
b) véleményezi a miniszterelnök javaslatát az államtitkár kinevezésére a köztársasági elnök felé,
c) gyakorolja a vezetõi megbízás és annak visszavonása jogkörét a munkáltatói jogkört gyakorló állami vezetõ, kabi-

netfõnök javaslatára,
d) kinevezi és felmenti a miniszteri biztosokat,
e) javaslatot tesz a miniszterelnöknek az államtitkár alapilletményének a vonatkozó jogszabály szerinti eltérítésére,
f) át nem ruházható hatáskörében a szakállamtitkár alapilletményét – a miniszterelnök jóváhagyását követõen – a vo-

natkozó jogszabály szerinti mértékben megemelheti,
g) át nem ruházható hatáskörében dönt a köztisztviselõk alapilletményének a vonatkozó jogszabály szerinti mérték-

ben történõ megemelésérõl vagy csökkentésérõl, a munkáltatói jogkört gyakorló felsõvezetõ javaslatára,
h) át nem ruházható hatáskörében dönt a kabinetfõnök, valamint a fõosztályvezetõ alapilletményének a Ktv.

43. §-ának (5) bekezdése szerinti megemelésérõl, vagy csökkentésérõl a vezetõi munkájuk értékelésétõl függõen, a mun-
káltatói jogkört gyakorló állami vezetõ, kabinetfõnök javaslatára,

i) dönt – a munkáltatói jogkört gyakorló állami vezetõ, kabinetfõnök javaslatára – a szakmai tanácsadói, szakmai fõta-
nácsadói cím adományozásáról és visszavonásáról.

Az államtitkár, a szakállamtitkár és a kabinetfõnök által gyakorolt munkáltatói jogkörök

35. §

(1) Az államtitkár, a szakállamtitkár és a kabinetfõnök gyakorolja a kinevezési, felmentési, illetménymegállapítási
munkáltatói jogkört az irányítása alá tartozó szervezeti egységek köztisztviselõi felett, a miniszter munkáltatói jogköré-
be tartozó döntések, intézkedések kivételével.

(2) Az államtitkár, a szakállamtitkár és a kabinetfõnök javaslatot tesz a miniszternek az irányítása alá tartozó szerveze-
ti egységek köztisztviselõi tekintetében vezetõi megbízásra, illetve annak visszavonására, szakmai tanácsadói, fõtanács-
adói cím adományozására, az alapilletmény eltérítésére.

A gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár által gyakorolt munkáltatói jogkörök

36. §

A gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár a 34–35. §-okban foglaltak kivételével
a) gyakorolja a munkáltatói jogokat
aa) a kirendeléssel (befogadással), ösztöndíjas és önkéntes alkalmazásával, kapcsolatos munkáltatói intézkedések,
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ab) az éves szabadság megállapítása,
ac) a jubileumi jutalom megállapítása,
ad) az Mt. 10. §-án alapuló munkáltatói intézkedések, a munkabér téves kifizetése, a foglalkoztatottal szembeni kárfe-

lelõsség és fizetési felszólítás érvényesítése, a jogviszony megszûnése esetén a kötelezõ szabadságmegváltás
tekintetében, valamennyi köztisztviselõ vonatkozásában;

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat
ba) a központi állományba helyezés és annak megszûntetése,
bb) a központi állományba tartozó személyekkel kapcsolatban valamennyi munkáltatói jog

tekintetében, a tartósan távollevõk foglalkoztatási jogviszonya vonatkozásában;
c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a prémiuméves programban részt vevõ foglalkoztatottak esetében a szerzõdés

módosítása tekintetében.

A fõosztályvezetõ által gyakorolt
munkáltatói jogkörök

37. §

A fõosztályvezetõ a 34–36. §-okban foglaltak kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat az irányítása alá tartozó
szervezeti egység köztisztviselõi felett.

IV.
ELÕTERJESZTÉSEK, JOGSZABÁLYOK,
AZ IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

Az elõterjesztések

38. §

(1) A Kormány és kabinetjei részére szóló minisztériumi elõterjesztések elkészítéséért – a jogszabályok, az állami irá-
nyítás egyéb jogi eszközei, valamint a minisztérium belsõ szabályzatai figyelembevételével – az ügyben hatáskörrel ren-
delkezõ szervezeti egység vezetõje a felelõs.

(2) Az egyeztetések lefolytatását követõen véglegesített elõterjesztés és jogszabály tervezetek miniszteri jóváhagyá-
sára vonatkozó eljárási rendet külön szabályzat tartalmazza. A Kormány és kabinetjei részére készített és jóváhagyott
elõterjesztések, valamint az Országgyûlés, illetve bizottságai részére készített elõterjesztések benyújtásáról a Parlamenti
és Koordinációs Fõosztály intézkedik.

(3) A vezetõi fórumokra elõterjesztést felsõvezetõ, valamint – felsõvezetõi jóváhagyást követõen – az adott ügyben
hatáskörrel rendelkezõ fõosztályvezetõ készíthet, illetve nyújthat be.

Jogszabályok elõkészítése

39. §

(1) A miniszter – feladat- és hatáskörében eljárva, törvényben vagy a Kormány rendeletében kapott felhatalmazás
alapján – miniszteri rendeletet ad ki. A rendelet kiadásában a miniszter nem helyettesíthetõ.

(2) Jogszabály szakmai koncepcióját és szakmai tervezetét a szakmai elõkészítésért felelõs szervezeti egység készíti
elõ, a tervezettel kapcsolatos kodifikációs tevékenységet a Jogi Fõosztály végzi.

(3) Amennyiben jogszabály kiadása jogharmonizációt igénylõ uniós jogi aktussal való összeegyeztethetõség megte-
remtése céljából szükséges, az európai uniós tagságból eredõ jogharmonizációs feladatok meghatározásának, programo-
zásának és teljesítésük ellenõrzésének rendjérõl szóló 1036/2004. (IV. 27.) Korm. határozat szerinti jogharmonizációs
javaslat minisztériumon belüli egyeztetésének lefolytatása – az EU és Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály folyamatos tá-
jékoztatása mellett – a szakmai elõkészítésért felelõs szervezeti egység; tárcaközi egyeztetésének – a 1036/2004.
(IV. 27.) Korm. határozatban foglaltak szerinti – lefolytatása az EU és Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály feladata.
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(4) A jogszabálytervezetek közigazgatási egyeztetésére vonatkozóan a IV. Fejezet 38. §-ának (1) és (2) bekezdésében
foglaltak az irányadóak. A mûszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az EU tagállamaival
való egyeztetésérõl szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti, bejelentési kötelezettség alá esõ jogszabályterveze-
teket a közigazgatási egyeztetés lefolytatása után a Notifikációs Központot mûködtetõ minisztérium részére meg kell
küldeni.

(5) A külsõ szervektõl véleményezésre érkezõ jogszabálytervezetekre a minisztériumi álláspont kialakítása – a terve-
zet tartalmától függõen – a hatáskörrel rendelkezõ fõfelelõs szervezeti egység feladata. Jogszabálytervezetre és jogsza-
bály tervezetet tartalmazó kormány-elõterjesztésre a fõfelelõs által kialakított tárcavéleményt annak aláírásra történõ fel-
terjesztését megelõzõen, törvényességi szempontból történõ ellenõrzés céljából a Jogi Fõosztály részére be kell mutatni.
Az Alkotmány megváltoztatására vonatkozó, továbbá az alkotmányos alapjogok és alapvetõ emberi jogok érvényesülé-
sét garantáló, valamint a büntetõjogi, a polgári jogi, a közigazgatási jogi, a családjogi és az igazságszolgáltatást érintõ
törvények esetében a Jogi Fõosztály készíti elõ a minisztériumi állásfoglalást.

Az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek elõkészítése

40. §

(1) A miniszter jogszabályban meghatározott irányítási jogkörében a közvetlen irányítása alá tartozó szervek tevé-
kenységét szabályozó utasítást adhat ki. Az utasítás a jogszabályok által meghatározott jogkörben a miniszter hatásköré-
be utalt feladatok végrehajtását szolgálja. Az utasítás szakmai elõkészítése a szabályozás tárgya szerint illetékes szerve-
zeti egység vezetõjének a feladata. Az utasítás kibocsátására a IV. Fejezet 39. §-ában foglaltakat értelemszerûen kell al-
kalmazni.

(2) Miniszteri utasítás tervezetét a Jogi Fõosztály útján lehet aláírásra elõterjeszteni. Az utasításokat – aláírásukat, ille-
tõleg jóváhagyásukat követõen – a Miniszterelnöki Hivatal látja el számmal. A miniszteri utasításnak a Hivatalos Értesí-
tõben való megjelenésével egyidejûleg a Parlamenti és Koordinációs Fõosztály felelõs az utasításnak az internetre és int-
ranetre való feltételéért, és a tárca szervezeti egységeinek való megküldéséért.

(3) A miniszter irányelvet és tájékoztatót (együtt: jogi iránymutatás) adhat ki. A jogi iránymutatás szakmai elõkészíté-
se a szabályozás tárgya szerint illetékes szervezeti egység vezetõjének a feladata. A jogi iránymutatás elõzetes vélemé-
nyezésére a miniszteri rendelet elõkészítésére vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal, hogy azokat az aláírásra tör-
ténõ felterjesztést megelõzõen, törvényességi szempontból történõ ellenõrzés céljából a Jogi Fõosztály részére be kell
mutatni.

(4) Az utasítást és a jogi iránymutatást a Hivatalos Értesítõben, a minisztérium honlapján és a minisztérium hivatalos
lapjában kell közzétenni.

(5) A szabályzatok szakmai elõkészítése a szabályozás tárgya szerint illetékes szervezeti egység vezetõjének a felada-
ta. A szabályozás egyeztetésére és kiadására az utasításra vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerûen alkalmazni.

(6) Az utasítással, a jogi iránymutatással, a szabályzattal érintett ágazati és funkcionális szervezeti egységek kötelesek
azokat figyelemmel kísérni, és amennyiben szükséges módosításukat, hatályon kívül helyezésüket, illetve új utasítás,
szabályzat kiadását kezdeményezni.

A minisztérium hivatalos lapja

41. §

(1) A minisztérium hivatalos lapja a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Értesítõ.

(2) A minisztérium hivatalos lapjának szerkesztéséért felelõs személyt (fõszerkesztõ) a miniszter bízza meg.

(3) A minisztérium hivatalos lapja elektronikus formában jelenik meg, a rendszeres megjelentetésrõl a minisztérium
internet portáljának szerkesztéséért felelõs szervezeti egység gondoskodik.
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1. függelék a 9/2008. (HÉ 45.) KHEM utasításhoz

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Szervezeti és Felügyeleti rendje
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2. függelék a 9/2008. (HÉ 45.) KHEM utasítás mellékletéhez

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
név- és feladatváltozással érintett szervezeti egységeinek jogutódlása

JOGUTÓD SZERVEZETI EGYSÉG JOGELÕD SZERVEZETI EGYSÉG

EU ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
FÕOSZTÁLY

EURÓPAI ORSZÁGOK FÕOSZTÁLYA
NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI OSZTÁLY

EU ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
FÕOSZTÁLY

EU KAPCSOLATOK FÕOSZTÁLY

MINISZTERI KABINET BEFEKTETÉSI ÉS VÉDELEMKOORDINÁCIÓS
FÕOSZTÁLY VÉDELEMKOORDINÁCIÓS
FELADATAI

MINISZTERI KABINET
UTAZÁSSZERVEZÉSI ÉS PROTOKOLL OSZTÁLY

EURÓPÁN KÍVÜLI ÉS FÁK ORSZÁGOK
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZERVEZÉSE
OSZTÁLY
PROTOKOLL, IDEIGLENES KIKÜLDETÉSI ÉS
TOLMÁCSOLÁSI FELADATOK

TERVEZÉSKOORDINÁCIÓS, KONTROLLING ÉS
KÖZBESZERZÉSI FÕOSZTÁLY

KÖZBESZERZÉSI FÕOSZTÁLY

TERVEZÉSKOORDINÁCIÓS, KONTROLLING ÉS
KÖZBESZERZÉSI FÕOSZTÁLY

STRATÉGIAI FÕOSZTÁLY

TERVEZÉS-KOORDINÁCIÓS, KONTROLLING ÉS
KÖZBESZERZÉSI FÕOSZTÁLY

TERVEZÉS-KOORDINÁCIÓS ÉS KONTROLLING
FÕOSZTÁLY

GAZDASÁGI ÉS ÁGAZATFINANSZÍROZÁSI
SZAKÁLLAMTITKÁR TITKÁRSÁGA

INFORMATIKAI FÕOSZTÁLY ÉS
OSAP FELADATOK

PARLAMENTI ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY PARLAMENTI KAPCSOLATOK FÕOSZTÁLY

PARLAMENTI ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY

MINISZTERI KABINET KOMMUNIKÁCIÓS
OSZTÁLY

KOMMUNIKÁCIÓS FÕOSZTÁLY

KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOZÁSI FÕOSZTÁLYA INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYOZÁSI
FÕOSZTÁLY

FINANSZÍROZÁSI ÉS KÖZLEKEDÉSI
PROGRAMOK FÕOSZTÁLYA

INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK
FÕOSZTÁLYA

KÖZÚTI ÉS VASÚTI INFRASTRUKTÚRA
FÕOSZTÁLY

HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRA FÕOSZTÁLY

KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
FÕOSZTÁLYA

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE
FÕOSZTÁLY

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS POSTAÜGYI
FÕOSZTÁLY

INFRASTRUKTÚRASZABÁLYOZÁSI FÕOSZTÁLY
POSTASZABÁLYOZÁSI FELADATOK

KÖRNYEZETVÉDELMI, MEGÚJULÓ
ENERGIAHORDOZÓ ÉS
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI FÕOSZTÁLY

INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK
FÕOSZTÁLYA, FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉSSEL
KAPCSOLATOS FELADATOK

ENERGIAGAZDÁLKODÁSI ÉS SZABÁLYOZÁSI
FÕOSZTÁLY

ENERGETIKAI FÕOSZTÁLY
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3. függelék a 9/2008. (HÉ 45.) KHEM utasítás mellékletéhez

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

1. MINISZTER

1. 1. ELLENÕRZÉSI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
Objektív ellenõrzõ és tanácsadó tevékenységével hozzájárul a minisztérium feladatellátásának és mûködésének ered-

ményességéhez, hatékonyságához, gazdaságosságához, szabályszerûségéhez. A belsõ ellenõrzésre vonatkozó jogszabá-
lyok, a Pénzügyminisztérium által kiadott módszertani útmutatók és a minisztériumi belsõ ellenõrzési kézikönyvek fi-
gyelembevételével végzett kockázatelemzéseken alapuló ellenõrzések és elemzések alapján ajánlásokat, tanácsokat és
információkat ad a minisztérium vezetése számára a tárca céljainak megvalósításához.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.

A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Közösségi Támogatások Ellenõrzési Osztály
– Költségvetési Ellenõrzési Osztály.

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. a minisztérium kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenõrzési tervének elkészítése, amelynek magában

kell foglalnia a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek fejlesztésére, a képzésre és továbbképzésre, ese-
tenként külsõ erõforrás bevonására vonatkozó javaslatokat is,

2. a miniszter által felügyelt illetve irányított intézmények ellenõrzési terveinek összesítése és a minisztérium ellenõr-
zési tervével együtt a pénzügyminiszter részére történõ megküldése,

3. a minisztérium éves ellenõrzési beszámolójának elkészítése és a miniszter által felügyelt illetve irányított intézmé-
nyek ellenõrzési beszámolói összesítésével együtt a pénzügyminiszter részére történõ megküldése,

4. a minisztériumot érintõ Állami Számvevõszék (ÁSZ) és Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (KEHI) vizsgálatokkal
kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása,

5. kapcsolattartás az intézmények, társaságok belsõ ellenõrzési vezetõivel, számukra szakmai, módszertani segítség
nyújtása a feladataik színvonalas végzése érdekében,

6. ellenõrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának ellenõrzése,
7. kapcsolattartás az európai uniós források felhasználásában közvetlenül vagy közvetetten érintett szervezetekkel, és

az ehhez kapcsolódó koordinációs feladat ellátása,
8. tanácsadói tevékenység ellátása a minisztérium mûködésének fejlesztéséhez, racionalizálásához.

A Fõosztály operatív feladatai:
1. indokolt esetben az éves ellenõrzési terv módosításának kezdeményezése,
2. nyilvántartás vezetése az ellenõrzési feladatok megvalósításáról és az ellenõrzési jelentések alapján készített intéz-

kedési tervek végrehajtásának állásáról, együttmûködés a Pénzügyminisztériummal az egységes nyilvántartást szolgáló
informatikai rendszer fejlesztésében,

3. a belsõ ellenõrzési kézikönyvek kidolgozása és szükség szerinti aktualizálása,
4. a miniszter által felügyelt illetve irányított intézmények által készített éves beszámolók megbízhatósági felülvizs-

gálata,
5. aktív együttmûködés a Pénzügyminisztériummal az ellenõrzéssel kapcsolatos jogszabályok kidolgozása, módosítá-

sa, az ellenõrzési rendszer fejlesztése, módszertani útmutatók elkészítése tekintetében,
6. az intézmények vezetõi javaslatára az adott költségvetési szerv belsõ ellenõrzési egység vezetõjével kapcsolatos

személyi ügyek (kinevezés, felmentés) véleményezése,
7. az ellenõrzések minõségbiztosítási rendszerének fejlesztése és mûködtetése,
8. az ellenõrzésre vonatkozó jogszabálytervezetekkel kapcsolatos minisztériumi álláspont kialakítása és koordiná-

ciója,
9. a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mûködésének, jogszabályok-

nak és szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálata és értékelése,
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10. az intézmények költségvetési beszámolóinak megbízhatósági ellenõrzése az Állami Számvevõszék módszere
alapján,

11. ellenõrzés végzése a fejezeti kezelésû pénzeszközök felhasználásának ellenõrzése a minisztériumhoz tartozó
többségi állami tulajdonú szervezeteknél, valamint a fejezet költségvetésébõl adott juttatások és támogatások ellenõrzé-
se a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szervezeteknél,

12. szükség szerint a közérdekû bejelentések és panaszok kivizsgálása,
13. amennyiben az ellenõrzés során büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindításra okot adó

cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az intézmény vezetõjének, illetve az intézmény vezetõjének
érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetõjének haladéktalan tájékoztatása és javaslat tétele a megfelelõ eljárások
megindítására,

14. ellenõrzés végzése a társaságoknál,
15. részvétel az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Tárcaközi Bizottságban,
16. a fejezethez tervezett európai uniós támogatások felhasználásának ellenõrzése,
17. a fejezet szakmai felelõsségi körébe tartozó európai uniós támogatások felhasználásának – elõzetes egyeztetést

követõ – ellenõrzése,
18. a minisztérium korrupcióellenes elkötelezettségnek erõsítése az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásában való köz-

remûködés.

