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BEVEZETŐ

A minisztérium jogállása, feladatköre

Az Oktatási Minisztérium a Magyar Köztársaságban az oktatási ágazatot irányító, valamint a
tudomány- és technológiapolitikát összehangoló központi közigazgatási szerv, amelynek élén
a Kormány tagja, az oktatási miniszter áll.

A minisztérium feladatkörét az oktatási ágazatot (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, iskolai
rendszerű felnőttképzés), valamint a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységét akár
közvetlenül, akár közvetve érintő jogszabályok, illetve a minisztériumra mint központi
közigazgatási szervre, illetőleg költségvetési szervre irányadó jogszabályok határozzák meg,
így különösen:

A) 

- a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei,

- a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és végrehajtási rendeletei,

- a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény és végrehajtási rendeletei,

- a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2001.
évi LI. törvény és végrehajtási rendeletei,

B)

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei,

- a Magyar Köztársaság költségvetéséről, illetve a zárszámadásról szóló törvények,

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény,

- a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény.

C)

- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az ágazatot érintő
végrehajtási rendeletei,

- az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről,

D)

- az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet.

Jelen szabályzat a jogszabályok keretei között meghatározza a minisztérium szervezeti
felépítését, valamint működési, eljárási szabályait. E szabályzat keretei között kell elkészíteni
a főosztályok ügyrendjeit és a munkaköri leírásokat.
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ELSŐ RÉSZ

A MINISZTÉRIUM VEZETŐI ÉS MUNKATÁRSAI

I. Politikai vezetők

1. A miniszter

A miniszter az alkotmányban és más jogszabályokban megállapított feladat- és hatáskörét
közvetlenül vagy a minisztérium útján gyakorolja, annak tevékenységét szakmai és politikai
felelősséggel irányítja. Feladatkörében jogszabályi felhatalmazásra miniszteri rendeletet, az
állami irányítás egyéb jogi eszközei körében utasítást, irányelvet, tájékoztatót, egyedi
ügyekben határozatot, utasítást, illetőleg egyéb intézkedést ad ki.

Meghatározza a minisztérium szervezeti felépítését, az önálló szervezeti egységek
feladatkörét és működésük főbb szabályait.

A hatályos jogszabályok alapján ellenőrzi a minisztérium gazdálkodását és a felügyelete alá
tartozó intézmények gazdasági és szakmai tevékenységét. Az Országgyűlés és a Kormány
döntései figyelembevételével meghatározza az ágazat szakmapolitika alapelveit.

A miniszter személyes hatáskörébe tartoznak különösen a következő ügyek:

• az Országgyűlés és a kormány munkájában való részvétel, a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal képviselete az országgyűlésben és a kormány ülésein,

• előterjesztések, javaslatok és jelentések megtétele az Országgyűlés és bizottságai, valamint
a Kormány részére,

• miniszteri rendeletek kiadása,

• az ágazatfejlesztési koncepciók, programok és tervek jóváhagyása,

• a fejezet éves költségvetési javaslatainak kialakítása és a zárszámadás minisztériumi
jóváhagyása, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alaphoz kapcsolódó, a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökének át nem ruházott jogkörök gyakorlása,

• a minisztérium munkájának a jogszabályokban meghatározott módon történő irányítása,

• a minisztérium szervezeti és működési szabályzatának megállapítása,

• az alapítói, valamint az át nem ruházott felügyeleti, tulajdonosi jogok gyakorlása,

• a minisztérium központi irányítása alá tartozó önkormányzati szakigazgatási feladatok,
hatáskörök és hatósági jogkörök megállapítására irányuló javaslattétel,

• a Kormány tudománypolitikai feladatainak végrehajtásával kapcsolatos irányítás,

• a nemzetközi együttműködésből adódó ágazati feladatok ellátásának irányítása,

• kitüntetések, címek és díjak adományozására, megvonására vonatkozó javaslatok
jóváhagyása.
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2. A politikai államtitkár

A politikai államtitkár a miniszter általános politikai helyettese.

Elsődleges feladata a miniszter országgyűlési képviseletének segítése, a minisztérium
Országgyűléssel és az országgyűlési képviselőkkel kapcsolatos tevékenységének koordinálása
és felügyelete.

Összehangolja a minisztérium érdekegyeztetési tevékenységében való kormányzati és tárca
szintű részvételét és felügyeli a társadalmi és civil szervezetekkel, a tanácsadó,
érdekegyeztető és döntés-előkészítő testületekkel, egyházakkal, pártokkal és civil
szervezetekkel fenntartott kapcsolatokat. 

A minisztert akadályoztatása esetén az Országgyűlés és a Kormány ülésein helyettesíti, és a
minisztériumban gyakorolja a minisztert megillető jogköröket. 

Részt vesz az Országgyűlés és bizottságai, valamint a Kormány részére készített javaslatok és
jelentések kidolgozásában, az ágazat fő szakmapolitikai elveinek meghatározásában, a
költségvetési javaslat kidolgozásában. Részt vesz a kormány Ifjúságpolitikai és Oktatási
Kabinetjének munkájában.

Az Egyházi Titkárságon keresztül kapcsolatot tart az iskolafenntartó egyházakkal, azok
vezetőivel, a fenntartókkal, az intézményekkel. Figyelemmel kíséri az egyházi oktatással
kapcsolatos minisztériumi tevékenységet.

Irányítja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ügyeket.

Közreműködik a miniszter alapítói jogainak gyakorlásában az Apáczai Közalapítvány
tekintetében, ennek keretében ellátja a 6. sz. mellékletben a szakmai helyettes államtitkárnak
megállapított feladatokat.

Ellátja a Márton Áron Szakkollégium tekintetében a 4. sz. mellékletben a szakmai helyettes
államtitkárnak megállapított feladatokat.

A felsőoktatási helyettes államtitkárral együttműködve részt vesz a miniszternek a tudomány-
és technológiapolitika körében felmerülő feladataival kapcsolatos minisztériumi teendők
irányításában.

3. A kabinetfőnök

A kabinetfőnök a miniszter és a minisztert helyettesítő jogkörében eljáró politikai államtitkár
szakmai és politikai munkáját közvetlenül segítő, a miniszter közvetlen felügyelete alatt álló
önálló szervezeti egység (Kabinet) vezetője. Szervezi, összehangolja és felügyeli a Kabinet
szervezeti egységeinek, a szervezeti egységek vezetőinek, valamint azok munkatársainak
tevékenységét.

Felkészíti – a közigazgatási államtitkárral együtt – a minisztert és a politikai államtitkárt a
kormányülésekre, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseire.

A miniszter, illetőleg a politikai államtitkár utasítása alapján ellátja azok képviseletét.

A miniszter, illetve a politikai államtitkár felhatalmazása alapján kapcsolatot tart a
minisztériumok, országos hatáskörű szervek politikai vezetőivel, a politikai pártokkal és
egyéb társadalmi szervezetekkel. Folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a közigazgatási
államtitkárral és a helyettes államtitkárokkal, valamint a miniszter tanácsadó testületeivel.
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Tájékozódik és egyeztetést kezdeményez szakmai és politikai kérdésekben a minisztérium
vezetőinél.

A kabinetfőnök jogai és kötelezettségei – jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban,
valamint a minisztérium egyéb szabályzataiban foglaltak szerint – megegyezhetnek a
helyettes államtitkárok egyes jogaival és kötelezettségeivel.
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II. Politikai munkatársak

1. A politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó

A miniszter a Kabinet, illetve a Miniszteri Titkárság feladatainak segítésére a kabinetfőnök
javaslatára politikai főtanácsadót, tanácsadót nevezhet ki határozott időre.

A politikai főtanácsadó, tanácsadó a miniszter és a politikai államtitkár politikai és szakmai
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat látja el. Feladata a miniszter politikai
állásfoglalásának, felkészülésének segítése.

A politikai főtanácsadó, tanácsadó felkészíti a minisztert, valamint a politikai államtitkárt a
parlamenti interpellációk és kérdések megválaszolására, illetve biztosítja felkészülését az
Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseire.

Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a politikai államtitkárt és a kabinetfőnököt, illetve
jogosult tájékozódni politikai állásfoglalások kialakítása során a politikai államtitkártól,
illetve a kabinetfőnöktől.
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III. Szakmai vezetők

1. A közigazgatási államtitkár

A közigazgatási államtitkár a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai
követelményeknek megfelelően vezeti a minisztérium hivatali szervezetét. Munkájáról
rendszeresen tájékoztatja a minisztert. Részt vesz a miniszter kormányülésre történő
felkészítésében.

Szervezi, koordinálja és ellenőrzi a minisztérium legfontosabb feladatainak ellátását,
javaslatot tesz a miniszternek a minisztériumi szervezet kialakítására, irányítja a minisztérium
igazgatási, ügyintéző tevékenységét. Dönt a minisztérium személyi juttatásaival, létszám-,
illetmény- és jutalmazási keretével, a személyi juttatásokat terhelő egyéb kifizetésekkel
kapcsolatos kérdésekben.

Összehangolja, irányítja és ellenőrzi a helyettes államtitkárok tevékenységét. Irányítja a
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkáját.

A politikai államtitkár akadályoztatása esetén, a miniszter megbízása alapján – az
Országgyűlés ülése kivételével – helyettesíti a minisztert. A miniszter és a politikai
államtitkár akadályoztatása esetén dönt, illetve intézkedik olyan ügyekben, amelyek a
miniszter személyes hatáskörébe tartoznak.

Irányítja és a gazdasági helyettes államtitkár útján megszervezi a minisztérium gazdálkodási
rendjének és a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerének
kialakítását, működtetését, fejlesztését. A közigazgatási államtitkári felügyeleti területen
gondoskodik a fejezeti kezelésű előirányzatok és az igazgatási költségvetés gazdálkodási,
kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzataiban, a beszerzési szabályzatban, valamint
az Oktatási Minisztérium folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési
(FEUVE) rendszeréről szóló szabályzatban (a továbbiakban: FEUVE szabályzat) és annak
mellékleteiben foglalt szakterületi feladatok szakszerű ellátásának szervezeti és személyi
feltételeiről, továbbá ellátja a szabályzatokban a felügyeleti terület vezetőjének
(kötelezettségvállalónak) megállapított feladatokat.

Gondoskodik a minisztérium belső ellenőrzési tevékenységének megszervezéséről,
működéséről és annak szabályozásáról, a miniszter által elfogadott éves munkatervben
meghatározott ellenőrzések elvégzéséről, elrendeli a rendkívüli célvizsgálatokat.

Ellátja az OM Szolgáltató Intézménye (OMSZI), az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., a
Diákbónusz Szolgáltató, Fejlesztő és Tanácsadó Kht. és a Gandhi Közalapítvány tekintetében
a 4-6. sz. mellékletekben a szakmai helyettes államtitkárnak megállapított feladatokat.

A közigazgatási államtitkárt akadályoztatása esetén a miniszter által kijelölt helyettes
államtitkár helyettesíti. A közigazgatási államtitkár általános helyettese a gazdasági ügyekért
felelős helyettes államtitkár.

2. A helyettes államtitkár

A helyettes államtitkár tevékenységét a közigazgatási államtitkár helyetteseként, annak
közvetlenül alárendelten látja el. Irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti
egységek munkáját, ellátja a hatáskörébe utalt költségvetési szervek tekintetében a 4. sz.
mellékletben a szakmai helyettes államtitkárnak megállapított feladatokat, gyakorolja a
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ráruházott munkáltatói jogokat. Ellátja a felügyeleti területhez kapcsolódó alapítványok,
közalapítványok, valamint korlátolt felelősségű társaságok és közhasznú társaságok
tekintetében az 5-6. sz. mellékletekben a szakmai helyettes államtitkárnak megállapított
feladatokat, részt vesz az Európai Unióval kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában.

Felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok előkészítéséért,
kezdeményezéséért és végrehajtásáért, a szakterület költségvetési keretével való
gazdálkodásáért, kötelezettségvállalásáért, a hozzá tartozó szervezetek beruházásainak
tervezéséért, a szakmai terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért, szakmai koncepciók,
programok és fejlesztési tervek kidolgozásáért és végrehajtásáért.