1.2. KABINETFÕNÖK

A Miniszteri Kabinet munkáját a kabinetfõnök vezeti, akit a kabinetfõnök-helyettes helyettesít.
A kabinetfõnök – a miniszter megbízása alapján – koordinálja a szakállamtitkárok tevékenységét, és közvetlenül irá-

nyítja az alábbi szervezeti egységeket:
– Miniszteri Kabinet
– Miniszteri Titkárság
– EU és Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály
– Társasági és Intézmény-felügyeleti Fõosztály

1.2.1 MINISZTERI KABINET

A Miniszteri Kabinetben az alábbi, nem önálló szervezeti egységek mûködnek:
– Kommunikációs Osztály
– Utazásszervezési és Protokoll Osztály

A Miniszteri Kabinet stratégiai feladatai:
1. közremûködés a minisztérium és társaságai, intézményei stratégiájának kialakításában,
2. közremûködés a tárcaálláspont, valamint a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabálytervezetek és az álla-

mi irányítás egyéb jogi eszközei kodifikált szövegének kialakításában, továbbá a kormányülésekhez kapcsolódó anya-
gok elõkészítésében,

3. a kommunikációs igazgató útján a minisztérium kommunikációjának stratégiai irányítása, a minisztérium és az irá-
nyított, illetve felügyelt szervezetek kommunikációs stratégiájának összehangolása,

4. a kommunikációs igazgató útján közremûködés a minisztérium arculatának és kommunikációs stratégájának kiala-
kításában, valamint a miniszter nyilvános szerepléseinek elõkészítésében,

5. a minisztérium szervezeti egységei számára módszertani támogatás a szakpolitikai programok, projektek, és szabá-
lyozási feladatok (elõzetes és utólagos) értékeléséhez, hatásvizsgálatához,

6. a Kormány, az Államtitkári Értekezlet és a Gazdasági Kabinet számára benyújtott gazdaságpolitikai tárgyú elõter-
jesztések és tájékoztatók véleményezése, azokról a miniszteri és az államtitkári felkészítõk elkészítése,

7. közremûködés a miniszter országgyûlési (plenáris és bizottsági ülések) és kormányzati tevékenységének szervezé-
sében,

8. közremûködés a társaságok, valamint az intézmények vagyongazdálkodási és -kezelési stratégiájának kidolgozásá-
ban, valamint ezen szervezetek vezetõire és különbözõ testületeire vonatkozó személyi döntések elõkészítésében,

9. személyi javaslat elõkészítése valamennyi, a minisztérium által különbözõ szervezetekbe és testületekbe delegálan-
dó tagokra vonatkozóan,
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10. tárcaképviselet biztosítása az Országos Statisztikai Tanácsban, az Országos Felnõttképzési Tanácsban, az Orszá-
gos Szakképzési Tanácsban, a Felnõttképzési Akkreditáló Testületben, a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsban, az
Országos Képzési Keretrendszer Tárcaközi Bizottságban, az OÉT Bér- és Munkaügyi Bizottságában, a Közmunka Ta-
nácsban, a Szülõföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumában, valamint azon Operatív Programok Monitoring Bi-
zottságaiban, ahol nem a minisztérium szakállamtitkárságai látják el a képviseletet,

11. hivatalos kapcsolattartás a szociális és társadalmi kérdésekre fókuszáló államigazgatási intézményekkel,
12. az Országos Érdekegyeztetõ Tanács munkájával kapcsolatos minisztériumi feladatok koordinálása, az ebbõl adó-

dó teendõk ellátása,
13. a miniszter munkájának támogatása közpolitikai anyagok összeállításában és szakmapolitikai koncepciók kialakí-

tásában,
14. közpolitikai kontroll gyakorlása valamennyi szakállamtitkárságon végzett stratégiai jellegû és szabályozással

kapcsolatos feladat terén (kiemelten a jogalkotás területén),
15. a civil kapcsolatok, valamint ezek nemzetközi relációi (különös tekintettel a határon túli magyar kapcsolatokra)

közpolitikai irányítása,
16. a minisztérium stratégiai projektjeiben az esélyegyenlõségi szempontok érvényre juttatása,
17. az EU és NATO védelmi programokban való magyar részvételhez kapcsolódó gazdasági, ipari kooperációs és el-

lentételezési tevékenység koordinálása, a vonatkozó megállapodások elõkészítése,
18. a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek minõsített idõszaki igényei kielégítésének szervezése elõszerzõdé-

sek megkötésével, a rögzített hadiipari kapacitások fenntartásával, az ágazati céltartalékok kezelésével, a munkaerõ
meghagyásának szabályozásával,

19. a védelmi (honvédelmi, katasztrófavédelmi és polgári védelmi) ágazati követelmények és feladatok meghatározá-
sa, az ágazatok védelmi felkészítési feladatai végrehajtásának ellenõrzése, a közremûködõk kijelölése, felkészítése és
gyakoroltatása,

20. a terrorizmus elleni védekezésbõl fakadó ágazati feladatok, valamint a minisztérium hatáskörébe tartozó létfontos-
ságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásának koordinálása, a vonatkozó jogalkotási feladatok
ellátása,

21. részvétel az ágazatok védelmét és biztonságát érintõ nemzetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában, így
különösen az ENSZ EGB munkacsoportjaiban a szakmai munkában való részvétel, és szakmai képviselet biztosítása, az
Európai Unió Tanácsában képviselendõ álláspont kialakításában szakmai közremûködés biztosítása, az Európai Bizott-
ság és az Európai Unió Tanácsa védelmi területet érintõ szakértõi munkabizottságaiban, illetve munkacsoporti értekezle-
tein a szakértõi álláspont kialakítása és képviselet biztosítása,

22. a kommunikációs igazgató útján a gazdaság szereplõi és a civil szféra közötti együttmûködés fejlesztése, a partneri
kapcsolat kialakítása.

A Miniszteri Kabinet operatív feladatai:
1. a miniszter részére érkezett javaslatok, elõterjesztések, egyéb anyagok véleményezése,
2. intézkedések kezdeményezése a közvetlenül a miniszterhez címzett beadványokkal kapcsolatban (felelõs kijelölés,

feladatmeghatározás stb.),
3. kapcsolattartás a Miniszterelnöki Hivatal jogi és közigazgatási államtitkára irányítása alá tartozó szervezeti egysé-

gekkel, részükre – az általuk kért témakörök vonatkozásában – tájékoztatás adása,
4. együttmûködés más minisztériumok kabinetjeivel,
5. mindazon egyedileg meghatározott feladatok ellátása, amelyekkel a miniszter, illetve a kabinetfõnök megbízza, és

amelyek nem sorolhatók egyetlen fõosztály kizárólagos hatáskörébe sem,
6. közremûködés a különbözõ érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolattartásban,
7. a Miniszteri Kabinet feladatkörébe utalt költségvetési támogatási eszközök operatív tervezése, a támogatási progra-

mokhoz, a támogatási jogcímekhez rendelt források optimalizálása, részvétel a költségvetési források tervezésében,
együttmûködés a közremûködõ szervezetekkel,

8. közremûködés a kabinetfõnök felügyelete alá tartozó feladatok, költségvetési elõirányzatok tekintetében a vezetõi
információs rendszer kialakításában és mûködtetésében,

9. a fejezeti tervezéshez, a beszámoláshoz és egyéb pénzügyi és kontrolling feladatokhoz kapcsolódó, a Miniszteri
Kabinetet érintõ feladatok koordinálása,

10. a kabinetfõnök személyi és szakmai asszisztenciájának ellátása,
11. a miniszteri vezetõi, a szakállamtitkári és a kabineti blokkértekezleteken, valamint a miniszter/kabinetfõnök által

egyedileg meghatározott feladatok nyilvántartása és számonkérése,
12. részvétel a Közbeszerzési Bizottság munkájában,
13. részvétel a Kitüntetési Bizottság munkájában,
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14. egyedi támogatások lebonyolítása,
15. a minisztérium képviselete az Országos Érdekegyeztetési Tanácsban,
16. a társaságok és az intézmények vezetõi részére a cél-, értékelési és jutalomrendszerének kialakítása,
17. a miniszter által felügyelt, illetve irányított költségvetési intézmények gazdálkodási tevékenységének irányítása és

felügyelete, költségvetési tervek és beszámolók jóváhagyása,
18. a NATO NAPMO programja ipari, ellentételezési részével kapcsolatos feladatok ellátása; a nemzeti ipari összekö-

tõi képviselet (Industrial Focal Point) betöltése,
19. a magyarországi NATO Logisztikai Kiválósági Központ létesítésével kapcsolatos, a minisztériumra háruló teen-

dõk ellátása,
20. a NATO Biztonsági Beruházási Programja (NSIP) hazai megvalósításával kapcsolatos, a minisztériumra háruló

teendõk ellátása (részvétel a nemzeti Biztonsági Beruházási Bizottság munkájában),
21. hazánk NATO tagságából adódó tárcafeladatok koordinálása, nemzeti képviselet ellátása a NATO polgári közle-

kedési, hírközlési polgári veszélyhelyzeti tervezõ tanácsaiban és bizottságaiban,
22. a védelmi célú állami tartalékok kezelésével összefüggõ és a miniszter feladatkörébe tartozó teendõk ellátása,
23. a lakosság alapvetõ létszükségleti cikkekkel történõ minõsített idõszaki ellátásának elõkészítése,
24. rendkívüli eseményeket elõidézõ jelenségek, folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése, a minisztériumi fõ-

ügyelet feladatainak ellátása, riasztás, készenlétbe helyezés megszervezése és végzése, ágazati fõügyeleti rendszer mû-
ködtetése, a rendkívüli események kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának koordinálása

25. a védekezési munkabizottság és annak operatív csoportja mûködtetése, a védekezés tárcafeladatainak szervezése
és irányítása,

26. közremûködés az ágazati nukleáris baleset-elhárítási feladatok végrehajtásában, az ipari katasztrófaelhárítási in-
formációs rendszer szakmai mûködtetése,

27. a Befogadó Nemzeti Támogatás Tárcaközi Tervezõ Bizottságban, a Gazdaságbiztonsági Tartalékolási Tárcaközi
Bizottságban, a Kormányzati Koordinációs Bizottságban, az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer
Szakbizottságban és a Terrorizmus Elleni Tárcaközi Munkacsoportban történõ minisztériumi képviselettel kapcsolatos
feladatok ellátása,

1.2.1.1 KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY

A Kabineten belül mûködõ Osztály fõbb feladatai és célkitûzései:
Kétoldalú, kiegyensúlyozott kommunikáció kialakítása, mely törekszik a közvélemény és a média tájékoztatása mel-

lett, az érdekek kölcsönös megismerésére, megértésére és harmonizálására. Külsõ kommunikáció terén: hiteles és folya-
matos tájékoztatás a közvélemény, a média, az érdekképviseletek és a gazdasági élet szereplõi felé; a minisztérium szá-
mára stratégiai fontosságú témakörök tematizálása.

Belsõ kommunikáció terén: nyitott kommunikáció a minisztériumon belüli közéletben és közügyekben. Társadalmi
kapcsolatok terén: a minisztérium pozitív megítélésének javítása, az imázs erõsítése, kétirányú kommunikációra alkal-
mas ügyfélkapcsolati menedzsment mûködtetése.

A Titkárság munkáját a minisztérium kommunikációs igazgató-sajtófõnöke irányítja és Titkárság vezetõje vezeti. A
Titkárság vezetõje helyettesítésének szabályait a Miniszteri Kabinet ügyrendje tartalmazza.

Az Osztály stratégiai feladatai:
1. a minisztérium egységes kommunikációs stratégiájának, terveinek és feladatainak összeállítása, kialakítása és vég-

rehajtása,
2. válságkommunikáció,
3. az intézmények és a társaságok kommunikációjának koordinációja.

Az Osztály operatív feladatai:
1. a minisztérium jogalkotásával összefüggõ kommunikáció,
2. a minisztérium bel- és külföldi médiakapcsolatainak, média és PR-programjainak szervezése, koordinálása,
3. szóvivõi feladatok ellátása,
4. a minisztérium belsõ kommunikációjának kialakítása, megszervezése,
5. médiafigyelõ szolgálat, elemzés, értékelés,
6. a minisztérium arculatának elkészítése, folyamatos gondozása, az elõírások betartásának felügyelete,
7. kommunikációs kampányok szervezése és lebonyolítása, kiadványok szerkesztése és kiadása, hirdetések megjelen-

tetése,
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8. a minisztérium internet és intranet portáljainak, valamint az azokhoz kapcsolódó hírlevelek szerkesztése,
9. a minisztériumhoz érkezõ ügyfélszolgálati megkeresések ügyintézése, az Ügyfélszolgálati Információs Iroda mû-

ködtetése annak mûködési szabályzata alapján,
10. belsõ kommunikáció, belsõ PR,
11. gondoskodás a fõosztályok javaslatai alapján a jogszabályi kötelezettségeken alapuló interneten történõ közzété-

teli kötelezettségekrõl,
12. az egységes kormányzati kommunikáció érdekében együttmûködés a MeH kormányzati kommunikációért felelõs

államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel,
13. közérdekû bejelentések, javaslatok és panaszok szakszerû átvétele, ezek közül a miniszter feladat- és hatáskörébe

tartozó ügyek fõosztályokhoz közvetítése, a minisztérium tájékoztató kiadványainak hozzáférhetõvé tétele,
14. a közérdekû adatok megismerésére irányuló egyedi igények teljesítése, valamint a közérdekû adatok elektronikus

közzététele külön szabályzatok alapján, a közzétételi feladatok koordinálása a társaságok és intézmények tekintetében,
az ún. közadat projekt irányítása,

15. ügyfélkapcsolati adatbázis kezelése és rendszerezése, továbbá rendszeres frissítése,
16. elektronikus kommunikáció, melynek belsõ rendjét külön szabályzat tartalmazza,
17. útijelentések hozzáférhetõvé tétele,
18. az OSAP adatgyûjtések szakmai koordinációja.

1.2.1.1 UTAZÁSSZERVEZÉSI ÉS PROTOKOLL OSZTÁLY

A Kabineten belül mûködõ Osztály operatív feladatai:
1. az ideiglenes külföldi kiküldetések szervezésével, bonyolításával összefüggõ feladatok ellátása, az utazási keret fel-

osztása és ellenõrzése, az útijelentések regisztrálása, nyilvántartása; a tárca hivatalos anyagainak (idegen nyelvre/-rõl
történõ) fordításával kapcsolatos teendõk ellátása,

2. a minisztériumban történõ megbeszélések koordinálása, szükséges eszközök biztosítása, technikai igények kiszol-
gálása, catering szervezése és koordinálása, külsõ helyszínen történõ rendezvények elõkészítése, lebonyolítása, utókö-
vetése, a rendezvényekkel kapcsolatos számlázási feladatok ellátása, protokolláris tanácsadás, protokoll szabályok be-
tartása és betartatása a minisztérium épületében és az azon kívül zajló eseményeken, delegációk programjának elõkészí-
tése, támogatása, lebonyolítása, protokolláris ajándékok biztosítása, a protokoll keret kezelése,

3. tolmácsolási feladatok koordinálása, levezénylése, utókövetése.

1.2.2. MINISZTERI TITKÁRSÁG

A Titkárság operatív feladatai:
1. a miniszterhez érkezõ iratok továbbítása a kabinetfõnök részére,
2. a miniszter hivatalos programjainak koordinációja,
3. a miniszter által személyesen meghatározott teendõk ellátása.

1.2.3. EU ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A minisztérium területén Magyarország EU-ban és nemzetközi szervezetekben való tagságából származó jogok érvé-

nyesítésének és kötelezettségek teljesítésének biztosítása.
A minisztérium átfogó nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül a magyar érdekek képviselete, valamint a határon

átnyúló infrastruktúrafejlesztés elõsegítése.
A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.

A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Közösségi Döntés-elõkészítõ Osztály
– Közösségi Jogérvényesítési Osztály
– Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
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A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. Magyarország EU-tagságából adódó tárcafeladatok összehangolt ellátása,
2. a minisztériumhoz tartozó EU-s ágazati politikáknak a minisztérium egészét átfogó, a stratégiai elképzelésekkel

összhangban álló koordinációja,
3. az EU döntéshozatali eljárásának minden szintjén a leghatékonyabb módon képviselni a magyar nemzetgazdaság,

illetve az EU globális versenyképességének érdekeit,
4. az elfogadott EU-s jogszabály magyar joggal történõ összhangjának biztosítása,
5. a minisztérium képviselete az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságban (EKTB),
6. a minisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatrendszerének gondozása, koordinálása és fejlesztése,
7. a minisztérium vezetõi szintû két- és többoldalú nemzetközi tárgyalásainak elõkészítése,
8. a két- és többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások, valamint tárcaközi megállapodások kezelése.

A Fõosztály operatív feladatai:
1. az EU-s jogszabálytervezetek hazai gazdasági, jogi, intézményi illeszkedésének vizsgálata,
2. a magyar álláspont kidolgozása, egyeztetése, képviselete,
3. a Hivatalos Lapban megjelenõ EU-s jogszabályok figyelemmel kísérése és arról az érintett fõosztályok tájékoztatása,
4. a jogharmonizációs javaslat egyeztetése,
5. az uniós jogi aktussal harmonizációt megvalósító jogszabály tervezetének véleményezése, kihirdetését követõ noti-

fikációja, az Európai Unió szervei felé teljesítendõ jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése,
6. az esetleg felmerülõ jogértelmezési, -alkalmazási problémák (kötelezettségszegési eljárás egyes szakaszainak) ke-

zelése,
7. kapcsolattartás az EU intézményeivel,
8. az Európa Tanács tárcát érintõ ügyeinek koordinálása,
9. Magyarország EU-s tagságából adódó ügyekben a minisztérium állami vezetõi szintû, két- és többoldalú nemzetkö-

zi tárgyalásainak elõkészítése, szakmai háttéranyagok, javaslatok összeállítása,
10. EU-s ügyekben felhatalmazás alapján a minisztérium képviselete két- és többoldalú tárgyalásokon, a részvétel és

érdekérvényesítés összehangolása,
11. más kormányzati szervek EU-tárgyalásaihoz a minisztériumot érintõ javaslatok egyeztetése és összeállítása,
12. a tárgyalásokból adódó intézkedési tervek elkészítése, az ezekbõl eredõ feladatok minisztériumon belüli felelõsei-

nek – az érintett fõosztályokkal folytatott egyeztetés alapján történõ – kijelölése, a feladatok végrehajtásának ellenõrzése
és arról beszámoló készítése a minisztérium vezetése részére,

13. a minisztériumhoz tartozó közösségi ágazati politikák területén az Európai Bizottság jogalkotói hatáskörében te-
vékenykedõ komitológiai bizottságokba szakértõk delegálásával kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása, a nemzeti
szakértõknek a komitológiai bizottságokban folytatott tevékenységének folyamatos nyomon követése,

14. az EU harmadik országokkal létesítendõ egyezményeivel összefüggõ tárcafeladatok koordinációja,
15. az EU bõvítési, szomszédságpolitikai folyamatából eredõ feladatok ellátása, tárca-álláspont képviselete,
16. a tárca EU-ügyeket érintõ elõterjesztéseinek és stratégiáinak elõkészítése, illetve véleményezése,
17. más tárcáknak az EU-t érintõ elõterjesztéseire vonatkozó minisztériumi álláspont kialakítása,
18. a Magyar Köztársaság EU mellett mûködõ Állandó Képviseletére a tárca által delegált szakdiplomaták irányításá-

val és felügyeletével kapcsolatos szakmai, és hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása, gondoskodás a fenti állomás-
helyre kihelyezésre kerülõ szakdiplomaták szakmai felkészítésérõl, tevékenységük ellenõrzésérõl és értékelésérõl,

19. a tagállami mûködés során az EU tanácsi és bizottsági munkacsoportjaiban résztvevõk EU-s továbbképzési fel-
adatainak ellátása a Humánigazgatási Fõosztállyal együttmûködve,

20. a 2007-2013 Európai Területi Együttmûködés Programok koordinációja, a benyújtott projekt-javaslatokkal kap-
csolatos tárca álláspont kialakítása, valamint a tárcaképviselet ellátása a közös Monitoring Bizottságokban (a határon
átnyúló programoknál), a Nemzeti Bizottságokban (transznacionális és interregionális programoknál) valamint az
E.T.E. Tárcaközi Bizottságban,

21. a donor oldali ikerintézményi (twinning) programok koordinációja valamint szakmai segítségnyújtás a minisztéri-
um szervezeti egységei és a miniszter által felügyelt illetve irányított intézmények számára a projektekben való részvétel
elõsegítésére,

22. a Külsõ Határok Alaphoz kapcsolódó feladatok koordinációja, a projekt javaslatok koordinált összegyûjtése és
megküldése a Felelõs Hatóság (IRM) részére, a tárca képviselet ellátása a Külsõ Határok Alap Tárcaközi Egyeztetõ Fó-
rumon,

23. az Európai Unió támogatási eszközeivel kapcsolatos anyagok véleményezése, a tárcaálláspont koordinációja,
24. az EKT B 9. Közlekedéspolitikai és 15. Távközlési és információs technológiák szakértõi csoport vezetésének és

titkársági feladatainak ellátása,
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25. más kormányzati szervek nemzetközi tárgyalásaihoz a minisztériumot érintõ javaslatok összeállítása, a tárgyalá-
sokból adódó intézkedési tervek elkészítése, az ezekbõl eredõ feladatok tárcán belüli felelõseinek – az érintett szakmai
fõosztályokkal folytatott egyeztetés alapján történõ – kijelölése, a feladatok végrehajtásának ellenõrzése és arról beszá-
moló készítése a tárca vezetése részére,

26. részvétel a szakfõosztályok nemzetközi feladatainak megoldásában, közremûködés a nemzetközi tevékenységre
vonatkozó szabályozások kialakításában,

27. a minisztériumot érintõ nemzetközi ügyekben, felhatalmazás szerint, a minisztérium képviselete a nemzetközi két-
és többoldalú tárgyalásokon, a nemzetközi kormányközi szervezetekben (különös tekintettel: ITF, ENSZ/EGB, OTIF,
OSzZsD, ICAO), a vegyes bizottságokban, a részvétel és érdekérvényesítés összehangolása és koordinációja,

28. a két- és többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások, valamint tárcaközi megállapodások kidolgozá-
sával, módosításával, aláírásával, jóváhagyásával és kihirdetésével összefüggõ feladatok ellátása az illetékes társfõosz-
tályok szakmai elõkészítése alapján,

29. más tárcáknak a nemzetközi ügyeket is érintõ elõterjesztéseire vonatkozó minisztériumi álláspont kialakítása, il-
letve megkereséseire adandó válaszok összeállítása,

30. átfogó nemzetközi ügyekben a külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkban akkre-
ditált diplomáciai testületekkel kapcsolattartás,

31. a Magyar Köztársaság tárca által delegált közlekedési és hírközlési szakdiplomatáinak szakmai irányítása,
32. a határon túli magyar közösségekkel és a szomszédos országokkal fenntartott nemzetközi kapcsolatok fejlesztésé-

ben való közremûködés,
33. a tárca nemzetközi regionális együttmûködésekben való munkájának és az ott vállalt, minisztériumot érintõ fel-

adatok végrehajtásának koordinációja,
34. a minisztérium költségvetésében szereplõ Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõi feladatainak

ellátása,
35. a Határellenõrzési Tárcaközi Bizottságban a minisztérium képviseletének ellátása, a tárcaközi bizottság határoza-

tai végrehajtásának koordinálása,
36. a Transz-európai Közlekedési Hálózat (TEN-T) magyar szakaszának kialakításával és a „Tágabb Európa” kezde-

ményezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésében való közremûködés,
37. az Európai Bizottság mellett mûködõ egyes szakmai bizottságok és munkacsoportok munkájában való részvétel és

a szakmai képviseletbõl adódó feladatok ellátása,
38. más állami vezetõk, kormányzati szervek képviselõinek nemzetközi tárgyalásaihoz a minisztériumot érintõ javas-

latok összeállítása,
39. a tárcát érintõ, nemzetközi vonatkozású külsõ megkeresésekre (Országgyûlés, Köztársasági Elnöki Hivatal, Mi-

niszterelnöki Hivatal, Külügyminisztérium stb.) adandó válaszok összeállítása, képviselõi megkeresések, interpellációk,
más állami vezetõk és kormányzati szervek képviselõinek és azok megválaszolásában való közremûködés,

40. javaslattétel az állam- és kormányközi, tartományi és regionális szintû közlekedési konzultációk, valamint közle-
kedési vegyes bizottságok szervezésére, azok mûködtetése, a titkársági feladatok ellátása,

41. együttes kormányülések közlekedési napirendjeinek kidolgozása és kezelése,
42. a kétoldalú nemzetközi kapcsolatrendszer gondozása, aktualizálása és továbbfejlesztése, a kétoldalú kapcsolato-

kat érintõ magyar álláspontok véleményezése, azok kialakítása,
43. a minisztérium vezetõi szintû két- és többoldalú nemzetközi tárgyalásaiból adódó intézkedési tervek elkészítése,

az érintett szakmai fõosztályokkal folytatott egyeztetés alapján az ezekbõl eredõ feladatok felelõseinek kijelölése, a fel-
adatok végrehajtásának ellenõrzése és beszámolók készítése a tárca vezetése részére,

44. a minisztérium éves nemzetközi programtervének összeállítása.