Gondoskodik a fejezeti kezelésű előirányzatok és az igazgatási költségvetés gazdálkodási,
kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzataiban, a beszerzési szabályzatban, valamint
a FEUVE szabályzatban és annak mellékleteiben foglalt szakterületi feladatok szakszerű
ellátásáról, a feladatok szervezeti és személyi feltételeiről, továbbá ellátja a szabályzatokban a
helyettes államtitkárnak (felügyeleti terület vezetőjének, kötelezettségvállalónak)
megállapított feladatokat. Illetékességi területén képviseli a minisztériumot.

A helyettes államtitkár hatáskörét távollétében az a helyettes államtitkár, illetve – a helyettes
államtitkár rövid távolléte (maximum három munkanap) esetében – a felügyeleti terület azon
vezető beosztású köztisztviselője gyakorolja, akit a helyettesítendő helyettes államtitkár
javaslatára a közigazgatási államtitkár kijelöl.

3. A főcsoportfőnök (hivatalvezető)

Egyedi felhatalmazással, különleges felelősségi-, jog- és hatáskörrel főosztályvezetőként vagy
miniszteri biztosként olyan sajátos szervezeti egységet (főcsoportot, hivatalt) irányít,
amelynek szakmai tevékenysége tartósan vagy adott időszakban kiemelt fontosságú, belső
tagoltsága pedig az általánostól eltérő lehet.

4. A főosztályvezető

A főosztályvezető a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a miniszter,
az államtitkárok, illetőleg a felügyeletet ellátó helyettes államtitkár rendelkezései alapján
vezeti a főosztályt, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Felelős a vezetése alatt álló szervezet működéséért, továbbá a feladatkörébe utalt feladatok
teljesítéséért és ellenőrzéséért. A felügyeleti terület vezetője által meghatározott körben
felelős a fejezeti kezelésű előirányzatok és az igazgatási költségvetés gazdálkodási,
kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzataiban, a beszerzési szabályzatban, valamint
a FEUVE szabályzatban és annak mellékleteiben meghatározott szakterületi feladatok – így
különösen a tervezéssel, kockázatelemzéssel, előkészítéssel, végrehajtással, nyilvántartások
vezetésével, ellenőrzéssel kapcsolatos teendők – ellátásáért. A felügyeleti területhez tartozó
költségvetési szervek vonatkozásában előkészíti a 4. sz. mellékletben a szakmai helyettes
államtitkárnak megállapított feladatokkal kapcsolatos döntéseket, illetve javaslatokat, részt
vesz az Ellenőrzési Főosztály által végzett, a szakmai tevékenység értékelésére is kiterjedő
ellenőrzésekben. A feladatkörét érintő kérdésekben közreműködik a más felügyeleti
területhez tartozó költségvetési szervek feletti felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos
döntések előkészítésében. A felügyeleti területhez tartozó korlátolt felelősségű társaságok és
közhasznú társaságok, illetve alapítványok, közalapítványok tekintetében előkészíti a
helyettes államtitkár 5-6. sz. mellékletek szerinti döntéseit, illetve javaslatait, a feladatkörét
érintő kérdésekben közreműködik a más felügyeleti területhez tartozó korlátolt felelősségű
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társaságokkal és közhasznú társaságokkal, alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos
döntések előkészítésében.

A főosztályvezető feladata különösen:

• az általa vezetett terület feladatainak megoldására irányuló kezdeményezések megtétele,

• a főosztály feladatkörébe tartozó kérdések megoldására irányuló előterjesztések és
jogszabályok, illetve azok tervezeteinek, továbbá az egységes végrehajtás érdekében
szükséges iránymutatások, javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása,

• javaslattétel a szakmai területét érintő fejezeti kezelésű költségvetési előirányzat
felhasználására,

• a főosztály feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának, a főosztály munkatársai
munkájának megszervezése, irányítása és ellenőrzése, szakmai egyeztetés lefolytatása a
többi főosztályvezetővel,

• a főosztály munkatervének meghatározása a FEUVE szabályzatban foglaltak
figyelembevételével, az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának
ellenőrzése,

• a főosztály időszaki feladatainak megállapítása és a főosztály munkatársainak rendszeres
beszámoltatása,

• a főosztály feladatkörébe tartozó kérdésekben a főosztály, továbbá külön felhatalmazás
alapján a minisztérium képviselete,

•  a főosztály ügyrendjének és – a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes-államtitkár
jóváhagyása után – az annak mellékletét képező munkaköri leírásoknak az elkészítése és
elkészíttetése.