1.2.4. TÁRSASÁGI
ÉS INTÉZMÉNYFELÜGYELETI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A legjobb állami vagyongazdálkodási szervezet kialakítása, a társaságok értékének és jövedelmezõségének növelése.
Az intézmények mûködésének felügyelete és stratégiai irányítása a modern, transzparens és hatékony intézményi

rendszer kialakítása érdekében.
A vagyonkezelés és a miniszteri döntések elõkészítése során a tulajdonosi, szakmapolitikai, költségvetési, jogi, ese-

tenként állami megrendelõi szempontok lehetõség szerint konszenzusos érvényesítése.
A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.
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A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Társasági Osztály
– Intézményfelügyeleti Osztály.

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. vagyongazdálkodási és vagyonkezelési stratégia és irányelvek kidolgozása a társaságok tekintetében,
2. egységes vagyonkezelõi irányítási módszertan kidolgozása és a referensi rendszer mûködtetése,
3. részvétel az állami vagyon kezelésére vonatkozó szakmai szabályozási koncepciók kidolgozásában,
4. a társaságok vezetõ tisztségviselõinek javadalmazására vonatkozó szabályok elõkészítése,
5. a társaságok középtávú mûködési, tevékenységi és szervezeti stratégiájának kialakításával, intézkedési terv alapján

történõ végrehajtásával kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása,
6. a Tervezéskoordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési Fõosztállyal együttmûködve a fejezet felügyelete és irányí-

tása alá tartozó intézmények költségvetés-tervezési tevékenységének összefogása, a Pénzügyminisztérium Tervezési
Tájékoztatójában közzétett tervezési irányelvek alapján részükre a tervezési alapelvek meghatározása, a minisztériumi
fejezethez tartozó költségvetési intézmények költségvetési javaslatának a szakterület egyetértésével történõ elkészítése
és a Pénzügyminisztérium Tervezési Tájékoztatója által elõírt és az intézményi szektorra összesített mellékletek elektro-
nikus adatállományának megküldése a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár útján a Tervezés-koordinációs,
Kontrolling és Közbeszerzési Fõosztály részére,

7. az intézmények kincstári költségvetésének felülvizsgálata, jóváhagyása és az intézményi szektorra összesített
elektronikus adatállománynak továbbítása a Költségvetési Fõosztályra,

8. az intézmények elemi költségvetésének felülvizsgálata, a kabinetfõnök jóváhagyása után az adatok elektronikus
feldolgozását és ellenõrzését követõen az összesített adatállománynak a Költségvetési Fõosztály részére történõ továbbí-
tása,

9. az intézmények költségvetési beszámolási tevékenységének összefogása, beszámolási szempontrendszer és a csa-
tolandó mellékletek összetételének meghatározása, az elkészített beszámolók számszaki ellenõrzése, az Ellenõrzési Fõ-
osztály megbízhatósági ellenõrzését követõen kiadott záradékot és a kabinetfõnök jóváhagyását követõen az intézmény
részére történõ visszaküldése,

10. az intézmények intézményi felügyeleti kontrolling rendszer koncepciójának meghatározása, az adatszolgáltatás
kialakítása, a rendszer mûködtetése, az intézményi adatszolgáltatás összefogása, felügyelete, és adatszolgáltatás a Ter-
vezés-koordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési Fõosztály részére,

11. az intézmények költségvetési-gazdálkodási tevékenysége felügyeletének ellátása,
12. az intézmények által benyújtott, fejezeti hatáskörû elõirányzat-módosítási igények elõterjesztése, az elõirány-

zat-módosítások engedélyezése, majd továbbítása a Költségvetési Fõosztály részére,
13. a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények éves költségvetési elõirányzatainak évközi módosításáról az elõ-

irányzat-nyilvántartás vezetése,
14. az intézményi szektor zárszámadásának és maradvány-elszámolásának összefogása, a Pénzügyminisztérium által

elõírt adatszolgáltatásoknak az intézményi adatszolgáltatások alapján, azok ellenõrzését és feldolgozását követõen törté-
nõ elkészítése, és az intézményi szektorra összesített adatállománynak a Költségvetési Fõosztály részére megküldése,

15. az intézmények felügyelete, egyablakos kapcsolattartási rendszerének mûködtetése,
16. az intézmények alapító és megszüntetõ okiratainak – a szakmai és a Jogi Fõosztály bevonásával történõ – elkészí-

tése, nyilvántartása, az alapítással, megszüntetéssel összefüggõ gazdálkodási feladatok ellátása, valamint az intézmé-
nyek szervezeti és mûködési szabályzatainak elkészítésével kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása,

17. az érintett szakmai fõosztályok bevonásával az intézmények középtávú mûködési, tevékenységi és szervezeti stra-
tégiájának kialakításával, intézkedési terv alapján történõ végrehajtásával kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása.

A Fõosztály operatív feladatai:
1. a társaságokban az állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátása, a vonatkozó tu-

lajdonosi határozatok elõkészítése, belsõ és külsõ szakmai egyeztetések lefolytatása, véleményezés és javaslattétel a tu-
lajdonosi jogok gyakorlója részére,

2. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött, társasági részesedésekre vonatkozó
vagyonkezelési szerzõdés szerinti egyeztetések lefolytatása a tulajdonosi joggyakorlás során,

3. a társaságok beszámoltatási, értékelési és ellenõrzési rendszerének kialakítása, mûködtetése, a szükséges nyilván-
tartások vezetése, a társasági információs rendszer (TIR) kialakítása, fejlesztése és mûködtetése, monitoring irányítása,

4. a társaságok tulajdonosi részesedéseinek nyilvántartása,
5. a társaságok, valamint az MNV Zrt. tulajdonosi jogkörébe tartozó egyes társaságok (melyek testületeibe a miniszté-

rium tagokat delegálhat) igazgatósági és felügyelõbizottsági tagságokra vonatkozó miniszteri döntések elõkészítése és
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végrehajtása, továbbá ezen tagságokra vonatkozó nyilvántartási rendszer (díjazás, delegáló intézmény) kialakítása, és
naprakész vezetése,

6. a tulajdonosi határozatok nyilvántartása,
7. a társaságok alapító okirata, illetve társasági szerzõdése módosításának elkészítése, illetve azok naprakész változa-

tának nyilvántartása,
8. a társaságok által végzett közszolgáltatások mûködési (pénzügyi, gazdálkodási) feltételrendszere kialakításának

véleményezése,
9. a társaságokkal megkötendõ közhasznú szerzõdések támogatási (pénzügyi, gazdálkodási) feltételrendszere kialakí-

tásának véleményezése,
10. az intézmények, továbbá a társaságok vagyonkezelésében lévõ állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos

– jogszabályban, valamint vagyonkezelési szerzõdésben a minisztérium egyetértéséhez, illetve véleményadásához kö-
tött – feladatok elvégzése, döntésre történõ elõkészítése,

11. az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerzõdés megkötésének, módosításának, aktualizálásának aláírásra törté-
nõ elõkészítése azon társasági részesedésekre vonatkozóan, amelyek esetében a tulajdonosi jogokat a minisztérium gya-
korolja,

12. társasági részesedések értékesítésének elõkészítése, és az értékesítés lebonyolításában való közremûködés, az
MNV Zrt.-vel kötendõ megállapodás alapján,

13. a minisztérium képviseletének elõkészítése és koordinálása a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) ülése-
in, az MNV Zrt. portfoliójába és a minisztérium szakmai irányítása alá tartozó állami vagyont érintõ döntéshozatalban,

14. a Humánigazgatási Fõosztály elõzetes véleménye alapján a társaságok elsõ számú vezetõi javadalmazásával és tel-
jesítményértékelésével kapcsolatos feladatok ellátása,

15. az érintett szakmai terület bevonásával, a társaságokkal kapcsolatos – tulajdonosi szempontból releváns informá-
ciók összegyûjtése, és ez alapján meghatározható minisztériumi feladatok elvégzése, illetve koordinálása,

16. a vasútegészségügy fejlesztési, mûködtetési koncepciójára vonatkozó javaslatok véleményezése,
17. az intézmények részérõl a Pénzügyminisztérium által elõírt formában elkészített számszaki költségvetési javasla-

tának ellenõrzése, szektorra történõ összesítése és az intézményi szektort érintõen elkészített éves költségvetési javaslat
szöveges indoklásának elkészítése, a számszaki javaslatnak és a szöveges indoklásnak a Tervezés-koordinációs, Kont-
rolling és Közbeszerzési Fõosztály, valamint a Költségvetési Fõosztály részére történõ megküldése,

18. az intézmények negyedéves mérlegjelentéseinek ellenõrzése, feldolgozása, a Költségvetési Fõosztály részére
megküldése,

19. az intézmények féléves és éves beszámolóinak és a kapcsolódó mellékleteknek feldolgozása, ellenõrzése, beszá-
molóihoz tartozó szakmai tevékenység ellátásáról szóló melléklet ellenõrzése és jóváhagyása, az intézményi szektorra
összesített elektronikus adatállománynak a Költségvetési Fõosztály részére megküldése, az éves beszámoló felügyeleti
szervi jóváhagyásra elõterjesztése,

20. az intézmények elõzõ évi elõirányzat-maradvány elszámolásának felülvizsgálata,
21. az intézmények zárszámadási törvénytervezetekhez tartozó szakmai mellékleteinek ellenõrzése, feldolgozása és

összesítése, a zárszámadás szöveges indoklásának összeállítása, zárszámadási törvénytervezetekhez tartozó szakmai te-
vékenységének értékelésérõl szóló melléklet jóváhagyása, a Pénzügyminisztérium által elõírt kimutatásoknak az intéz-
ményi szektor adatait tartalmazó összesített elektronikus adatállománynak továbbítása a Költségvetési Fõosztályra,

22. az intézmények támogatási és kiadási, valamint bevételi elõirányzatai alakulásának nyilvántartása, az évközi Or-
szággyûlés, Kormány, fejezeti és intézményi hatáskörben végrehajtott elõirányzat-módosítások analitikus vezetése,

23. havi rendszerességgel adatszolgáltatás készítése az intézmények elõirányzat felhasználásáról, az intézmények ne-
gyedéves elõirányzat finanszírozási tervének összesítése, és az összesített adatállománynak a Költségvetési Fõosztályra
történõ megküldése,

24. az intézmények átalakításával, megszûntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása a Költségvetési Fõosztállyal
egyeztetve, az intézmények nyilvántartással összefüggõ feladatainak – számlanyitás, számla megszûntetése stb. – ellátá-
sa a törzsadattárat érintõ adatszolgáltatás elkészítése, és átadása a Költségvetési Fõosztály részére,

25. az intézmények havi idõarányos keretnyitásának engedélyezése, és a Magyar Államkincstárhoz történõ továbbítás
céljából megküldése Költségvetési Fõosztály részére,

26. elõterjesztés készítése a Költségvetési Fõosztály felé – az intézmények által kezdeményezett – elõirányzat keret-
nyitás elõrehozásáról,

27. az intézmények közérdekû adatainak megjelenítésével kapcsolatos és a vonatkozó KHEM utasításban szabályo-
zott teendõk végrehajtásának koordinálása,

28. a Humánigazgatási Fõosztály elõzetes véleménye alapján az intézményeknél a vezetõk javadalmazási kérdései-
nek, prémiumcél meghatározásának és teljesítményértékelésének döntés elõkészítése, koordinálása,

29. a minisztérium és az intézmények feladat-összehangolása,
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30. az intézmények szervezeti és mûködési szabályzatainak elkészítésével kapcsolatos koordinációs feladatok ellá-
tása,

31. a Pénzügyminisztérium által a vonatkozó jogszabályok alapján elõírt és a fejezet felügyelete alá tartozó intézmé-
nyeket érintõ évközi adatszolgáltatásoknak szektor szintû elkészítése és fejezeti szintû adatszolgáltatási kötelezettség
esetén a Költségvetési Fõosztályra történõ megküldése,

32. az intézményi szektort érintõ KEHI és ÁSZ ellenõrzési vizsgálatok lebonyolításában való közremûködés,
33. közremûködés a felügyeleti szervi tevékenységet érintõ belsõ szabályzatok elõkészítésében,
34. a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Igazgatásával (továbbiakban KHEM Igazgatás) kapcsola-

tosan a költségvetés-tervezés tevékenységének koordinálása; a Tervezés-koordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési
Fõosztállyal együttmûködve a tervezési alapelvek meghatározása; a KHEM Igazgatás részére a tervezési körirat meg-
küldése, valamint – a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár útján – a 1051-es szektor összesenjére vonatko-
zó költségvetési javaslat megküldése a Költségvetési Fõosztály részére,

35. a KHEM Igazgatás kincstári költségvetésének felülvizsgálata, jóváhagyása, továbbítása a Költségvetési Fõosz-
tályra,

36. a KHEM Igazgatás elemi költségvetésének felülvizsgálata; az adatok feldolgozását és ellenõrzését követõen – a
kabinetfõnök jóváhagyása után – a Költségvetési Fõosztály részére történõ továbbítása,

37. a KHEM Igazgatás költségvetési beszámolási tevékenységének összefogása; beszámolási szempontrendszer meg-
határozása; az elkészített beszámolók számszaki ellenõrzése, az Ellenõrzési Fõosztály megbízhatósági ellenõrzését kö-
vetõen kiadott záradék, valamint a kabinetfõnök jóváhagyása után az intézmény részére történõ visszaküldése,

38. a KHEM Igazgatás maradvány-elszámolásának koordinálása, adatszolgáltatás a Költségvetési Fõosztály részére,
39. a KHEM Igazgatás negyedéves mérlegjelentésének ellenõrzése, feldolgozása, megküldése a Költségvetési Fõosz-

tály részére.

2. ÁLLAMTITKÁR

Feladata az Általános Rendelkezések B. részének 2. pontjában megfogalmazottakon kívül Országgyûlés frakcióival
(a frakciók munkabizottságaival) történõ együttmûködés.

2.1 ÁLLAMTITKÁR TITKÁRSÁGA

Feladata a civil szervezetekkel, elsõdlegesen az egyházakkal, társadalmi szervekkel, munkaadói szervezetekkel, a
munkavállalók érdekképviseleteivel, továbbá az kapcsolattartás minisztériumon belüli összefogása, továbbá az államtit-
kár által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

2.2. KOORDINÁCIÓS SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG

2.2.1 SZAKÁLLAMTITKÁR TITKÁRSÁGA

A Titkárság az általános titkársági feladatokon túlmenõen ellátja a szakállamtitkár által meghatározott feladatokat, külö-
nösen a szakállamtitkárságot érintõ szakmai feladatok koordinációját, számonkérését, a szakállamtitkár szakmai munkájá-
nak támogatását, valamint a szakállamtitkárhoz tartozó szervezeti egységek, és munkájuk összefogását.

A Titkárság feladata továbbá a minisztériumban végzett lobbitevékenység koordinálása, és a lobbitevékenység tár-
gyában az Igazságügyi Hivatal tájékoztatása.

2.2.2. JOGI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A minisztérium stratégiájához kapcsolódó hatékony közigazgatási szabályozási feladatok ellátása, továbbá a stratégi-

ához tartozó feladatok ellátásához szükséges szerzõdések véleményezésében, az intézmény-átalakításban, a társaságok
irányítását megalapozó döntésekben való szolgáltató közremûködés. Kodifikációs központként szolgál.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.
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A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Általános Jogi Osztály
– Jogszabály-elõkészítõ Osztály

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabály-tervezetek és az állami irányítás egyéb jogi eszközei kodi-

fikált szövegének kialakítása, ennek keretében a szabályozás magyar jogrenddel való összhangjának biztosítása, a
jogszabály-tervezetek véglegesítése, a jogközelítést célzó jogszabály tervezetek véglegesítése és azoknak a közösségi
acquis-val való összhangjának figyelemmel kísérése,

2. a szakmai javaslatok alapján a tárca jogalkotási programjának összeállítása, továbbá a Kormány törvényalkotási
programjára és a Kormány és a Kormánykabinet munkatervére vonatkozó minisztériumi javaslat elõkészítése, a jogalko-
tási programban a minisztérium jogközelítési célú jogalkotási feladatainak ütemezése és azok végrehajtásának figyelem-
mel kísérése,

3. tárcaálláspont kialakítása az Alkotmány megváltoztatására vonatkozó törvényekkel, az alkotmányos alapjogok és
alapvetõ emberi jogok érvényesülését garantáló törvényekkel, a büntetõjogi, a polgári jogi, a családjogi és az igazság-
szolgáltatást érintõ törvényekkel kapcsolatosan,

4. részvétel a Közbeszerzési Bizottság ülésein és az alapdokumentumok jogi szempontú véleményezésének ezen ke-
resztüli gyakorlása,

5. közremûködés az intézmények alapító és megszüntetõ okiratainak (azok módosításainak), továbbá a társaságok ala-
pító okiratainak, illetve társasági szerzõdései módosításának kialakításában – a vélemény a gazdasági-célszerûségi meg-
fontolásokra nem terjed ki,

6. a minisztérium – Korm. határozatban foglalt – országos bûnmegelõzési feladatainak koordinációja, és a minisztéri-
um képviselete a Bûnmegelõzési Tanácsban.

A Fõosztály operatív feladatai:
1. a fõfelelõs szervezeti egységgel együttmûködve a más minisztériumok és egyéb szervek által elõkészített jogsza-

bálytervezetek, illetõleg jogszabálytervezetet tartalmazó kormány-elõterjesztések tervezeteinek jogi és kodifikációs
szempontból történõ véleményezése,

2. a szakterületek szakmai elõkészítésével és támogatásával – ide nem értve azokat az eseteket, amelyekben a minisz-
ter ettõl eltérõen rendelkezik – gondoskodik a minisztérium jogi képviseletérõl a bíróságok és hatóságok elõtt indult eljá-
rásokban, a peres ügyek nyilvántartása,

3. a szervezeti egységek által elõkészített szerzõdéstervezeteknek, a szerzõdések módosításainak jogi szempontból
történõ véleményezése, amely vélemény azonban a gazdasági-célszerûségi megfontolásokra nem terjed ki,

4. véleményformálás a fõosztályok részérõl történõ megkeresés alapján a minisztérium által nyújtott támogatásokkal
kapcsolatos jogi megítélést igénylõ ügyekben,

5. a minisztérium alapító okiratának elõkészítése a szakmailag illetékes szervezeti egységek közremûködésével,
6. közremûködés az állampolgároktól és a külsõ szervektõl (ide értve az Alkotmánybíróságot is) érkezõ, jogértelme-

zést igénylõ beadványokkal kapcsolatos tárcaálláspont kialakításában,
7. a szakmai fõosztályokkal együttmûködve részvétel az Országgyûlés bizottságai elõtt a tárca jogszabály-elõkészítési

felelõsségébe tartozó törvényjavaslatok képviseletében,
8. közremûködés a nemzetközi szerzõdések megkötésének elõkészítésében, tárgyalásában, ezzel kapcsolatban a jog-

alkotási törvénybõl, a Kormány ügyrendjébõl eredõ feladatok ellátása,
9. a miniszteri utasítások nyilvántartása,
10. a minisztérium jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó jogszabályok hatályosulásának vizsgálata, vala-

mint az érdemi és technikai deregulációjával kapcsolatos minisztériumi feladatok összegyûjtése,
11. közremûködés a közösségi szabályok végrehajtásával, a közösségi jogszabályok átültetésének elmulasztásával

(kötelezettségszegési eljárás), valamint az EU-s intézményektõl érkezõ jogközelítéssel összefüggõ megkeresések meg-
válaszolásával kapcsolatos feladatokban,

12. a miniszter vagy a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben hozott határozatok és felügyeleti intéz-
kedések véleményezése,

13. a közérdekû adat igénylésével kapcsolatos kérelmek koordinálása,
14. az országgyûlési biztosi megkeresések összefogása, az azokra adott válaszok koordinációja,
15. a minisztérium jogszabályelõkészítési felelõsségébe tartozó jogszabályok nyilvántartása,
16. a felügyeleti igazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
17. a minisztérium és a miniszter által irányított, illetve felügyelt intézmények biztonsági okmányaival kapcsolatos

koordináció.
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2.2.3 PARLAMENTI
ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A kormányprogram és a minisztériumi álláspont képviselete az Országgyûlés elõtt. A Parlament törvényalkotási és

kormányzati ellenõrzõ szerepébõl adódó, a minisztériumot érintõ feladatok irányítása az Országgyûlés házszabályi kö-
vetelményeinek figyelembevételével. Az Országgyûlés és a minisztérium közötti összekötõ, közvetítõ, tájékoztató, szer-
vezõ szerep betöltése annak érdekében, hogy a tárca által kidolgozott intézkedéseket az országgyûlési képviselõk megis-
merjék, azokhoz a parlamenti többség támogatása megszerezhetõ legyen. A minisztérium számára biztosítja az egységes
feladatmenedzsmentet, a hatékony, ellenõrizhetõ, a felsõvezetõk számára átlátható mûködést elõsegítõ koordinációs fo-
lyamatok kialakítását és mûködtetését.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.

A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Parlamenti Osztály,
– Koordinációs Osztály.

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. az Országgyûlés törvényalkotási és a kormányzati munkát ellenõrzõ szerepébõl adódó, a minisztériumot érintõ fel-

adatok összefogása,
2. a minisztérium parlamenti kapcsolattartási koncepciójának kialakítása, a minisztérium parlamenti kapcsolatainak

szervezése,
3. a minisztérium által kezdeményezett javaslatok (törvény, országgyûlési határozat, jelentés, tájékoztató, beszámoló)

parlamenti benyújtása,
4. a minisztérium feladatkiadási, utókövetési és számonkérési rendszerének kialakítása, mûködtetése, továbbfejlesz-

tése és annak irányítása,
5. a felsõvezetõi szintû tárcaközi egyeztetéseken a minisztérium részvételének és képviseletének megszervezése,
6. a Kormány és kabinetjei, valamint az Államtitkári Értekezlet ülésein, továbbá a Szakmapolitikai Munkacsoport ülé-

sein résztvevõ minisztériumi képviselõ felkészítésének szervezése,
7. a külsõ szervektõl közigazgatási egyeztetés keretében beérkezõ elõterjesztés-tervezetek tekintetében a szervezeti

egységek által elõkészített vezetõi szintû minisztériumi álláspont elõterjesztése jóváhagyásra,
8. a szervezeti egységek közremûködésével a minisztériumi elõterjesztések (jogszabálytervezetek) közigazgatási

egyeztetése,
9. a miniszter által aláírt jogszabályok kihirdetésérõl való gondoskodás,
10. az egyes kormányhatározatok nyilvántartása, a minisztériumi felelõsségû feladatok végrehajtásáért felelõs minisz-

tériumi vezetõ kijelölése, az e körbe tartozó határidõs feladatok teljesítésének ellenõrzése,
11. az Ágazatfinanszírozási Szakállamtitkársággal együttmûködve a minisztérium ügyirat-kezelési rendjének kiala-

kítása, irányítása, ellenõrzése.

A Fõosztály operatív feladatai:
1. az Országgyûlés plenáris ülésén a miniszteri, államtitkári részvétel elõkészítése, irányítása,
2. az országgyûlési bizottságok részére készülõ beszámolók, jelentések, tájékoztatók stb. elõkészítése, összeállítása, a

tárcaképviselet bizottsági üléseken való biztosítása,
3. a miniszterhez intézett kérdésekre, interpellációkra és országgyûlési képviselõi megkeresésekre – az érintett fõosz-

tályok bevonásával – a válaszok elkészítése,
4. miniszteri felkészítõ anyag összeállítása a minisztérium által elõterjesztett és a minisztériumot érintõ törvény-, illet-

ve Országgyûlési határozatjavaslatokról, módosítókról a frakcióálláspont kialakításához,
5. az országgyûlési képviselõk részére rendszeresített miniszteri fogadóórák szervezése, elõkészítése,
6. a minisztérium által beterjesztett törvényjavaslatok, országgyûlési határozatok parlamenti tárgyalásának figyelem-

mel kísérése, a módosító indítványok véleményeztetésének összefogása,
7. folyamatos tájékoztatás az Országgyûlés tárcát érintõ munkájáról,
8. a minisztérium által készített kormány-elõterjesztések, az elõterjesztésekkel szemben támasztott formai és ügyrendi

(Kormány ügyrendje) követelmények megtartásának vizsgálata, azoknak a Kormány és kabinetjei részére történõ be-
nyújtása,

9. a minisztériumba érkezõ küldemények átvétele, érkeztetése, illetve iktatása, gondoskodás az érdekeltekhez történõ
eljuttatásukról,
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10. a minõsített adatok védelmével kapcsolatos és a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok ellátása,
11. a belsõ szabályzatok és körlevelek nyilvántartása és az intraneten történõ megjelentetésérõl való gondoskodás.
12. az iratkezelõ rendszer szakmai felügyelete, a fõosztályokon lévõ anyagoknak a kézi irattárakból a központi irattár-

ba történõ leadásának koordinálása, az irattári szolgáltatás, betekintés biztosítása az Ágazatfinanszírozási Szakállamtit-
kársággal együttmûködve.

3. KÖZLEKEDÉSI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG

3.1. TITKÁRSÁG

Feladata a szakállamtitkár személyi és szakmai asszisztenciájának ellátása.

A Titkárság operatív feladatai:
1. ellátja a szakállamtitkár által meghatározott feladatokat, különösen a szakállamtitkárságot érintõ szakmai feladatok

koordinációját, számonkérését, a szakállamtitkár szakmai munkájának támogatását, valamint a szakállamtitkárhoz tarto-
zó szervezeti egységek munkájának összefogását,

2. koordinálja és elõkészíti a szakállamtitkár hivatalos programjait, az azokhoz kapcsolódó szakmai anyagok elõké-
szítését,

3. a szakállamtitkárság illetékességi körébe tartozó, több szakterületet érintõ tevékenység minisztériumi koordinációt
igénylõ feladataiban a szakállamtitkárság képviselete,

4. más tárcáknak a közlekedési ágazat szabályozását érintõ jogszabálytervezeteivel és egyéb elõterjesztéseivel kap-
csolatos közlekedésszakmai álláspont kialakítása,

5. részvétel a Földrajzinév-bizottságban a vasúti közlekedéssel, a közúti közlekedéssel, az úthálózattal összefüggõ
földrajzi nevek megállapításával kapcsolatos feladatok bizottsági képviseletének ellátása,

6. a szakképzés és felnõttképzés állami feladatainak teljesítésébõl adódó tárcafeladatok ellátásáért,
7. a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács munkájában való részvételért és tárcaszintû képviseletéért,
8. a közlekedéspolitikával, közlekedési reformprogramokkal kapcsolatos szakterületi, minisztériumi és tárcaközi

koordinációs feladatok ellátása, különös tekintettel a szakterületek akció és intézkedési terveinek összehangolásra, vala-
mint közlekedéspolitika megvalósításának monitoringjára.

3.2. KÖZÚTI ÉS VASÚTI INFRASTRUKTÚRA FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A közúti és vasúti hálózatok területén országos és nemzetközi szintû stratégiai, döntés-elõkészítési, operatív és szak-

mai irányítási feladatok ellátása. Fõbb feladatok: a fejlesztési programok összeállítása, a finanszírozási források szakmai
tartalmának kitöltése, a nagy projektek szakmai felügyelete, az intézmények, illetve társaságok tevékenységének ellen-
õrzése, parlamenti interpellációk válaszainak elkészítése.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, akit az általános jogkörû fõosztályvezetõ-helyettes helyettesít.

A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Közúti Osztály
– Vasúti Infrastruktúra Osztály

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. a közlekedéspolitikával kapcsolatos minisztériumi feladatokban való közremûködés, különös tekintettel az inf-

rastruktúra-fejlesztési elvek kidolgozására, a döntések elõkészítésére és azok megvalósításának figyelemmel kísérésére,
a közlekedéssel kapcsolatos ágazati szintû tervezésre és a feladatok végrehajtásában történõ közremûködésre,

2. a nemzeti és nemzetközi szintû tervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, különös tekintettel az Országos Terület-
rendezési Tervvel és a Transz-európai Közlekedési Hálózattal (TEN-T), valamint az országos közlekedési hálózatok
üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével összefüggõ állami feladatok ellátására,

3. szakmai javaslattétel az intermodális logisztikai központok infrastruktúra-hálózata fejlesztésére,
4. közremûködés a kikötõhálózat és a repterek fejlesztési koncepciójának kidolgozásában,
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5. részvétel a Fejlesztési Koordinációs Tárcaközi Bizottság (FKTB) munkájában, különös tekintettel a Nemzeti Fej-
lesztési Terv közlekedési komponenseinek kimunkálására, továbbá a munkaközi tervezetek egyeztetése, véleményezé-
se, a rendelkezésre álló anyagok átvizsgálása, korrekciója,

6. a közút és a vasúthálózat nyomvonalainak, kategóriájának és jellemzõinek meghatározásával kapcsolatos állami
feladatok ellátása,

7. részvétel a közúti és vasúti infrastruktúra területét érintõ nemzetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában, ki-
emelten a tagállami mûködés programjaival összefüggésben az Európai Bizottság, az ENSZ EGB mellett mûködõ szak-
mai bizottságok és munkacsoportok munkájában való részvétel, továbbá a szakmai képviseletbõl adódó feladatok ellá-
tása,

8. részvétel a közlekedési hálózatok pályahasználati díjainak meghatározására létrehozott eseti, vagy állandó bizottsá-
gok munkájában,

9. közremûködés a városi és elõvárosi infrastruktúra-hálózat fejlesztéspolitikájának kialakításában, a közlekedési há-
lózatok összehangolásában,

10. részvétel a vasúti interoperabilitás technikai és intézményi rendszereinek kialakításában.

A Fõosztály operatív feladatai:
11. részvétel az EU Bizottság közlekedésfejlesztési projektjeiben,
12. szakmai közremûködés a minisztérium közlekedési pályahálózatokat érintõ vagyonkezelési feladatainak ellátásá-

ban,
13. a közlekedéssel kapcsolatos operatív programra vonatkozó, a minisztérium feladatkörébe tartozó tervezési mun-

kák ellátása, más operatív programok összeállításában a szakállamtitkárságot érintõ területeken közremûködés,
14. közremûködés a vasútnak minõsülõ kötöttpályás közlekedés alapvetõ szabályainak kidolgozásában,
15. a közutak kezelésének normatív és – az országos közutak tekintetében – operatív irányítása, az országos közutak,

hidak és tartozékaik kezelésével (fenntartásával, üzemeltetésével és fejlesztésével) kapcsolatos minisztériumi feladatok
elvégzése, rendkívüli helyzetek alkalmával közremûködés a közúti forgalom szervezésében,

16. a rév- és kompközlekedés, mint közúti hálózatot kiegészítõ közlekedés üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggõ
feladatok koordinálása,

17. az országos közúthálózat forgalomirányítási és tájékoztatási rendszerének meghatározása,
18. javaslattétel a közutakkal kapcsolatos megalkotandó jogszabályok tartalmára, a nemzetközi közúti kapcsolatok

fejlesztésére, a nemzetközi egyezmények és megállapodások szakmai tartalmára, részvétel azok létrehozatalának elõké-
szítésében,

19. az úthálózat állapotjellemzõi, forgalmi, forgalomszabályozási és baleseti adatai gyûjtésének, karbantartásának és
kezelési rendjének kidolgozása, az útvagyon értéke meghatározásának és nyilvántartásának irányítása, a közúti informá-
ciószolgáltatás rendszere feltételeinek, a közutak egységes forgalmi rendje elveinek, a közutak forgalombiztonságának
javítását célzó intézkedéseknek a meghatározása,

20. együttmûködés a társfõosztályokkal a nemzetközi kapcsolatokban a közlekedéssel összefüggõ érdekek és kötele-
zettségek érvényesítésében,

21. nagyvasúti fejlesztési programok kimunkálása, egyeztetése, rendszeres aktualizálása,
22. a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés forrás-felhasználásának szakmai felügyelete,
23. a közút és vasúthálózat fejlesztéssel, az infrastruktúra beruházásokkal kapcsolatos vizsgálatok, mûszaki-gazdasá-

gi információk, társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatok elvégeztetése, elemzése, az utakkal és vasúti pályákkal kapcso-
latos kutatási-fejlesztési tevékenység szakmai irányítása,

24. az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások fejlesztésének szakterületi, minisztériumi és tárcaközi
koordinációja.

3.3. KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOZÁSI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A nemzetgazdasági infrastruktúra fejlesztését és hatékony mûködtetését meghatározó állami szabályozási feladatok

ellátása a közlekedési és postai ágazat tekintetében; a hálózati infrastruktúra szabályozás stratégiai megalapozása és az
infrastruktúra minõségét meghatározó jogi keretek szakmai kialakítása.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, akit az általános jogkörû fõosztályvezetõ-helyettes, illetve akadályozta-
tása esetén a Gépjármûközlekedési és Logisztikai Osztály vezetõje helyettesít.
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A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Gépjármûközlekedési és Logisztikai Osztály,
– Légi- és Víziközlekedési Osztály,
– Vasúti Szabályozási Osztály.

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. a közlekedési ágazat állami szabályozásának szakmai elõkészítése, a vonatkozó szabályozási koncepciók kialakí-

tása, jogszabály-tervezetek szakmai elõkészítése,
2. a közlekedési ágazatra vonatkozó jogszabályok hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, és ennek alap-

ján a jogszabályi környezet korszerûsítése, kiigazítása, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételének kezde-
ményezése,

3. az EU közlekedési tárgyú jogszabályainak és egyéb, kötelezõ erõvel nem bíró aktusainak elõkészítésében való ma-
gyar részvétel, a magyar tárgyalási álláspont kialakítása és képviselete, a tagságból eredõ feladatok ellátása (így különö-
sen a közösségi jogszabályok hazai jogba történõ átültetése, a jelentéstételi kötelezettség teljesítése),

4. a hazai szabályozás szakmai alapját, illetve jogi hátterét kialakító nemzetközi szervezetek [így különösen az ENSZ
EGB, az ICAO, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szakmai munkájában való részvétel és e fórumokon az egyes szak-
területek hazai szabályozási igényeinek érvényesítése,

5. a közúti közlekedésbiztonságot érintõ állami feladatok tárcaszintû képviselete,
6. az intézményi keretben folyó közlekedésre nevelés irányítása, a közlekedési szakképzés szakmai irányítása, össze-

fogása, fejlesztése.

A Fõosztály operatív feladatai:
7. részvétel a közúti közlekedési területet érintõ nemzetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában, így különö-

sen: az ENSZ EGB-munkacsoportjaiban a szakmai munkában való részvétel és a szakmai képviseletbõl adódó feladatok
ellátása,

8. a közutakkal kapcsolatos jogszabályok szakmai elõkészítése, javaslattétel a közúti igazgatással és hatósági felada-
tokkal kapcsolatos szabályozás szakmai tartalmára, részvétel azok létrehozatalának elõkészítésében,

9. a közlekedésért felelõs miniszter feladatkörébe tartozó szakmai képzési, képesítési és vizsga követelményekkel
kapcsolatos feladatok ellátása, a közlekedési szakképzés fejlesztése, valamint a szakképzési törvényben és az OKJ-ban
meghatározott, a közlekedési szakterületet érintõ szakképzésekkel kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátása,

10. a közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos követelmények meghatározása, a közúti közlekedés biztonsága ér-
dekében szükséges jogi szabályozások szakmai elõkészítése és a szükséges intézkedések szervezése,

11. a közúti közlekedésben való részvételre, a közúti közlekedési szabályokra vonatkozó elõírások, továbbá a pályaal-
kalmassági vizsgálatokkal és utánképzéssel kapcsolatos szakmai szabályok kialakítása,

12. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek elosztási elveinek meghatározása, részvétel a vonatkozó
nemzetközi megállapodások fejlesztésében, valamint a kétoldalú vegyes bizottságok mûködtetése,

13. a Nemzeti Közlekedési Hatóság által végzett forgalomba helyezés elõtti, idõszakos, valamint közúti jármûvizsgá-
lati tevékenység szakmai tartalmának meghatározása, fejlesztése, valamint a jármûvizsgáló hatósági szakértõk képzésé-
vel és továbbképzésével kapcsolatos jogi szabályozás szakmai elõkészítése,

14. a közúti jármûvek konstrukcióját (biztonsági és környezetvédelmi jellemzõit) és hatósági jóváhagyási rendszerét
meghatározó mûszaki szabályozás elõkészítése, koordinációja, kiadása,

15. az üzemelõ gépkocsik rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályozása,
16. közremûködés a közlekedési igazságügyi szakértõk engedélyezési eljárásában,
17. a veszélyes áruk szállítására vonatkozó hazai szabályok kimunkálása és folyamatos korszerûsítése; részvétel az ENSZ

EGB keretein belül a nemzetközi szállításokra vonatkozó elõírások kidolgozásában; részvétel az EU Bizottságának a veszé-
lyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységében, az EU-jogszabályok hazai jogba történõ átültetésében, továbbá a veszé-
lyes áruk szállítási biztonságával kapcsolatos egyéb jogszabályok szakmai elõkészítésében,

18. a polgári légiközlekedés koncepciójára és fejlesztésére vonatkozó javaslat kidolgozása, az ezzel összefüggõ dön-
tések elõkészítése, a végrehajtás figyelemmel kísérése,

19. a légiközlekedés biztonsága, ideértve a repülõterek és más földön telepített infrastruktúra eszközök, szolgálatok és
szolgáltatások biztonsága érdekében szükséges jogi szabályozások szakmai elõkészítése,

20. a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) közgyûlésén való részvétel, az Európai Polgári Repülési Szer-
vezet (ECAC), az Európai Szervezet a Légiközlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) munkájában való közremûködés;

21. a polgári légiközlekedés és a víziközlekedés védelmének szabályairól, valamint a Légiközlekedés Védelmi Bizott-
ság, továbbá a Víziközlekedési Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és mûködésének rendjérõl szóló jogszabály-
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ban a közlekedésért felelõs miniszter hatáskörébe utalt légi közlekedési, illetve vízi közlekedési védelmi feladatok ellá-
tása,

22. a vízi- és légiközlekedési szakterületen mûködõ nemzetközi szakmai szervezetek döntései, ajánlásai végrehajtásának
szervezése és koordinálása, adatszolgáltatás ellátása,

23. a víziközlekedéssel, a vízi utakkal, a kikötõkkel és más víziközlekedést befolyásoló létesítményekkel kapcsolatos
közlekedésbiztonsági, valamint környezetvédelmi célú mûszaki és hajózásbiztonsági követelményrendszerre vonatkozó
jogszabályok szakmai elõkészítése,

24. nem EU-tagállam lobogója alatt közlekedõ úszólétesítmény üzemeltetõje által benyújtott, nemzeti víziút használa-
tának engedélyezése iránti kérelmekkel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása,

25. az ENSZ EGB belvízi hajózási munkacsoportjában és bizottságában, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet bizott-
ságaiban és munkacsoportjaiban és nemzeti bizottságában, a Duna Bizottság munkacsoportjában és szakértõi értekezle-
tein, valamint az OECD és az ECMT munkacsoportjaiban a szakmai munkában való részvétel és a szakmai képviseletbõl
adódó feladatok ellátása,

26. a Duna Bizottságban a Magyar Köztársaság állandó kormányképviselõ-helyettesi feladatainak az ellátása, vala-
mint a Bizottság közgyûlésén és szakértõi értekezletein a szakmai munkában való részvétel és a szakmai képviseletbõl
adódó feladatok ellátása, továbbá a Rajnai Hajózás Központi Bizottságában a megfigyelõi státusszal összefüggõ szak-
mai képviseletbõl adódó feladatok ellátása,

27. a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságának mûködtetése,
28. a vasúti közlekedésrõl szóló törvény és végrehajtási rendeletei hatályosulásának figyelemmel kísérése, a vonatko-

zó jogszabály-tervezetek szakmai elõkészítése,
29. a vasúti közlekedés biztonságáról szóló koncepció kidolgozása,
30. a szabályozási tevékenységet megalapozó kutatás-fejlesztés menedzselési feladatok ellátása,
31. a fõosztály szakmai felelõsségi körébe tartozó költségvetési sorok költségvetési kapcsolatainak kezelése,
32. a fõosztály szabályozási kompetenciájába tartozó kérdések tekintetében a szabályozás-értelmezés, tájékoztatás,

média (internetes) megjelenéshez szakmai háttéranyag készítése,
33. a közlekedési tárgyú állampolgári (ügyfél) megkeresések és panaszügyek tekintetében a minisztériumi feladatkör-

be tartozóan szakmai tájékoztatás megadása és a szükség szerinti felügyeleti intézkedés kezdeményezése,
34. más tárcáknak a közlekedési ágazat szabályozását érintõ jogszabálytervezeteivel és egyéb elõterjesztéseivel kap-

csolatos szakmai álláspont kialakítása.