• javaslattétel a főosztály létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való
gazdálkodásra,

• javaslattétel kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására.

5. A titkárságvezető

A titkárságvezető vezető beosztású köztisztviselő, akinek feladata, hogy általában a felső
vezetők, illetve miniszteri biztosok munkáját segítő, önálló szervezeti egységként működő
titkárságot vezesse.

Közvetít a vezető és a felügyelt szervezeti egységek között, felelős a miniszter és az
államtitkár által kiadott feladatok végrehajtásának megszervezéséért, ennek keretében
koordinálja a felügyelt szervezeti egységek munkáját, figyelemmel kíséri a végrehajtás
menetét. Koordinálja a felügyeleti területen jelentkező érdekegyeztetési feladatokat, segíti a
vezetőt a tárgyalások előkészítésében, lebonyolításában, a döntések előkészítésében, a
feladatellátás értékelésében. Felelős a Kormányzati Ügyfélszolgálati Központtól az OM
Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül érkező állampolgári kérdésekre adandó szakterületi
válaszoknak az Ügyfélszolgálati Iroda által megadott határidőig történő összeállításáért és
megküldéséért.

A felügyeleti területhez tartozó költségvetési szervek, korlátolt felelősségű társaságok és
közhasznú társaságok, illetve alapítványok, közalapítványok tekintetében koordinálja a
helyettes államtitkár 4-6. sz. mellékletek szerinti döntéseinek, illetve javaslatainak
előkészítését, amennyiben azok több főosztály, illetve felügyeleti terület közreműködését
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igénylik. Gyakorolja a jelen fejezet 4. alfejezetében a főosztályvezetőnek megállapított, a
felügyeleti, tulajdonosi, alapítói döntések előkészítésével kapcsolatos jogköröket abban az
esetben, ha az SZMSZ Második Része a felügyeleti, tulajdonosi, alapítói jogokkal kapcsolatos
döntések, javaslatok előkészítését a helyettes államtitkár titkárságának feladataként nevesíti.

6. A főosztályvezető-helyettes

A főosztályvezető-helyettes közvetlenül irányítja a főosztályvezető által meghatározott
főosztályi tevékenységet, illetőleg szervezeti egységeket. Felelős az irányítása alá tartozó
osztályok és munkatársak tevékenységéért és azok ellenőrzéséért. Ellátja azokat a feladatokat,
amelyeket a hatásköréből a főosztályvezető rá átruházott.

A főosztályvezető távollétében gyakorolja annak jogkörét. Külön felhatalmazással eljár a
minisztérium képviseletében.

7. Az osztályvezető

Az osztályvezető vezeti az osztályt, és felelős annak működéséért. Az osztályvezetési
feladatokon kívül végzi az osztály munkájából az ügyrendben és a munkatervben ráruházott
feladatokat.

Meghatározza az ügyintézők és ügykezelők részletes feladatait, ellenőrzi tevékenységüket.

Külön felhatalmazás alapján eljár a minisztérium képviseletében.
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IV. Beosztott munkatársak

1. Az ügyintéző

Az ügyintéző érdemi döntésre előkészíti, illetve ilyen irányú felhatalmazás esetén
kiadmányozza a munkakörébe utalt ügyeket. Feladata minden olyan ügy felelősségteljes és
önálló végzése, amelyet a munkaköri leírása, továbbá a hivatali felettese esetenként vagy
időszakosan a feladatkörébe utal.

Feladatait alapvetően önállóan, kezdeményezően, illetőleg a felettesétől kapott útmutatások,
továbbá a tényállás és az érdekeltek álláspontjának tisztázása alapján – a jogszabályok és az
ügyviteli szabályok megtartásával – köteles végrehajtani.

Az eredményes munka érdekében tanulmányoznia és ismernie kell minden olyan jogszabályt,
szakmai előírást és egyéb rendelkezést, amely a színvonalas ügyintézéshez, illetőleg a
végrehajtás megszervezéséhez és ellenőrzéséhez szükséges.