3.4. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI
ÉS POSTAÜGYI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A hírközlési (elektronikus hírközlés, posta) ágazat területén történõ szabályozási feladatok ellátása a hazai hírközlési

piacon jelen lévõ verseny élénkítése céljából.
A hírközlési infrastruktúra fejlesztését és hatékony mûködtetését meghatározó állami feladatok ellátása; a nemzeti rá-

dióspektrum politika keretein belül a rádióspektrum használatára vonatkozó szabályozás stratégiai megalapozása, és a
jogi keretek szakmai kialakítása.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.

A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Elektronikus Hírközlési Osztály,
– Postaügyi Osztály.

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. hírközlési terület stratégiai irányítása,
2. a hírközlési ágazat fejlõdését elõsegítõ koncepciók kialakítása, érvényesítése, a hírközléssel összefüggõ állami fel-

adatok végrehajtásának összehangolása,
3. hírközlés politika kidolgozása és érvényesítése és az ezzel kapcsolatos állami feladatok ellátásában történõ közre-

mûködés,
4. kormányzati postastratégia kidolgozása,
5. a postapiaci liberalizáció elõkészítése,
6. a fõosztály szakmai felelõsségi körébe tartozó szabályozási feladatok szakmai elõkészítése, állami szabályozásának

szakmai elõkészítése, a vonatkozó szabályozási koncepciók kialakítása, jogszabály-tervezetek szakmai elõkészítése,
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7. a hazai szabályozás szakmai alapját, vagy jogi hátterét kialakító nemzetközi szervezetek és EU-s intézmények szak-
mai munkájában részvétel és e fórumokon az egyes hazai szakterületek szabályozási igényeinek érvényesítése, kijelölés
alapján a minisztérium képviselete,

8. a postai ágazatra vonatkozó jogszabályok hatályosulásának folyamatos szakmai figyelemmel kísérése, és ennek
alapján a jogszabályi környezet korszerûsítése, kiigazítása, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételének
kezdeményezése,

9. a hazai szabályozás szakmai alapját, illetve jogi hátterét kialakító nemzetközi szervezetek [így különösen az Egye-
temes Postaegyesület (UPU)] szakmai munkájában való részvétel és e fórumokon az egyes szakterületek hazai szabályo-
zási igényeinek érvényesítése,

10. a hírközlési területen bejegyezhetõ igazságügyi szakértõi szakterület ágazati irányításával járó feladatok ellátása,
11. közremûködés az állami tulajdonban lévõ hírközlési hálózati kapacitások értékesítésének megteremtésében,
12. rádióspektrum politika kidolgozása és érvényesítése, és az ezzel kapcsolatos állami feladatok ellátásában történõ

közremûködés,
13. Infrastrukturális támogatási programok tervezése, végrehajtása, koordinálása, szakmai felügyelete.

A Fõosztály operatív feladatai:
1. az NHH mûködésének szakmai felügyelete,
2. részvétel a hírközlési szektor nemzetközi, illetve EU- szabályozásával, stratégiai tervezésével foglalkozó nemzet-

közi, illetve EU-s munkacsoportok munkájában,
3. az egyes elõirányzatok felhasználásával külön utasításban, szabályzatban foglalt feladatok ellátása,
4. az elektronikus hírközlési részpiacok rendszeres hatósági elemzésének hasznosítása, a Fõosztály feladatainak vég-

rehajtása során, különös tekintettel az állami tulajdon tárgyát képezõ frekvenciák hasznosításával összefüggõ kérdések
kezelésére, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság piacelemezési tevékenységében megjelenõ eredmények szabályozá-
si területén történõ hasznosulása érdekében,

5. a hírközlés szabályozással kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesülésének ellenõrzése,
6. az elektronikus hírközlési piac nemzetközi trendjeinek figyelemmel kísérése,
7. a postapiaci liberalizáció nemzetközi tapasztalatainak figyelemmel kísérése, a postapiaci liberalizáció elõkészítése,
8. a két- és többoldalú nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ szakmai szabályozási, tájékoztatási, együttmûködési, vala-

mint adatszolgáltatási tevékenység végzése,
9. a fõosztály szabályozási kompetenciájába tartozó kérdések tekintetében a szabályozásértelmezés, tájékoztatás, mé-

dia (internetes) megjelenéshez szakmai háttéranyag készítése,
10. a hírközlési tárgyú állampolgári (ügyfél) megkeresések és panaszügyek tekintetében a minisztériumi feladatkörbe

tartozóan szakmai tájékoztatás megadása és a szükség szerinti felügyeleti intézkedés kezdeményezése,
11. más tárcák, illetve a minisztérium más fõosztályai által elõkészített, a hírközlési ágazat szabályozását érintõ jog-

szabálytervezeteivel és egyéb elõterjesztéseivel kapcsolatos szakmai álláspont kialakítása,
12. az EU hírközlési tárgyú jogszabályainak és egyéb, kötelezõ erõvel nem bíró aktusainak elõkészítésében való ma-

gyar részvétel, a magyar tárgyalási álláspont kialakítása és képviselete, a tagságból eredõ feladatok ellátása (így különö-
sen a közösségi jogszabályok hazai jogba történõ átültetése, a jelentéstételi kötelezettségben történõ közremûködés),

13. hírközlési tárgyú, nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ egyezmények szakmai elõkészítése,
14. hírközlést érintõ állami feladatok ellátásával összefüggõ szerzõdések szakmai tartalmára, a megkötött szerzõdések

módosítására, pontosítására, átalakítására, illetõleg megszüntetésére javaslattétel,
15. a nemzetbiztonsági, közbiztonsági és védelmi igényeknek a hírközlési szolgáltatások és tevékenységek során tör-

ténõ érvényesítése,
16. a postapolitikára vonatkozó elõterjesztések szakmai elõkészítése, az információs társadalommal összefüggõ sza-

bályozások postával kapcsolatos munkarészeinek kidolgozása,
17. a postai tevékenységek, szolgáltatások jogi, szakmai, személyi, mûszaki feltételeinek megállapítása,
18. a postapiaci liberalizáció nemzetközi tapasztalatainak figyelemmel kísérése, javaslattétel a kijelölt egyetemes pos-

tai szolgáltató privatizációjának stratégiájára,
19. a Magyar Posta Témakijelölõ Tanácsadó Bizottság munkájában részvétel,
20. az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás helyzetének figyelemmel kísérése, javaslattétel a szolgáltatás

biztosítása érdekében szükséges miniszteri intézkedésekre, az egyetemes szolgáltatók kiválasztásával kapcsolatos eljá-
rások lebonyolítása, az egyetemes szolgáltatókkal kötendõ szerzõdések elõkészítése, javaslattétel az Egyetemes Elektro-
nikus Hírközlési Támogatási Kassza mûködtetésével kapcsolatos irányítói intézkedésekre,

21. közremûködik az elektronikus hírközlési és postai szakképzés szakmai irányításában, a szakképesítésért felelõs
tárcafeladatok, a felnõttképzéssel összefüggõ tevékenységek és az EU tagsággal összefüggõ elektronikus hírközlési és
postai szakképzési feladatok koordinációjában,
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22. részvétel az EU-támogatással létesülõ hírközlési infrastruktúra projektekben,
23. a közlekedési ágazat mûszaki információs, valamint telematikai rendszerére vonatkozó követelmények nemzeti

kidolgozása, beleértve a nemzetközi követelményrendszerek kidolgozásában való aktív közremûködést is, az ágazat
nemzetközi kapcsolatrendszerével összefüggõ minisztériumi állásfoglalások kialakítása, a rendszer beindítása az érin-
tettek bevonásával,

24. a minisztérium képviselete a Nemzeti Akkreditációs Testületben,
25. frekvenciagazdálkodással kapcsolatos központi feladatok ellátása,
26. a fõosztály felelõsségi körébe tartozó koncessziós szerzõdésekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
27. rádió berendezések, elektronikus hírközlõ végberendezések megfelelõségével, forgalomba hozatalával, piac-

felügyeletével összefüggõ kormányzati feladatok ellátása,
28. egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelõségét vizsgáló vagy ellenõrzõ, illetõleg tanúsító szervezetek

kijelölésével kapcsolatos feladatok ellátása,
29. nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti elektronikus hírközlés területére vonatkozó szab-

ványosítással összefüggõ feladatok irányítása,
30. hírközlési tárgyú nemzeti szabványosítás irányítása,
31. nemzetközi mûholdas hírközlõ szervezetek hazai szakmai feladatainak ellátása,
32. nemzeti rendelkezési jog alá tartozó mûhold pozíciók hasznosításával összefüggõ feladatok ellátása,
33. a frekvenciák nemzeti felosztásának rendszeres felülvizsgálata és a piaci igényekhez igazítása,
34. az elektronikus hírközlést érintõ, illetõleg azzal összefüggõ tárgyú rendeletek kiadásához az egyetértési jog gya-

korlása,
35. az EU rádióspektrum politikával összefüggõ jogszabályainak és egyéb, kötelezõ erõvel nem bíró aktusainak elõ-

készítésében való magyar részvétel, a magyar tárgyalási álláspont kialakítása és képviselete, a tagságból eredõ feladatok
ellátása (így különösen a közösségi jogszabályok hazai jogba történõ átültetése, a jelentéstételi kötelezettségben történõ
közremûködés),

36. kijelölés alapján a nemzetközi hírközlési és frekvenciagazdálkodási szervezetekben, kormányközi szervezetek-
ben, az EU szervezeteiben, illetõleg más államok távközlési igazgatásainál a minisztérium szakmai képviselete,

37. rádióspektrum politikát érintõ, nemzetközi szerzõdések, nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ egyezmények
kidolgozásában történõ közremûködés,

38. a rádióspektrum politikával összefüggõ állampolgári (ügyfél) megkeresések és panaszügyek tekintetében a mi-
nisztériumi feladatkörbe tartozóan szakmai tájékoztatás megadása és a szükség szerinti felügyeleti intézkedés kezdemé-
nyezése,

39. más tárcák, illetve a minisztérium más fõosztályai által elõkészített, a rádióspektrum politikával összefüggõ szabá-
lyozását érintõ jogszabálytervezeteivel és egyéb elõterjesztéseivel kapcsolatos szakmai álláspont kialakítása.

3.5. KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A közösségi közlekedés mûködésével, valamint annak korszerûsítésével kapcsolatos feladatok szakmai elõkészítése,

a szakmai és társadalmi szempontok figyelembevételével. Ezen belül a fõosztály kiemelt feladata a közösségi közleke-
dés korszerûsítésére vonatkozó fejlesztési koncepciók kidolgozása, a helyi és helyközi személyszállítás regionális ala-
pon történõ koordinálása, a helyközi személyszállítás megszervezése és a folyamatos mûködõképesség biztosítása, az
összehangolt helyközi autóbusz és vasúti díjövezetek és tarifák, a kedvezményrendszer és a menetrendek kialakítása, az
állam és a közlekedési szolgáltatók közötti szerzõdéses kapcsolatrendszer megvalósítása, valamint a helyközi közösségi
közlekedés közszolgáltatási tevékenységével összefüggõ ellentétételezési rendszer kialakítása, fejlesztése és mûködte-
tése.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.

A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Regionális Kapcsolatok Osztálya
– Közszolgáltatás-fejlesztési Osztály

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. a közösségi közlekedési rendszer kiépítésére, a közlekedési fejlesztésére vonatkozó javaslatok, koncepciók kidol-

gozása, a helyközi (ideértve: elõvárosi, környéki) és helyi személyszállítás koordinálásával kapcsolatos közlekedéspoli-
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tikai elõkészítés és a kormányzati feladatok ellátása, a közlekedési szövetségi szabályozás kialakítása, a regionális köz-
lekedésszervezõ irodák szakmai felügyelete,

2. a belföldi helyközi menetrend szerinti közlekedés hatósági ármegállapítással, kedvezményrendszerrel, valamint a
helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának megállapításával összefüggõ minisztériumi feladatok ellátása,

3. a menetrend szerinti közúti személyszállítási közszolgáltatások mûködési rendszerét meghatározó elvek, a menet-
rend szerinti autóbusz-közlekedés feltételrendszerének kialakítása, mûködtetésével, engedélyezésével, menetrendjének
jóváhagyásával összefüggõ feladatok ellátása,

4. a közszolgáltatás keretében végzett vízi közlekedési tevékenységekkel kapcsolatos közlekedéspolitikai célok meg-
valósításában való közremûködés,

5. az állam és a közszolgáltatási feladatokat ellátó vasúttársaságok közötti szerzõdéses kapcsolatok – személyszállítá-
si közszolgáltatási szerzõdések – kidolgozásával, felülvizsgálatával, a közszolgáltatási menetrend jóváhagyásával, a
közszolgáltatási tevékenységet ellátó vasúttársaságok mûködtetésével, szolgáltatási feltételrendszerével, finanszírozá-
sával, tervezésével, értékelésével összefüggõ feladatok ellátása,

6. az akadálymentes közlekedés megteremtésével kapcsolatos feladatok koordinálása,
7. a személyszállítási közszolgáltatásokat érintõ szabályozási feladatok ellátása, a közszolgáltatási kötelezettségek ál-

talános kereteinek kialakítása, a közlekedési közszolgáltatás terén az állami szerepvállalás definiálása,
8. a helyközi menetrend szerinti (vasúti és közúti) személyszállítást végzõ társaságok szakmai felügyelete, részvétel a

társaságok gazdálkodásával, finanszírozásával, fejlesztésével, a jármû rekonstrukcióval összefüggõ feladatok ellátásá-
ban, együttmûködve a Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztállyal.

A Fõosztály operatív feladata:
9. az ingyenes utazások után járó fogyasztói árkiegészítés megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása,
10. a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának megállapításával összefüggõ minisztériumi feladatok el-

látása,
11. a helyközi menetrend szerinti (vasúti és közúti) személyszállítás menetrendjének jóváhagyásával, alvállalkozói

pályáztatásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása,
12. menetrend szerinti tömegközlekedést érintõ panaszügyek vizsgálata, parlamenti interpellációk megválaszolása,

javaslattétel a vitás kérdések rendezésére;
13. a helyközi személyszállítási közszolgáltatások ellentételezési rendszerének kialakítása, fejlesztése és mûködte-

tése.

4. GAZDASÁGI ÉS ÁGAZATFINANSZÍROZÁSI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG

4.1. TITKÁRSÁG

1. A szakállamtitkár titkársága az általános titkársági feladatokon túlmenõen ellátja a szakállamtitkár által meghatáro-
zott feladatokat, különösen a szakállamtitkárságot érintõ szakmai feladatok koordinációját, számonkérését, a szakállam-
titkár szakmai munkájának támogatását, valamint a szakállamtitkárhoz tartozó szervezeti egységek, s munkájuk összefo-
gását,

2. A Titkárság ellátja az informatika minisztériumi szintû menedzsmenti feladatait. Ennek keretében a Titkárság fel-
adata:

a) az ágazat és a minisztérium informatikai stratégiájának kialakítása, cselekvési programok, akciótervek koordiná-
ciója, az informatika eredményeinek értékelése;

b) a minisztérium képviselete a kormányzat informatikai munkában, és a szakmai munkabizottságokban;
c) az e-kormányzati illetve e-közigazgatási programok (projektek) tárcát érintõ részeinek koordinálása;
d) a minisztériumi tevékenységeket, szervezeteket támogató, valamint a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (a to-

vábbiakban: KSZF) által üzemeltetett IT szolgáltatások monitorozása, értékelése,
e) a minisztérium adatgazdálkodásának felügyelete, informatikai támogatása,
f) az OSAP adatgyûjtésének informatikai koordinációja, közremûködés a minisztérium OSAP-adatokat tartalmazó in-

formációs rendszerének kialakításában,
g) a minisztérium informatikai feladatainak koordinálása, felügyelete,
h) a minisztérium és a KSZF közötti szolgáltatási megállapodás elõkészítése és karbantartása, a szerzõdés teljesítésé-

vel kapcsolatos feladatok szervezése.
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4.2. HUMÁNIGAZGATÁSI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A minisztérium stratégiájának megfelelõ emberi erõforrás stratégia operatív megvalósítása és mûködtetése, támogatá-

sa munkatársaik menedzselésében, a megfelelõ emberi erõforrás módszerek, technikák és rendszerek biztosítása e fel-
adatok ellátásához a közszolgálati jog keretei között.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.
Fõosztály szervezetileg nem tagolódik osztályokra.

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai döntések elõkészítése, végrehajtása, (beleértve az állam-

háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-ának (1) bekezdésében a költségvetési
szerv gazdasági vezetõjével kapcsolatos hatásköröket is),

2. a minisztérium humánpolitikai tárgyú belsõ szabályzatainak (Közszolgálati Szabályzat, közszolgálati adatvédelmi
szabályzat, a lakáscélú támogatási rendszerérõl szóló szabályzat, a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos szabályzat)
kidolgozása és folyamatos aktualizálása,

3. a minisztériumi köztisztviselõk, ügykezelõk, munkavállalók (a továbbiakban együttesen: munkatársak) tekinteté-
ben a felvételi/kiválasztási és pályázati rendszer mûködtetése,

4. a minisztériumi létszámgazdálkodással összefüggõ feladatok ellátása,
5. az emberi erõforrás fejlesztéshez szükséges humán stratégia megalkotása a Kormányzati Személyügyekért Felelõs

Államtitkárság közremûködésével, ennek végrehajtása,
6. a munkatársak képzési és továbbképzési rendszerének kialakítása, a minisztériumi munkatársak továbbképzésével,

EU-s képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása és lebonyolítása, a miniszter által felügyelt illetve
irányított intézmények képzési és továbbképzési tevékenységének felügyelete, a fejezeti szintû terv összeállítása.