2. Az ügykezelő

Az ügykezelő gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról, különösen a beérkező
ügyiratok átvételéről, nyilvántartásáról, a kiadmánytervezetnek felettese útmutatásai szerint
történő gépeléséről, sokszorosításáról, továbbításáról.

Ellátja azokat az ügyviteli jellegű feladatokat, amelyekkel a hivatali felettese megbízza.
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V. Az oktatási jogok miniszteri biztosa

Az oktatási jogok miniszteri biztosa főosztályvezetői jogállású köztisztviselő. A hatályos
jogszabályok alapján végzi a hatáskörébe tartozó feladatokat.

A miniszter megbízásából közvetlenül felügyeli és irányítja az Oktatási Jogok Biztosának
Hivatalát. E feladatok ellátása tekintetében a minisztérium szervezetében kizárólag a
miniszternek tartozik felelősséggel.

VI. A miniszteri biztos

A miniszteri biztos megbízatása általában a kiemelt jelentőségű, vagy a minisztérium több
szakmai területét is érintő, jól körülhatárolható feladatrendszer ellátására szól.

A minisztérium hivatali szervezetében működő miniszteri biztos – az oktatási jogok miniszteri
biztosa kivételével – szakmai munkáját a minisztertől átruházott hatáskörben a közigazgatási
államtitkár irányítja. A miniszteri biztos jogai és kötelezettségei – jelen Szervezeti és
Működési Szabályzatban, valamint a minisztérium egyéb szabályzatban foglaltak szerint –
megegyezhetnek a helyettes államtitkárok egyes jogaival és kötelezettségeivel.
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MÁSODIK RÉSZ

A MINISZTÉRIUM SZERVEZETE,

AZ ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

Az Oktatási Minisztérium feladatkörébe tartozó hivatali feladatokat – felügyeleti területenként
– a következő szervezeti egységek látják el:

MINISZTER

Miniszteri Kabinet
Miniszteri Titkárság
Sajtóiroda
Kabinetiroda
Politikai Államtitkár Hivatala

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR

Igazgatási Főcsoport
Ügyfélszolgálati Iroda

Jogi és Kodifikációs Főosztály
Személyi és Közszolgálati Főosztály
Ellenőrzési Főosztály
Nemzetiségi és Etnikai Oktatási Főosztály
Informatikai Főosztály

A beruházási miniszteri biztos felügyeleti területe
Beruházási Főosztály

Hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációs hivatala

KÖZOKTATÁSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Közoktatási Helyettes Államtitkár Titkársága
Tanügyigazgatási Főosztály
Közoktatás-fejlesztési Főosztály

SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Szakképzési Helyettes Államtitkár Titkársága
Szakoktatási és Szakképzési Főosztály
Szakképzés-fejlesztési Főosztály

FELSŐOKTATÁSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR
Felsőoktatási Helyettes Államtitkár Titkársága
Intézményigazgatási és Fenntartási Főosztály
Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya

FEJLESZTÉSI ÉS NEMZETKÖZI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Fejlesztési és Nemzetközi Helyettes Államtitkár Titkársága
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Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
EU Koordinációs és Tervezési Főosztály
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

GAZDASÁGI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Gazdasági Helyettes Államtitkár Titkársága 
Költségvetési Főosztály
Közgazdasági Főosztály
Gazdálkodási Főosztály
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I. A miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

1. A Miniszteri Kabinet

A Miniszteri Kabinet a kabinetfőnök vezetésével működő önálló szervezeti egység. Feladata a
miniszter szakmai és politikai munkájának közvetlen támogatása. Feladatát előterjesztések
véleményezésével, elemzések készítésével, tárgyalások előkészítésével, parlamenti munka
révén, a tömegtájékoztatással való kapcsolattartással, tanácsok és javaslatok
megfogalmazásával látja el.

A miniszter utasítása alapján a szakterületekkel együttműködve szakmai és politikai
elemzéseket, terveket, előterjesztéseket, állásfoglalásokat készít, amelyeket megküld a
szakmai területeknek is. Előkészíti a miniszter szakmai és politikai tárgyalásait, programjait,
rendelkezésére bocsátja a szükséges háttéranyagokat.