A Fõosztály operatív feladatai:
1. általános (rutin) oktatások szervezése és igények felmérése,
2. a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl, az egyes munkaköri megnevezé-

sekrõl, valamint a miniszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat tételérõl szóló minisz-
teri rendeletek kidolgozása, módosítása,

3. a minisztériumban foglalkoztatott munkatársakkal kapcsolatos, jogszabályban és belsõ szabályzatokban meghatá-
rozott humánpolitikai teendõk ellátása,

4. az intézmények és a társaságok vezetõivel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott humánpolitikai teendõk ellá-
tása, így különösen a munkaköri leírások jóváhagyásra történõ elõkészítése,

5. a köztisztviselõi minõsítési és teljesítményértékelési rendszer mûködtetése, a munkatársak javadalmazási és juttatá-
si rendszerének kidolgozása, a munkatársak jóléti ellátási és szociális támogatási rendszerének kialakítása, fejlesztése,

6. adatszolgáltatás a személyi juttatások tervezéséhez, felhasználásához és ellenõrzéséhez,
7. a „cafeteria” rendszer mûködtetése,
8. a minisztérium állományába tartozó köztisztviselõk jogviszonyát érintõ közszolgálati feladatok ellátása, az ezzel

összefüggõ nyilvántartás és az állami adatszolgáltatási feladatok ellátása, a közszolgálati jogviszonnyal (munkavi-
szonnyal) kapcsolatos igazolások kiadása,

9. a jogszabályokban meghatározott nemzetbiztonsági ellenõrzések elõkészítése,
10. tárcaképviselet biztosítása a más minisztériumok által mûködtetett képzési és továbbképzési bizottságokban, ille-

tékesség szerint részvétel a minisztériumot is érintõ közoktatási, szakképzési, felsõoktatási, felnõttképzési álláspontok
kialakításában,

11. kapcsolattartás a minisztériumi érdekképviseleti szervezetekkel,
12. az állami és miniszteri kitüntetések és díjak adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása, a Kitüntetési Bizott-

ság titkársági feladatainak ellátása,
13. a Lakásügyi Bizottság elnöki és titkársági feladatainak ellátása,
14. a nyugállományú köztisztviselõkkel való kapcsolattartás,
15. szakmai támogatás nyújtása a korkedvezményes nyugdíjazási kérelmek elbírálásával kapcsolatos ágazati felügye-

leti vélemény összeállításához,
16. a minisztérium képviselete munkaügyi perekben,
17. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvényben, a miniszter, mint õrzésért

felelõs részére elõírt feladatok ellátása a külön miniszteri szabályzatban elõírtaknak megfelelõen,
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18. nyilvántartást vezet szervezeti egységenként a minisztérium foglalkoztatási létszámáról, ennek strukturált bontá-
sáról, a betöltött és be nem töltött álláshelyekrõl, a nem foglalkoztatási jogviszonyban történt alkalmazásokról,

19. jogszabályban foglaltak szerint ellátja a Hivatalos Értesítõ számára a humánigazgatási adatszolgáltatással kapcso-
latos feladatokat;

20. elkészíti a nem foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó, természetes személyekkel kötött szerzõdéseket és egyéb
okiratokat.

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A költségvetési, a számviteli, és adó törvények, valamint a belsõ szabályzatok szerint a fejezeti kezelésû elõirányzatok

és az Igazgatás könyvvezetési, beszámolási és pénzügyi kötelezettségeinek végrehajtása, a XVII. Fejezet beszámolási
kötelezettségének összefogása, fejezeti szintû adatszolgáltatás a Pénzügyminisztérium és a Magyar Államkincstár részé-
re. Az Igazgatás tervezésének elvégzése. A szakmai kezelõk munkájának támogatása.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.

A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Fejezeti Osztály
– Igazgatási Osztály
– Számviteli Osztály
– Központosított Illetmény-számfejtési Osztály

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. a zárszámadási törvénytervezet minisztériumi fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó számszaki mellékletei-

nek és szöveges indoklásának összeállítása, ellenõrzése,
2. a zárszámadási törvénytervezet minisztériumi fejezeti kezelésû elõirányzatokat érintõ képviselõi és bizottsági mó-

dosító indítványokkal kapcsolatos minisztériumi állásfoglalás kialakítása,
3. a szakmai kezelõk által elkészített elemi költségvetés és a negyedéves elõirányzat-finanszírozási tervek, kimutatá-

sok felülvizsgálata, fejezetszintû feldolgozásuk, a fõosztály feladatkörébe tartozó elõirányzatok negyedéves mérlegje-
lentéseinek, féléves és éves beszámolóinak elkészítése,

4. a fejezeti kezelésû elõirányzatoknál az egységes számviteli szabályozás elkészítése a szakállamtitkár jóváhagyásá-
hoz, az integrált rendszer alkalmazásával,

5. teljes körû analitikus és fõkönyvi nyilvántartás vezetése, a kötelezettségvállalások ellenjegyzése és nyilvántartása,
a féléves és éves beszámolók, idõközi mérlegjelentések elkészítése, azok egyeztetése a Magyar Államkincstárral,

6. a fejezet kincstári költségvetése elkészítésének koordinálása és összesítése, adatszolgáltatás nyújtása a Magyar Ál-
lamkincstár részére,

7. a fejezet elemi költségvetése elkészítésének koordinálása és összesítése, a jóváhagyást követõen a Magyar Állam-
kincstár részére történõ továbbítása,

8. a „Fejezet” elõirányzat-maradványainak felülvizsgálata, nyilvántartása, a maradvány-elszámolás elkészítése, a fe-
jezet maradvány-elszámolásának összefogása, és a Pénzügyminisztérium részére történõ továbbítása,

9. a fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetési felügyeletének ellátása, az elõirányzatok felhasználásáról – az adott
fejezeti kezelésû elõirányzat pénzügyi és számviteli feladatait ellátó szervezetek bevonásával – megbízható, átlátható
adatok biztosítása az integrált könyvelési rendszeren keresztül a kontrollingrendszer részére,

10. a KHEM Igazgatás alcím pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása, ennek keretében a bevételi és kiadási elõ-
irányzatok tervezése, javaslat készítése a költségvetési törvényben jóváhagyott kiemelt elõirányzatok jogcímek közötti
felosztására, engedélyeztetésére, szabályozására, a felhasználás szabályszerûségének ellenõrzése, a kötelezettségválla-
lások ellenjegyzése, azok analitikus nyilvántartásának vezetése, és az intézményi adatokra vonatkozó közzétételi felada-
tok ellátása,

11. a minisztérium felügyelete alá tartozó, jogutód nélkül megszûnt költségvetési intézmények vagyonának nyilván-
tartása, kezelése, követeléseik és kötelezettségeik rendezése,

12. a fejezeti önálló illetményszámfejtõ hely mûködtetése; a minisztérium és meghatározott intézmények részére tör-
ténõ bérszámfejtés, és a feladathoz tartozó adatszolgáltatások biztosítása,

13. a KHEM Igazgatás tekintetében gyakorolja mindazon felügyeleti jogokat, melyek nem tartoznak a Társasági és In-
tézmény-felügyeleti Fõosztály feladatai közé.
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A Fõosztály operatív feladatai:
1. „egykapus” kapcsolattartási rendszer mûködtetése a Magyar Államkincstár felé,
2. közremûködés a költségvetési törvénytervezet KHEM fejezetre vonatkozó számszaki mellékleteinek összeállításában,

annak számszaki ellenõrzése és rögzítése a Pénzügyminisztérium által elõírt informatikai rendszerbe, és a miniszter jóváha-
gyását követõ megküldése a Pénzügyminisztérium részére,

3. fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos szabályzatok kialakításában való részvétel,
4. fejezeti kezelésû elõirányzatok elõirányzat módosításainak engedélyeztetésre történõ elõkészítése, illetve engedé-

lyezése,
5. a fejezeti kezelésû elõirányzatok analitikus nyilvántartása,
6. a fejezeti bevételek és kiadások negyedéves teljesülésérõl szóló jelentés elkészítése,
7. a fejezet negyedéves mérlegjelentése elkészítésének koordinálása és összesítése, a Magyar Államkincstár részére

megküldése,
8. a fejezet féléves és éves beszámolói elkészítésének koordinálása és összesítése, a Magyar Államkincstár részére

megküldése,
9. a fejezetnek a zárszámadási törvénytervezetekhez tartozó szakmai mellékletei elkészítésének koordinálása és

összesítése, szöveges indoklás összeállítása, zárszámadási törvénytervezetekhez tartozó szakmai tevékenységének érté-
kelésérõl szóló melléklet összeállítása, zárszámadási törvény normaszövegének kialakítása, elõterjesztése, képviselete,

10. a miniszter által felügyelt illetve irányított intézmények nyilvántartással összefüggõ feladatainak – cím, besorolás,
új cím esetén államháztartási egyedi azonosító kérése – ellátásának felügyelete,

11. a fejezeti kezelésû elõirányzatok nyilvántartással összefüggõ feladatainak – cím, besorolás, új cím esetén állam-
háztartási egyedi azonosító kérése, számlanyitás, számla megszüntetése stb. – ellátása, a törzsadattárat érintõ adatszol-
gáltatások elkészítése,

12. a fejezeti tartalék elõirányzatok felhasználása engedélyezésével összefüggõ döntés-elõkészítési, koordinációs fel-
adatok ellátáshoz adatszolgáltatás nyújtása,

13. igény esetén tárcaközi bizottságok munkájában részvétel,
14. részvétel a minisztérium Közbeszerzési Bizottságában, a költségvetési szakmai szempontok érvényesülésének

biztosítása érdekében, a meghirdetett közbeszerzések elõzetes kötelezettségvállalásának rögzítése az Integrált pénzügyi
számviteli rendszerben, és intézkedés megtétele a Kincstári bejelentéshez,

15. általános költségvetési adatszolgáltatás ellátása,
16. az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal által kezdeményezett, valamint a felügyeleti ellenõr-

zéshez és az Igazgatás költségvetése végrehajtásának ellenõrzéséhez teljesítendõ információ- és adatszolgáltatás biztosí-
tása,

17. a KHEM Igazgatás alcím költségvetési elõirányzatai teljesítésének nyilvántartása, a jogszabály által elõírt, és az
egységes fejezeti szintû számviteli szabályozási és mérlegkészítési kötelezettségek teljesítése,

18. a bel- és külföldi kiküldetések költségeinek elszámolása, a külföldi kiküldetések költségeinek felosztásában való
közremûködés, a keretfelhasználásról nyilvántartás vezetése és a kapcsolatos számviteli feladatok végzése, a más intéz-
mények által támogatott kiküldetési költségek megtérítésének felügyelése, a minisztériumi bankkártyák ügyintézésével
kapcsolatos feladatok intézése,

19. készpénzforgalom bonyolítása és házipénztár mûködtetése,
20. a minisztériumi személyi juttatások elõirányzatával kapcsolatos gazdálkodás koordinálása a Humánigazgatási Fõ-

osztály közremûködésével, a Humánigazgatási Fõosztály adatszolgáltatása alapján a személyi juttatások tervezése, jog-
címenkénti felosztási javaslatának elkészítése és engedélyeztetése, jogszabályok, belsõ szabályzatok szerinti felhaszná-
lása, illetve pénzügyi ellenjegyzése és teljesítése, nyilvántartása, az intézményi jelentõfelelõsi feladatok ellátása és az
ebbõl eredõ egyes adatszolgáltatások, a magán-nyugdíjpénztárak részére adatszolgáltatás,

21. a Humánigazgatási Fõosztály adatszolgáltatása alapján a természetbeni juttatások, illetve a „cafeteria” rendszerbe be-
vont költségtérítésekkel kapcsolatos beszerzések és értéktárolási feladatok ellátása, pénzügyi teljesítések és a teljesítések
nyilvántartása,

22. a minisztériumi dolgozók lakáscélú támogatásához kapcsolódó kölcsönök számlakezelésével összefüggõ felada-
tok ellátása, a Lakásügyi Bizottságba tag delegálása,

23. a KHEM Igazgatás kezelésében lévõ vagyontárgyak, valamint a mérlegében szereplõ részesedések nyilvántartásá-
nak vezetése, a vagyonban bekövetkezett változásokról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. értesítése a Társasági és
Intézmény-felügyeleti Fõosztály adatszolgáltatása alapján,

24. a minisztériumi pénzügyi és számviteli integrált számítástechnikai rendszer szakmai rendszergazdai feladatok
végzése, vagy végeztetése,

25. a miniszter által felügyelt illetve irányított intézmények gazdasági vezetõi kinevezésének véleményezése,
26. a gazdálkodás körében elkövetett szabálytalanságok kezelésének operatív felelõse és szakmai összefogója,
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27. az alkalmazott integrált számítástechnikai rendszer szakmai követelményeknek és a hatályos törvényi szabályo-
zásnak megfelelõ mûködésének felügyelete, az ennek biztosításához szükséges változtatások kezdeményezése a gazda-
sági és ágazatfinaszírozási szakállamtitkár titkárságánál,

28. a pénzügyi és számviteli alkalmazott integrált számítástechnikai rendszer felhasználói szakmai támogatásának
megrendelése, írásos segédanyagok készíttetése,

29. kapcsolattartás a rendszertámogatást biztosító szerzõdött társasággal,
30. részvétel az egyéb számítástechnikai rendszerekhez való kapcsolódás kialakításában, mûködéskorszerûsítési fel-

adatokban,
31. törzsadat- és jogosultsági rendszer karbantartása az alkalmazott integrált számítástechnikai rendszerben,
32. költségvetési gazdálkodás integrált számítástechnikai rendszert felhasználók oktatásának, vizsgáztatásának meg-

szervezése,
33. a fõosztály feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek, elõterjesztések, véleményezése,
34. a fõosztály felügyeletét ellátó szakállamtitkár egyetértésére, jóváhagyására érkezõ anyagok véleményezése, szük-

ség szerint a további egyeztetés koordinálása,
35. a MÁV-arcképes igazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

4.4. TERVEZÉS-KOORDINÁCIÓS, KONTROLLING
ÉS KÖZBESZERZÉSI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A fejezet költségvetés tervezési és annak végrehajtását szolgáló szabályozási, valamint a kontrolling feladatok magas

szintû koordinációján keresztül a minisztérium szervezeti egységeinek a szervezeti célok érdekében való összefogását és
tevékenységeik összehangolását célzó vezetõi feladatok támogatása.

A minisztérium közbeszerzési rendszerének a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ mûködtetése, a közbeszerzési sza-
bályozás módosítása, alakítása érdekében mûködõ tárcaközi munkacsoportokban történõ szakmai részvétel. A miniszté-
riumot és az intézményeket, társaságokat érintõ közbeszerzési szakmai kérdésekben állásfoglalások kialakítása.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.

A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Tervezés-koordinációs és Kontrolling Osztály
– Közbeszerzési Osztály

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. az éves költségvetés tervezése, az azt megalapozó ágazati stratégiai célok és prioritások kialakításának fejezeti szin-

tû koordinálása,
2. a minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzatait és a miniszter által felügyelt illetve irányított intézményeket érintõ

szakmai feladatok, programok elõzetes költségvetési forrásigényének felmérése, szakterületi egyeztetések alapján ja-
vaslat kidolgozása a prioritásokra, illetve vezetõi döntésre elõkészítés,

3. a Pénzügyminisztérium tervezési köriratában szereplõ irányelvek figyelembevételével, a Költségvetési Fõosztály
bevonásával a minisztérium belsõ tervezési köriratában általános és a kötelezõen érvényesítendõ tervezési követelmé-
nyek meghatározása, a tervezési köriratnak a szakmai kezelõk részére történõ kiadása,

4. a költségvetési törvényhez a minisztérium fejezeti szöveges összefoglalójának, valamint a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok szöveges indoklásának elkészítése, az intézményi háttéranyag felhasználásával a fejezeti szintû szöveges in-
doklás összeállítása,

5. a költségvetési, valamint a költségvetést megalapozó törvények elõkészítése során a minisztérium javaslatainak fel-
mérése, összefogása, az egyeztetések során – a szakterületek közremûködésével – a minisztérium képviseletének ellátá-
sa, a törvényjavaslatokhoz benyújtott képviselõi és bizottsági módosító indítványokkal kapcsolatos minisztériumi állás-
pont – a szakterületek közremûködésével történõ – kialakítása, elõterjesztése, képviselete,

6. a minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzatai felhasználására vonatkozó szabályrend kialakításának, folyamatos
aktualizálásának koordinációja, valamint a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásával, mûködtetésével kapcsola-
tos egyes szabályozások elkészítése, döntésre való elõterjesztése,

7. a költségvetési törvényben megállapított fejezeti kezelésû elõirányzatok programokra, részprogramokra történõ
felosztásának koordinációja a felügyeletet gyakorló szakállamtitkárok, kabinetfõnök bevonásával, és miniszteri jóváha-
gyásra elõterjesztése,
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8. a fejezeti tartalék elõirányzatok felhasználása engedélyeztetésével összefüggõ döntés-elõkészítési, koordinációs
feladatok ellátása,

9. a minisztériumi fejezet kontrollingrendszerének kidolgozása, mûködtetése,
10. a Vezetõi Információs Rendszer tervezési és kontrollingfejezetének mûködtetése,
11. a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzésrõl (FEUVE) szóló szabályozási feladatok ellátása,
12. a közbeszerzésekkel kapcsolatos tevékenységek összefogása,
13. egységes közbeszerzési rendszer mûködtetése,
14. közbeszerzési szakmai kérdésekben állásfoglalás kialakítása mind minisztériumon belül, mind az intézményeket,

társaságokat érintõen,
15. a közbeszerzési feladatokhoz kapcsolódó belsõ szabályozások kezelése,
16. részvétel a közbeszerzési szabályozást meghatározó minisztériumok között mûködõ munkacsoporti tevékenység-

ben, a minisztérium megfelelõ álláspontjának kialakítása, illetve koordinációja.,
17. a minisztérium értékhatár feletti beszerzéseivel kapcsolatos szervezési, döntés-elõkészítési feladatok ellátása, a

közbeszerzési eljárások teljes körû lebonyolítása,
18. a Közbeszerzési Bizottság munkájának szervezése és mûködtetése, a Közbeszerzési Bizottság titkársági teendõi-

nek ellátása.

A Fõosztály operatív feladatai:
1. a fõosztály feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek, elõterjesztések, és a minisztérium költségvetését érintõ

megállapodások véleményezése, szükség szerint e megállapodások elõkészítésének a koordinálása, e tárgykörben veze-
tõi felkészítõk elkészítése,

2. a költségvetési törvénytervezetéhez a fejezet fejezeti kezelésû elõirányzataira vonatkozó számszaki mellékletek
összeállítása, a szakmai kezelõk és a Költségvetési Fõosztály közremûködésével,

3. a havi kontrolling jelentések elkészítése, elemzése, feldolgozása, javaslatok kidolgozása, elõterjesztése a vezetés
részére,

4. közremûködés a fejezeti bevételek és kiadások negyedéves teljesülésérõl szóló jelentés elkészítésében,
5. a közbeszerzési szabályozás változása esetén szakmai tájékoztatás és állásfoglalás nyújtás minisztériumon belül és

kérés esetén a miniszter által felügyelt, illetve irányított intézmények számára,
6. a minisztérium értékhatár feletti beszerzéseivel kapcsolatos szervezési, döntés-elõkészítési feladatok ellátása, a

közbeszerzési eljárások teljes körû lebonyolítása,
7. a minisztérium részérõl megkötött valamennyi szerzõdés közbeszerzési szempontból történõ véleményezése,
8. az intézmények és a társaságok közbeszerzési eljárásainak véleményezése, javaslattétel,
9. a fõosztály felügyeletét ellátó szakállamtitkár egyetértésére, jóváhagyására érkezõ anyagok véleményezése, szük-

ség szerint a további egyeztetés koordinálása.

4.5. FINANSZÍROZÁSI ÉS KÖZLEKEDÉSI PROGRAMOK FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A kiemelt jelentõségû közlekedéspolitikai kormányzati döntések elõkészítése, továbbá a döntések végrehajtásának

szakmai felügyelete. A minisztérium kompetenciájába tartozó állami infrastruktúrafejlesztési és -mûködtetési feladatai
finanszírozási megoldásainak ismerete – beleértve a PPP tudásbázis kialakítását –, illetve a finanszírozási stratégia kiala-
kítása.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, akit az általános jogkörû fõosztályvezetõ-helyettes helyettesít.

A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagozódik:
– Infrastruktúra Finanszírozási Osztály
– PPP Osztály
– Kiemelt Projektek Osztálya

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. a közlekedési infrastruktúra fejlesztését szolgáló programok (KözOP, költségvetésbõl és egyéb forrásból megvaló-

suló projektek, akciótervek) elõkészítése, elfogadása, módosítása és nyomonkövetése kapcsán a minisztériumra háruló
horizontális feladatok koordinálása (tervezés, kidolgozás, felülvizsgálat, módosítási javaslatok, kötelezettségvállalás),

2. részvétel a Regionális Operatív Programok közlekedésfejlesztési kérdéseivel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken,
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3. a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelõs szaktárca képviseletében együttmûködés a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséggel, mint Kohéziós Alap, KIOP és KÖZOP Irányító Hatósággal és Schengen Alap Felelõs Hatósággal továb-
bá a PHARE és Átmeneti Támogatás ügyében, mint Nemzeti segélykoordinátorral,

4. a minisztérium képviselete az EU különbözõ támogatási eszközeinek infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozó EU-s
szakmai bizottságok, munkacsoportok munkájában, az Európai Bizottság Regionális politika Fõigazgatóságánál a hatás-
körébe tartozó EU támogatásokkal kapcsolatos egyeztetések során,

5. képviselet ellátása a TEN-T Információs és Monitoring Bizottságban és a TEN-T Pénzügyi Támogatások (FAC) Bi-
zottság ülésein, kapcsolattartás az EU Közlekedési Fõigazgatósággal, a DGTren képviselõivel, az aktuális feladatok
koordinálása,

6. a PPP-tudásbázis folyamatos fejlesztése,
7. az infrastruktúrafejlesztés és mûködtetés elérhetõ EU támogatású és egyéb alternatív forráslehetõségek feltárása.

A Fõosztály operatív feladatai:
8. a hazai és EU-támogatással megvalósításra tervezett projektek összehangolása, beillesztése a fejlesztési progra-

mokba a Közlekedési Infrastruktúra Fõosztállyal együttmûködve,
9. a megkötött autópálya koncessziós szerzõdésekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátása,
10. a minisztérium által tervezett PPP projektek elõkészítése és lebonyolítása, ahhoz kapcsolódóan a tanácsadói szer-

zõdések elõkészítése és gondozása,
11. PPP Tárcaközi Bizottság (TB) operatív irányítása, a szaktárcák által kezdeményezett és TB elé beterjesztett pro-

jektek véleményezése; az elõkészítés alatt álló projektek alakulásának figyelemmel kísérése, megvalósulásukról folya-
matos monitoring-, majd értékelõ tevékenység végzése, éves jelentés készítése,

12. rendszeres kapcsolattartás a magyarországi PPP típusú befektetésekben érdekelt pénzügyi, jogi és befektetõi cso-
portokkal, valamint tanácsadókkal,

13. részvétel a Kohéziós Alap, KIOP, KÖZOP, Schengen Alap támogatásával megvalósuló EU-s projektek havi pro-
jekt elõrehaladási értekezletein valamint monitoring bizottsági ülésein illetve a Schengen Alap Tárcaközi Bizottságban,
továbbá, ahol jogszabály elõírja, a Projekt Bíráló Bizottságokban valamint a fõosztály hatáskörébe tartozó további bi-
zottságokban és munkacsoportokban,

14. az EU-s támogatással megvalósuló projektek vonatkozásában – Kohéziós Alap, KIOP, TEN-T, elõkészítés alatt
álló nagyprojektek, Schengen Alap, Átmeneti Támogatás és jövõbeni KÖZOP-projektek – valamint az egyéb forrásból
(PPP, költségvetés stb.) finanszírozott infrastruktúra fejlesztési projektek megvalósulásának nyomonkövetése a Közúti
és Vasúti Infrastruktúra Fõosztállyal együttmûködésben,

15. a közlekedési szakterülethez tartozó fejlesztési programok és azon belül a projektek elõrehaladásának nyomonkö-
vetésére és nyilvánosságra hozatalára szolgáló rendszer kidolgozása és mûködtetése a Közúti és Vasúti Infrastruktúra
Fõosztállyal, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel és a közremûködõ szervezetekkel együttmûködve,

16. a páneurópai folyosók Irányító Bizottságainak magyar tagjaként a bizottsági ülésen megtárgyalásra kerülõ anya-
gok elkészítése, összefogása, az üléseken a magyar érdekek érvényre juttatása. (IV, V, X, ill. VI folyosók),

17. a minisztérium közlekedési projektjeihez kapcsolódó egyes nemzetközi pénzintézeti (elsõsorban EIB) állami hi-
telfelvételek elõkészítése és koordinálása, együttmûködésben a Pénzügyminisztériummal,

18. a komitológiai bizottságok munkájáról és az elnyert pályázatokról az EKTB tájékoztatása, a TEN-T-vel kapcsola-
tos uniós és hazai joganyagok módosításában mandátumküldés, véleményezés útján való részvétel,

19. TEN-T Végrehajtó Hatóságként a TEN-T Alapban rendelkezésre álló források minél teljesebb és ésszerûbb fel-
használásának elõsegítése, a pályázatok, határozatok, elõrehaladási és zárójelentések megfelelõ elõkészítésének és a Bi-
zottsághoz történõ eljuttatásának felügyelete,

20. Páneurópai folyosós és TEN-T témakörben két és többoldalú nemzetközi szerzõdéstervezetek véleményezése, a
TEN-T revízió elõkészítésében a hazai érdekek és EU elvárások összehangolása,

21. az infrastruktúra területén belül egyes stratégiai szintû, kiemelt fontossággal kezelendõ folyamatok projektmódú
kezelésének biztosítása, illetve rendszeres egyeztetõ és beszámoltató fórumok mûködtetése.

5. ENERGETIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG

5.1. TITKÁRSÁG

A Titkárság az általános titkársági feladatokon túlmenõen ellátja a szakállamtitkár által meghatározott feladatokat,
különösen a szakállamtitkárságot érintõ szakmai feladatok koordinációját, számonkérését, a szakállamtitkár szakmai
munkájának támogatását, valamint a szakállamtitkárhoz tartozó szervezeti egységek és munkájuk összefogását.
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5.2. ENERGIAGAZDÁLKODÁSI
ÉS -SZABÁLYOZÁSI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
Az ország energiaellátásának biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtétele, illetve az intézkedések megté-

telére – a jogszabályok által feljogosított – intézményeknél az intézkedések kezdeményezése, az atomenergia békés célú
felhasználásával kapcsolatos minisztériumi teendõk koordinálása, elõkészítése, ellátása.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.

A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Energiagazdálkodási Osztály,
– Energiaszabályozási Osztály,
– Atomenergia Titkárság.

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. energiapolitikai (a megújuló energiahordozók és az energiatakarékosság terén meghozandó döntések kivételével)

döntések meghozatalának elõkészítése, a végrehajtás figyelemmel kísérése,
2. az energetikai tárgyú jogszabályok elõkészítése,
3. az EU energetikai jogszabályainak elõkészítésében való magyar részvétel, a tagságból adódó feladatok ellátása,
4. az energiaellátás biztonsága szempontjából kiemelt fontosságú területek folyamatos figyelemmel kísérése, indokolt

esetben a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezése,
5. az olaj- és gázipar, a villamosenergia-ipar termelésével, fejlesztésével, szolgáltatásaival, tulajdon- és szervezetfor-

málásával összefüggõ közszolgálati feladatok ellátása,
6. elõsegíti a miniszternek az Országos Atomenergia Hivatallal és a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal kapcsola-

tos hatásköreinek gyakorlását,
7. a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkezõ miniszter részére a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapot érintõ

– Országos Atomenergia Hivatal útján felterjesztett – költségvetés és beszámoló jóváhagyásra történõ elõterjesztése,
8. atomenergiával kapcsolatos jogszabályok és nemzetközi szerzõdések elõkészítése,
9. atomenergiával kapcsolatos kiemelt fontosságú kérdések – biztonsági, jogi, mûszaki, társadalmi – figyelemmel kis-

érése, szükség esetén a szükséges intézkedés megtételének kezdeményezése,
10. részt vesz az Atomenergia Koordinációs Tanács munkájában.

A Fõosztály operatív feladatai:
1. a bányászati, uránbányászati felszámolási ügyekkel, a bányászati koncessziókkal, a bányajáradékkal, az ásványva-

gyon-gazdálkodással, a földtani kutatással összefüggõ döntések elõkészítése,
2. a külön utasítás szerint hozzárendelt fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos szakmai kezelõi feladatokat,

valamint a bányabezárás sor alatti tétel kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
3. a külön utasításban meghatározott befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatok ellátása,
4. az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) 10. Energia szakértõi munkacsoport vezetésének és titkársági

teendõinek ellátása,
5. a COREPER testület és az Energetikai Miniszterek Tanácsának ülésére a mandátumok elkészítése (a megújuló

energiahordozók és az energiatakarékosság témakörének kivételével),
6. energiapiaci árszabályozás,
7. a Fõosztály kompetenciájába tartozó kérdések tekintetében a szabályozás-értelmezés, tájékoztatás, média megjele-

néséhez szakmai háttéranyag készítése,
8. részt vesz a villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén létrehozott

Krízis Munkabizottságban,
9. kapcsolatot tart hazánk nukleáris létesítményeivel, hatósággal, kormányzati szervekkel, intézményekkel,
10. az atomenergiával kapcsolatos kormányzati és országgyûlési beszámolok elõkészítése;
11. részt vesz az új atomerõmûvi blokkokkal kapcsolatban létrehozott tárcaközi bizottság munkájában;
12. az atomenergiával kapcsolatos kérdések tekintetében tájékoztatás, média megjelenéshez szakmai háttéranyag ké-

szítése;
13. radioaktív hulladékokkal és a kiégett fûtõelemekkel kapcsolatos kormányzati feladatok elvégzése.
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5.3. KÖRNYEZETVÉDELMI,
MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ

ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁGI FÕOSZTÁLY

A Fõosztály fõbb feladatai és célkitûzései:
A közlekedés és energetika környezetvédelme érdekében szükséges intézkedések megtétele, megújuló energia fel-

használás, energiatakarékosság, valamint energia hatékonyság európai uniós szabályozás mentén történõ és nemzeti
szintû elõsegítése, illetve az intézkedések megtételére – a jogszabályok által feljogosított – intézményeknél, piaci sze-
replõknél az intézkedések kezdeményezése.

A Fõosztály munkáját fõosztályvezetõ vezeti, helyettesítésének szabályait a Fõosztály ügyrendje tartalmazza.

A Fõosztály szervezetileg az alábbi osztályokra tagolódik:
– Környezetvédelmi Osztály
– Megújuló Energia Hasznosítási és Energiatakarékossági Osztály

A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. a klímavédelemmel összefüggõ energetikai és közlekedési stratégiai feladatok tervezése, végrehajtásának koor-

dinálása,
2. üzemanyagok minõségi, környezetvédelmi követelményeinek szabályozása (aromás tartalom, kéntartalom, nem

hagyományos üzemanyagok),
3. a közlekedés energiahatékonyságára vonatkozó stratégia kidolgozása, összhangban az EU klíma- energiacsomag-

gal, a közlekedéspolitikával és környezetpolitikával,
4. Magyarország megújuló energiahordozó stratégiájának megalkotása, intézkedési tervek kidolgozása,
5. a megújuló energiahordozó stratégia és a magyar energiapolitika folyamatos összhangjának a biztosítása,
6. 2020-ig terjedõ energiatakarékossági stratégia kidolgozás összhangban az Európai Tanácsnak a hatékonyságnövelõ

és takarékosságot szolgáló intézkedések révén 2020-ra 20%-os energiamegtakarítást elõirányzó elvárásával,
7. a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv célkitûzéseinek meghatározása, a kapcsolódó finanszírozási felté-

telek, a szükséges állami támogatások vizsgálata,
8. a fenntartható fejlõdés elveinek érvényesítése érdekében a közlekedés környezet- és természetvédelmi straté-

giájának kidolgozása, végrehajtásának koordinálása, beleértve a jármûvekre vonatkozó környezetvédelmi követelmé-
nyek kialakításában való közremûködést, a környezeti szempontok érvényesítését az infrastruktúrafejlesztésben, a köz-
lekedési munkamegosztás környezeti szempontú befolyásolását, gazdasági eszközök alkalmazását a közlekedés-szállí-
tási igények befolyásolására,

9. a környezeti hatásvizsgálatok módszertanának fejlesztése, a stratégiai értékelések tárca-specifikus gyakorlatának
kialakítása, javaslat ágazati eljárások kialakítására,

10. a két- és sokoldalú nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények végrehajtásából a minisztériumra
háruló feladatok végrehajtásának összefogása,

11. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény szerinti új létesít-
mény esetén – ha az meglévõ kapacitást kiváltó új létesítmény üzembe helyezésére a bezárás napját követõ hat hónapon
belül kerül sor – a kibocsátási egységek megtartásáról szóló környezetvédelmi és vízügyi miniszteri határozat jóváha-
gyásával kapcsolatos miniszteri egyetértés szakmai elõkészítése.

A Fõosztály operatív feladatai:
1. a fenntartható fejlõdés követelményeinek érvényesítése, a természet- és környezetvédelem vonatkozásában a mi-

nisztériumot érintõ feladatok összefogása, összehangolása,
2. EU kibocsátás-kereskedelmi rendszer (EU ETS), alá tartozó, továbbá az ETS-en kívüli üvegház-gáz (ÜHG) kibo-

csátásokra, a széndioxid geológiai tárolására vonatkozó szabályozásból következõ tárcafeladatok összefogása,
3. a szén-dioxid-kibocsátás-kereskedelemmel, illetve a Kiotói Jegyzõkönyv rugalmassági mechanizmusaival kapcso-

latban a minisztériumra háruló feladatok elvégzése, a Kiotói Mechanizmusok Tárcaközi Bizottságában a minisztérium
részvételének koordinálása, illetve egyéb, az éghajlat-változási témakörébe esõ feladatok ellátása,

4. a bioüzemanyagok közlekedési használatának elõsegítése (jogi szabályozás, EU követelmények teljesítése, fenn-
tarthatósági kritériumok),

5. a környezetvédelmi hatásvizsgálatok és stratégiai környezeti értékelések (Strategic Environmental Assessment)
végrehajtásának szerevezése, koordinálása az eljárások módszertani fejlesztése,
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6. a nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezményekben foglalt kötelezettségekbõl a tárcára háruló felada-
tok végrehajtásának összefogása,

7. az országos környezetvédelmi programokból (Fenntartható Fejlõdés Nemzeti Programja, Nemzeti Környezetvédel-
mi Program, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Országos Környezeti Kármentesítési Program, Országos Hulladék-
gazdálkodási Terv) eredõ ágazati feladatok tervezése és végrehajtásának kezdeményezése,

8. a helyhez kötött és a mobil légszennyezõ források szabályozásával összefüggõ ágazati feladatok végzése (mobil
források kibocsátásának, környezetvédelmi ellenõrzésének szabályozása, nagy tüzelõberendezések környezetvédelmi
elõírásai, levegõminõségi normák),

9. az ágazat zajvédelmi feladatainak végzése, az EU stratégia zajtérképezés végrehajtása, intézkedési tervek kidolgo-
zása,

10. a hulladékgazdálkodás és a fenntartható vízhasználat ágazati feladatainak összefogása, a minisztériumi álláspont
kialakítása, közremûködés az erre vonatkozó szabályozások és támogatási rendszerek kialakításában,

11. a nemzetközi szervezetek (EU, OECD, UNEP, IEA, ENSZ-EGB, NATO stb.) munkájában való részvétel,
12. a minisztérium környezetvédelmi PR tevékenységének (Európai Autómentes Nap, Európai Mobilitási Hét) szer-

vezése; NGO és érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolatok ápolása),
13. a megújuló energiahordozó-felhasználással kapcsolatos szempontoknak az energetika jogszabályaiba való beépí-

tésében történõ közremûködés,
14. a NEP pályázati rendszer irányítása, mûködtetése, a szabályozási környezet megfelelõ kialakítása,
15. a NEP pályázati rendszeren keresztül a megújuló energiahordozó-felhasználás lakossági beruházásainak a támo-

gatása, az eredmények beépítése a megújuló energiahordozó részarány vizsgálatokba,
16. a megújuló energiahordozó-felhasználással és az energiatakarékossággal kapcsolatos nemzetközi ügyek intézése,

illetve az ezekben való közremûködés,
17. az energiatakarékossági folyamatok és a magyar energiapolitika folyamatos összhangjának a biztosítása,
18. közremûködés az energiatakarékosságnak az energetika jogszabályaokban való megjelenítésében,
19. az egyéb tárcák felelõsségi körébe tartozó energiatakarékossági, illetve megújuló energiahordozós pályázatok ki-

dolgozásában, mûködtetésében való közremûködés (KIOP, KEOP, illetve további pályázatok),
20. a Nemzetközi Energia Ügynökségben Magyarország képviselete, az Energia Charta-val kapcsolatos teendõk ellá-

tása, továbbá egyéb bilaterális energetikai kapcsolatok ellátása,
21. a közlekedési eszközök kibocsátásaira és energiafogyasztására, a termékek környezetvédelmi jellemzõinek tanú-

sítására és ellenõrzésére vonatkozó EU és hazai szabályozások érvényre juttatása, szükség szerinti korszerûsítésének
kezdeményezése,

22. a közlekedéspolitikával, közlekedési reformprogramokkal kapcsolatban a környezetvédelem tárgykörébe tartozó
szakterületi, minisztériumi és tárcaközi koordinációs feladatok ellátása, különös tekintettel a szakterületek akció és in-
tézkedési terveinek összehangolásra, valamint közlekedéspolitika megvalósításának monitoringjára,

23. az „Európai Mobilitási Hét” és az „Európai Autómentes Nap” kezdeményezésekben való magyar részvétel kor-
mányzati koordinációja, a települési önkormányzatok bekapcsolódásának ösztönzése, a társadalmi háttér (egészségügyi,
környezetvédelmi profilú civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, iskolák, lakossági és fogyasztói csoportok, piaci és ke-
reskedelmi szervezetek, hatóságok, sajtó- és média szervezetek) támogató attitûdjének formálása,

24. a közlekedési zajvédelem szervezése, a stratégiai zajtérképezés és zajvédelmi intézkedési tervek koordinációs fel-
adatainak ellátása,

25. közremûködés a közlekedési hálózatokhoz kapcsolódó környezeti szennyezések felszámolásában, kármentesítés
szervezésében és az Országos Környezeti Kármentesítési Program minisztériumra háruló feladatai végrehajtásában,

26. az allergén gyomnövények és a parlagfû elleni védekezés szervezése, nyomon követése a közlekedési hálózatok
környezetében, a parlagfû elleni védekezés hatékonyságát növelõ tárcaközi bizottságban a minisztérium képviselete,

27. közremûködés a széndioxiddal illetve egyéb, üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos szabályrendszer
kialakítása,

28. a légi közlekedés levegõtisztaság-védelmi és zajvédelmi szabályozásainak szakmai elõkészítése mûködtetése
(zajgátló védõövezetek, emissziókereskedelem, egyedi zajkibocsátás),

29. a nem közúti mozgó gépek (mobil munkagépek, belvízi hajók, vasúti jármûvek) levegõszennyezésére vonatkozó
szabályozás kialakítása,

30. a helyhez kötött források kibocsátásaira, a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályok kiala-
kítása során az energetikai és a közlekedési szakmai érdekek érvényesítése.
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4. függelék a 9/2008. (HÉ 45.) KHEM utasítás mellékletéhez

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium engedélyezett létszáma

Szervezeti egység neve Engedélyezett létszám
Miniszter és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek 7
Kabinetfõnök és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek 63
Államtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egység 3
Koordinációs szakállamtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egység 27
Közlekedési szakállamtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek 55
Gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek 55
Energetikai szakállamtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek 32
Összesen: 242

5. függelék a 9/2008. (HÉ 45.) KHEM utasítás mellékletéhez

A minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények felügyeleti rendje

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
FELÜGYELETET ELLÁTÓ

FELSÕVEZETÕ
SZAKMAI FELELÕS FÕOSZTÁLY

1. MAGYAR ENERGIA HIVATAL Miniszter
Energiagazdálkodási és
-szabályozási Fõosztály

2. ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL Miniszter
Energiagazdálkodási és
-szabályozási Fõosztály

3. NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG Miniszter
Elektronikus Hírközlési és
Postaügyi Fõosztály

4. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET Miniszter
Közlekedési Szolgáltatások
Fõosztálya

5. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS
ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
IGAZGATÁSA

Gazdasági és
ágazatfinanszírozási
szakállamtitkár

Költségvetési Fõosztály

6. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Közlekedési szakállamtitkár
Közlekedési Szabályozási
Fõosztály

7. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI
KOORDINÁCIÓS KÖZPONT*

Közlekedési szakállamtitkár
Közúti és Vasúti Infrastruktúra
Fõosztály

8. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI
HIVATAL

Energetikai szakállamtitkár
Energiagazdálkodási és
-szabályozási Fõosztály

9. MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET Energetikai szakállamtitkár
Energiagazdálkodási és
-szabályozási Fõosztály

10. MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS LÓRÁND
GEOFIZIKAI INTÉZET

Energetikai szakállamtitkár
Energiagazdálkodási és
-szabályozási Fõosztály

11. BÁNYÁSZATI UTÓKEZELÕ ÉS ÉJJELI
SZANATÓRIUM *

Kabinetfõnök
Társasági és Intézményfelügyeleti
Fõosztály

12. MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELÕINTÉZET
SZOLNOK *

Kabinetfõnök
Társasági és Intézményfelügyeleti
Fõosztály

13. BUDAPESTI MÁV KÓRHÁZAK ÉS
KÖZPONTI RENDELÕINTÉZET
KÖTELEZETTSÉGRENDEZÕ SZERVEZET *

Kabinetfõnök
Társasági és Intézményfelügyeleti
Fõosztály

* A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó költségvetési szerv.
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6. függelék a 9/2008. (HÉ 45.) KHEM utasítás mellékletéhez

Döntések elõkészítésének és meghozatalának rendje
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá

tartozó, illetve a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló

2006. évi LVII. törvény 2–4. §-a alapján
lefolytatott eljárásokban

1. Abban az esetben, amikor a miniszter a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény alapján közigazgatási hatóság felügyeleti szervének hatáskörében jár el, az eljárás során hozott
döntést az eljárás alapjául szolgáló ügy szerint érintett, szakmailag illetékes szervezeti egység elõkészítésében – törvé-
nyességi szempontból a Jogi Fõosztállyal egyeztetve – a miniszter nevében és megbízásából az illetékes szakállamtitkár
adja ki.

2. Abban az esetben, amikor közigazgatási hatósági ügyben az elsõ fokú hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés
elbírálására jogszabály alapján a miniszter jogosult, a másodfokú eljárás során hozott döntést a hatósági eljárás tárgya
szerint érintett, szakmailag illetékes szervezeti egység elõkészítésében – törvényességi szempontból a Jogi Fõosztállyal
egyeztetve – a miniszter nevében és megbízásából az illetékes szakállamtitkár adja ki.

3. Abban az esetben, amikor közigazgatási hatósági ügyben jogszabály alapján I. fokon a miniszter dönt, az I. fokú el-
járás során hozott döntést – törvényességi szempontból a Jogi Fõosztállyal történt egyeztetést követõen – a hatósági eljá-
rás tárgya szerint érintett, szakmailag illetékes szervezeti egység elõkészítése alapján a miniszter adja ki.

4. Abban az esetben, amikor a miniszter a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. tör-
vény 2–4. §-aiban foglaltakra figyelemmel az államigazgatási szervvel kapcsolatban irányítási vagy felügyeleti jogköré-
ben jár el, a hivatkozott jogszabályhelyeken meghatározott tárgyban a döntést – törvényességi szempontból a Jogi Fõ-
osztállyal történt egyeztetést követõen – a tárgy szerint érintett, szakmailag illetékes szervezeti egység elõkészítése alap-
ján a miniszter adja ki.

7. függelék a 9/2008. (HÉ 45.) KHEM utasítás mellékletéhez

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározottak alapján
a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre

1. A 2007. évi CLII. törvény 3. §-a alapján a minisztériumban a következõ munkakört betöltõ személyek kötelesek va-
gyonnyilatkozatot tenni:

a) a politikai tanácsadó és fõtanácsadó, vagy miniszteri tanácsadó vagy fõtanácsadó,
b) a vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõ,
c) az aki jogszabály alapján „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre köteles fontos és bizalmas munkakört tölt be,
d) a jogi elõadó munkakört betöltõ személy,
e) a jogtanácsos munkakört betöltõ személy,
f) a vagyongazdálkodási, illetve vagyonjogi referens munkakört betöltõ személy,
g) a hálózati referens munkakört betöltõ személy,
h) a felügyeleti referens munkakört betöltõ személy,
i) a belsõ ellenõr munkakört betöltõ személy,
j) a PPP-referens munkakört betöltõ személy,
k) a TEN-T koordinátor munkakört betöltõ személy,
l) a kontrollingreferens munkakört betöltõ személy,
m) a környezetvédelmi referens munkakört betöltõ személy,
n) az EU-referens munkakört betöltõ személy,
o) a sajtóreferens munkakört betöltõ személy,
p) a gazdasági és tervezési referens munkakört betöltõ személy,
q) a közbeszerzési referens munkakört betöltõ személy,
r) az alkalmazásgazda munkakört betöltõ személy,
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s) a pénzügyi referens munkakört betöltõ személy,
t) a tervezõ-elemzõ kontroller munkakört betöltõ személy,
u) a titkosügyirat-kezelõ munkakört betöltõ személy,
v) a számviteli referens munkakört betöltõ személy,
w) az infrastruktúrafinanszírozási referens munkakört betöltõ személy,
x) a titkárságvezetõ munkakört betöltõ személy,
y) a kabinetfõnök-helyettes munkakört betöltõ személy,
z) a védelmi fõtanácsadó munkakört betöltõ személy,
zs) a humánpolitikai referens munkakört betöltõ személy.

2. Az 1. pontban foglaltakon túl vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az, aki:
a) a közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult,
b) a közbeszerzési eljárás során javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult,
c) a feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati va-

gyonnal való gazdálkodás, valamint az elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésû elõirányzatok, önkormányzati
pénzügyi támogatások tekintetében javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult,

d) az egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során javaslattételre,
döntésre vagy ellenõrzésre jogosult,

e) az állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámoltatás
során javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult.

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 145/A. §-
ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a minisztérium és a fejezeti kezelésû elõirányzatok gazdálkodásával kapcsola-
tos szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a következõk szerint állapítom meg.*

1. Bevezetés

Jelen eljárásrend célja annak elõsegítése és megszervezése, hogy a minisztérium és a fejezeti kezelésû elõirányzatok
gazdálkodásával kapcsolatos szabálytalanságok kezelése egységes rendszerben történjen. Ennek érdekében úgy kell a
belsõ folyamatokat kialakítani és mûködtetni, hogy azok biztosítsák a rendelkezésre álló pénzügyi források szabályo-
zott, szabályszerû, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A minisztérium köztisztviselõinek szabálytalanságok megelõzésével kapcsolatos feladatát, hatáskörét, felelõsségét,
beszámoltathatóságát a munkaköri leírások tartalmazzák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve a munkaviszonyból
származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelõen kell teljesíteniük.

Az államháztartási belsõ pénzügyi rendszer EU-konform átalakítása során kialakításra, illetve módosításra kerültek a
költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló jogszabályok. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(Áht.) határozza meg a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés (FEUVE) fogalmát, amely a szerveze-
ten belül a gazdálkodásért felelõs szervezeti egység által folytatott elsõ szintû pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszer.

Az Ámr. szerint a FEUVE-rendszer elemei a következõk:
a) az ellenõrzési nyomvonal kialakítása és mûködtetése,
b) a kockázatkezelés rendszerének kialakítása,
c) a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakítása.

Jelen eljárásrend a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos feladatokat és eljárásokat tartalmazza. Hatálya az igaz-
gatás, a minisztériumi fejezeti kezelésû elõirányzatok – a Magyar Köztársaság aktuális éves költségvetési törvény sze-
rinti – költségvetésének gazdálkodására terjed ki.
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2. Szabálytalanságok fogalma, kezelésének helye a minisztérium szervezetében

A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható kisebb mulasztások, munka közben elõforduló hiányosságok
elkövetésétõl kezdve ide tartoznak a súlyosabb fegyelmi, büntetõ, szabálysértési ügyek, illetve kártérítési eljárás megin-
dítására okot adó cselekmények.

A szabálytalanság valamely hatályos szabálytól (törvény, rendelet, határozat, utasítás, szabályzat) való eltérést jelent,
az államháztartás mûködési rendjében, a költségvetés gazdasági eseményeiben, az állami feladatellátás bármely tevé-
kenységében és az egyes gazdálkodási mûveletek végzése, illetve könyvelése során bármikor elõfordulhat.

Egységes kezelése, elemzése és értékelése azért szükséges, hogy az elõforduló hasonló esetek megfelelõ idõben meg-
elõzésre kerüljenek, ezáltal az eredendõ kockázatok csökkenjenek.

A szabálytalanságok – az elkövetés módja szempontjából vizsgálva – kétféle módon következhetnek be:
a) szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, vesztegetés, szándékosan okozott sza-

bálytalan kifizetés stb.),
b) nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenség, hanyag magatartás, helytelenül vezetett nyilvántar-

tás, számszaki hiba stb.).

Az eljárási rend a szükséges intézkedéseket az elkövetés módja szerint nem különbözteti meg. A szándékosság kérdé-
se a megfelelõ szankciók, illetve további hatósági intézkedések kezdeményezésekor vagy kiszabásakor kerülhet értéke-
lésre és mérlegelésre.

Az SzMSz szerint a miniszter a jogszabályokban meghatározott irányító, ellenõrzõ és hatósági feladatait, jogkörét a
minisztérium szervezete útján gyakorolja, a minisztériumot vezetõ munkáját az államtitkárok, a szakállamtitkárok és a
kabinetfõnök (felsõvezetõk) útján látja el.

A FEUVE értelmezésében a szabálytalanságok kezelése a teljes vezetõi kör közvetlen támogatását és bevonását
igényli. Ezért az eljárási rend alkalmazása kiterjed az állami vezetõkre, valamint a Ktv. szerinti vezetõ besorolású köz-
tisztviselõkre egyaránt.

Alapvetõ követelmény, hogy minden szervezeti egység vezetõje felelõs a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt
gazdálkodási szabálytalanságok feltárásáért, nyomon követéséért, dokumentálásáért, megelõzéséért, továbbá a Ktv. ren-
delkezéseivel összhangban a felelõsségre vonással és hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezde-
ményezéséért és megvalósításuk ellenõrzéséért.

Az észlelt szabálytalanságok jelzése a szolgálati út betartásával a vezetõ felé és megszüntetésük érdekében javaslatok
adása, valamint az elrendelt intézkedések megvalósítása valamennyi minisztériumi dolgozó feladata és kötelessége.
Ugyanakkor a köztisztviselõk – beosztástól függetlenül – fegyelmi és kártérítési felelõsséggel is tartoznak az általuk
közszolgálati jogviszonyban elkövetett kötelezettségszegésekért.

2.1. Minisztériumi szabálytalansági felelõs
A gazdálkodásért felelõs szervezeti részlegek közül a tevékenység szakmai irányítója és koordinátora a gazdasági és

ágazatfinanszírozási szakállamtitkár.
Az EU Alapok szabálytalansági felelõseinek szakmai munkáját a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a közle-

kedési szakállamtitkár irányítja.
A gazdálkodás körében elkövetett szabálytalanságok kezelésének operatív felelõse és szakmai összefogója a Költség-

vetési Fõosztály. A Költségvetési Fõosztályon a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár által kijelölt operatív
szabálytalansági felelõs gyûjti össze, tartja nyilván, koordinálja és dokumentálja az egyes szervezeti egységek vezetõitõl
érkezett jelzéseket, jelentéseket, valamint figyelemmel kíséri a minisztérium különbözõ szervezeti egységei által készí-
tett, szabálytalanságokhoz kapcsolódó intézkedési tervekben elõirányzott feladatok megvalósulását.

A minisztériumi szabálytalansági felelõs javaslatára a miniszter egyedi döntésével a több szervezeti egységet érintõ
ügyekben vagy a szabálytalanság különleges megítélése esetén Szabálytalansági Bizottságot jelölhet ki, amelynek fel-
adatait, felelõsségét és hatáskörét írásban határozza meg.

A szabálytalanságok kezelésének gyakorlatát az Ellenõrzési Fõosztály éves ellenõrzési programja keretében ellenõrzi
és az Áht. 97. §-a, valamint a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. §-a
szerint készített összefoglaló jelentés keretében megküldi az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzési rendszer
(ÁBPE) országos felelõsének, a Pénzügyminisztériumnak.
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3. Szabálytalanságok megelõzése

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok bekövetkezésének megakadályozása az SzMSz-ben meghatáro-
zott vezetõk feladata és felelõssége. Ennek érdekében alapvetõ kötelezettségük, hogy

a) a jogszabályoknak megfelelõ szabályzatok alapján mûködjön a szervezet,
b) a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel minden vezetõ,
c) szabálytalanság észlelése esetén minél gyorsabban szülessen kellõen hatékony intézkedés annak érdekében, hogy a

szabálytalanság megszüntetése, a hibás belsõ szabályozás javítása megtörténjen,
d) a helytelen alkalmazási gyakorlat megszüntetése mellett a személyi vagy intézményi felelõsség megállapításra ke-

rüljön, a szükséges intézkedések megvalósuljanak.

4. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE-rendszerben

A szabálytalanságok észlelése történhet a köztisztviselõ, a minisztérium különbözõ szervezetei, valamint az ellenõr-
zést végzõ belsõ és külsõ szervek részérõl. A szabálytalanságok kezelése a különbözõ esetekben a következõképpen va-
lósul meg:

4.1. A minisztérium valamely munkatársa észleli a szabálytalanságot
Amennyiben a szabálytalanságot bármelyik minisztériumi beosztott dolgozó észleli, soron kívül köteles értesíteni a

szolgálati jogviszony szerint közvetlenül felette álló vezetõt. Amennyiben a köztisztviselõ úgy ítéli meg, hogy közvetlen
felettese az adott ügyben érintett, akkor a vezetõ felettesét, annak érintettsége vagy különlegesen súlyos, esetleg szándé-
kos szabálytalanság észlelése esetén a minisztérium operatív szabálytalansági felelõsét és a téma szerint illetékes felsõ-
vezetõt kell értesítenie.

A munkahelyi vezetõ feladata a feltárt hiányosság kivizsgálása és – amennyiben ez saját hatáskörben megoldható –
annak megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele.

Ha a vezetõ a szabálytalanságot valósnak vélelmezi, de úgy ítéli meg, hogy az saját hatáskörben nem szüntethetõ meg,
köteles értesíteni a szervezeti rangsorban felette álló vezetõt, aki az SzMSz elõírásainak és a jogszabályoknak megfelelõ-
en intézkedik a szabálytalanság megszüntetésérõl.

4.2. Valamely minisztériumi vezetõ észleli a szabálytalanságot
A vezetõ által észlelt szabálytalanság esetén elõször ugyancsak saját hatáskörben, az SzMSz szerint meghatározott

feladat, hatáskör és felelõsségi rendnek megfelelõen kell a hiányosság megszüntetése érdekében intézkedni.
Ha ez nem lehetséges, a vezetõ az ugyancsak a szervezeti rangsorban fölötte álló vezetõt, rendkívüli esetben, a témá-

ban illetékes felsõvezetõt tájékoztatja.
A szabálytalanságot észlelõ vezetõ a szabálytalanságról – az intézkedés módjától függetlenül – a Költségvetési Fõosz-

tályon kijelölt operatív szabálytalansági felelõst köteles értesíteni.

4.3. Az Ellenõrzési Fõosztály észleli a szabálytalanságot
Amennyiben az Ellenõrzési Fõosztály éves ellenõrzési programja vagy soron kívül elrendelt ellenõrzései során ta-

pasztal szabálytalanságot, a vonatkozó kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelõen jár el. Megállapításairól ezzel
egyidejûleg a Költségvetési Fõosztályon a kijelölt operatív szabálytalansági felelõst is tájékoztatja.

4.4. Külsõ ellenõrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külsõ ellenõrzési szerv (Állami Számvevõszék, Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, az Európai Unió ellenõrzést gya-

korló szervei stb.) gazdálkodással kapcsolatos szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenõrzési jelentés tartal-
mazza.

A büntetõ, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiá-
nyosság gyanúja esetén az ellenõrzõ szervezet a mûködését szabályozó jogszabályok alapján jár el. A szabálytalanságra
vonatkozó megállapítások alapján a minisztérium feladat szerint illetékes szervezeti egységének minden esetben intéz-
kedési tervet kell kidolgoznia.

676 KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 12. szám



5. A szabálytalanság észlelését követõ intézkedések

A különbözõ beosztású minisztériumi vezetõk felelõsek az SzMSz-ben elõírt hatásköri feladataiknak megfelelõen a
szükséges intézkedések megtételéért és végrehajtásáért.

A több szervezeti egységet érintõ vagy magasabb szintû beavatkozást igénylõ szabálytalanságok megszüntetése érde-
kében tervezett és megvalósított intézkedéseket (pl. minisztériumi szintû jogszabályalkotás, szabályzatkészítés) a Költ-
ségvetési Fõosztály vezetõje koordinálja, az operatív szabálytalansági felelõs és a szakmailag érintett szervezetek közre-
mûködésével.

Az SzMSz szerint a szervezeti egységek feladataikat fõfelelõsi rendszerben látják el, mely szerint a fõfelelõs – az ügy-
ben feladatköre szerint érdekelt más szervezeti egységek álláspontjának ismeretében – önállóan dönt és viseli döntése fe-
lelõsségét. A szervezeti egységek között felmerülõ esetleges hatásköri vitákban – a szervezeti egységek felügyeletét el-
látó felsõvezetõk közötti eredménytelen egyeztetés esetén – a miniszter dönt.

Az érintett szervezeti egységek vezetõinek feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések nyomon követé-
se során:

a) az elrendelt vizsgálatok, a hozott döntések, illetve a megindított eljárások figyelemmel kísérése,
b) a vizsgálatok során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósulásának ellenõrzése,
c) a feltárt szabálytalanságok alapján lehetséges további szabálytalansági lehetõségek beazonosítása, szükség esetén

magasabb szintû jogszabály módosítások kezdeményezése.

Valamennyi szervezeti egység vezetõjének feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések (eljárások) saját
szakterületén történõ kezelése során:

a) a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész vezetése,
b) az észlelt szabálytalanságokhoz kapcsolódó írásos dokumentumok gyûjtése és iktatása,
c) a megtett intézkedések és az azokhoz kapcsolódó végrehajtási határidõk nyilvántartása,
d) a normatív, illetve pályázati úton felhasználásra kerülõ költségvetési források, valamint a Kohéziós Alap támogatá-

sainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló jogsza-
bályok elõírásainak megsértésével tapasztalt szabálytalanságok feltárása, és azok megszüntetése során megvalósított in-
tézkedések nyilvántartása.

A saját hatáskörben elvégzett intézkedésekrõl és azok eredményeirõl évente egy alkalommal – a tárgyévet követõ év
január végéig – fõosztályi szinten összesítve tájékoztatni kell a minisztérium szabálytalansági felelõsét.

Bizonyos esetekben (pl. büntetõ, vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illeté-
kes hatóságok (ügyészség, rendõrség) értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes
szerv a megfelelõ eljárásokat megindítsa. Az ezzel kapcsolatos döntések a miniszter által átruházott jogosítványként a
kabinetfõnök hatáskörébe tartoznak.

Közlemény

A Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye szolgálati titokköri jegyzékrõl

A Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 46/E. §, illetve a légi közle-
kedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 3/A. § (3) bekezdése alapján az alábbi szolgálati titokköri jegyzéket állapítom
meg.

Szolgálati titokköri jegyzék

1. A közúti és légi közlekedés védelmét, biztonságát szabályozó dokumentumok, jogellenes tevékenységet megelõzõ
tervek, az azt szolgáló létesítmények rendeltetésével, elhelyezkedésével és a védelmi berendezések mûködésével kap-
csolatos adatok, dokumentumok.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje: 15 év
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2. A katonai repülési rendszerek, valamint a légvédelmi és repülõkészültségi erõk alkalmazásával kapcsolatosan a
közlekedési hatóság által végrehajtott ellenõrzések dokumentumai, jegyzõkönyvei, intézkedési tervei, határozatai.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje: 20 év

3. A közlekedési hatóság közúti és légügyi tevékenységével összefüggõ számítástechnikai és informatikai hálózatá-
val, annak mûködtetésével, illetve fejlesztésével kapcsolatos adatok, dokumentációk, eljárások.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje: 10 év

4. A közlekedési hatóságnál a közúti, illetve légi közlekedési tevékenységének megvalósításával összefüggõen kelet-
kezett, az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 1. sz. mellékletét képezõ államtitokköri jegy-
zék 4., 6., illetve 11. pontjaiban felsorolt, de az államtitokká minõsítés törvényi feltételeinek meg nem felelõ adatok.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje: 20 év

5. A közlekedési hatóság informatikai hálózatának a címregiszterben nyilvántartottak közötti adatcsere, a személyes
adatok, a különleges adatok, valamint a közigazgatási határozatok védelmét szolgáló igazgatási, logikai, fizikai rend-
szertervek, illetve a rendszer dokumentációi.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje: 20 év

6. A közlekedési hatóság által a közigazgatási eljárásban közremûködõ személyek részére az informatikai rendszer
használatának korlátozott jogosultságot biztosító, a jogosított egyedi azonosítását biztosító igazolványok hamisítás el-
leni védelmét lehetõvé tevõ biztonsági elemek és eljárások leírása.

Szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év

7. A közlekedési hatóság és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közötti kommuni-
kációt biztosító interfészre vonatkozó adatok, dokumentációk.

Szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év

8. A gépjármûvek egyedi azonosítását lehetõvé tevõ alvázszám képzésének a leírása.

Szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év

9. A közlekedési hatóság által a rendvédelmi szervezetek jogszabályban meghatározott feladataik ellátására – szükség
esetén külön megállapodás alapján – végzett célhoz kötött egyedi adatszolgáltatásra vonatkozó adatok, eszközök és do-
kumentációk, amennyiben azok nem érik el az államtitokká minõsítés szintjét.

Szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év

Budapest, 2008. október 13.

Horváth Zsolt Csaba s. k.,

elnök
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1054 Bp., Akadémia u. 3. Tel.: 471-8133. Telefax: 471-8132.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240,
241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
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