Biztosítja a miniszter felkészülését a kormány és – a parlamenti csoporttal együttműködve –
az Országgyűlés plenáris, illetve bizottsági üléseinek napirendjén szereplő témákban.

Képviseli a miniszter és a minisztérium érdekeit szakmai és politikai egyeztetés során, a
minisztériumon belül és a tárcák között. Kapcsolatot tart a politikai pártokkal és egyéb
szakmai szervezetekkel. Tájékozódik és egyeztetést kezdeményez szakmai és politikai
kérdésekben a minisztérium vezetőinél.

A pályázatok kivételével koordinálja a minisztériumba és a szakmai háttérintézményekhez a
médiumoktól érkező támogatási kérelmeket, valamint a minisztériumból a médiumok felé
induló kezdeményezéseket.

Informatikai szakkérdésekben kapcsolatot tart – az Informatikai Főosztály bevonásával vagy
önállóan – a minisztérium egyéb szervezeti egységeivel, háttérintézményeivel, továbbá az
informatikai szakterület piaci szereplőivel.

Feladata naprakész információk szerzése, háttér-információk összeállítása, döntés-előkészítés,
kutatások és elemzések végzése, a végrehajtott döntések hatásainak vizsgálata, a minisztérium
által kidolgozandó jogszabályok és minisztériumi utasítások alapelveinek és koncepciójának,
a miniszteri, valamint az államtitkári értekezletre benyújtott egyéb előterjesztések
véleményezése.

A minisztérium céljaival összhangban álló projekteket dolgoz ki és összehangolja ezek
megvalósítását. Megszervezi és lebonyolítja a Nemzeti emlékezet-, Iskolai emlékezet-,
Családi emlékezetprogramot. Megszervezi az Országos Diákparlamentet, ellátja az Országos
Diákjogi Tanács titkársági feladatait.

Szerkeszti a minisztériumi eseménynaptárt (a minisztérium számára jelentős események
menetrendje).

Szervezi a minisztérium vezetőinek a nyilvánosság előtt történő megjelenését, ellátja a tv- és
rádióreklámok, -szpotok gyártásával, a sajtóhirdetések megjelentetésével kapcsolatos
technikai és szervezési teendőket.

Felelős a minisztérium megjelenésekor annak arculatáért (rendezvények, kiadványok,
szóróanyagok, hirdetések stb.).
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Eljár a nem nyilvános adatok megismerésének engedélyezésére indult eljárásokban a
közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló
szabályzatban meghatározottak szerint.

Az ezzel megbízott miniszteri főtanácsadó útján – a felsőoktatási felügyeleti területtel és a
minisztérium egyéb szervezeti egységeivel együttműködve – részt vesz a felsőoktatási reform
program megvalósítását szolgáló feladatok végrehajtásában.

Kapcsolatot tart a Sulinet Expressz Programban érintett tárcákkal a stratégiai kérdésekkel
kapcsolatban. Gondoskodik arról, hogy a Sulinet Expressz Programmal kapcsolatosan
meghatározott stratégiai feladatokat a technikai lebonyolításáért felelős Educatio Társadalmi
Szolgáltató Közhasznú Társaság Kht-val közös álláspont kialakításáról a Sulinet Expressz
Program működésével kapcsolatos stratégiai kérdésekben végrehajtsa. Ellátja a Sulinet
Expressz Program Projekt Tanács döntéseinek előkészítését.

Ellátja a Tudomány- és Tecnológiapolitikai Kollégium működtetésével kapcsolatos
adminisztratív feladatokat, működteti a TTPK titkárságát.

Vezeti az Oktatási Minisztérium által alapított lapok nyilvántartását.

1.1 Miniszteri Kabinet Titkársága

Biztosítja kabinetfőnök munkájának adminisztratív és technikai feltételeit, részt vesz a
feladatok elosztásában , a munkavégzés szervezésében, valamint a feladatok végrehajtásának
ellenőrzésében és értékelésében. A Miniszteri Kabinet Titkárságának munkáját
titkárságvezető irányítja.

1.2. Miniszteri Titkárság

A Miniszteri Titkárság munkáját a kabinetfőnök közvetlen alárendeltségébe tartozó
titkárságvezető irányítja.

A Miniszteri Titkárság közvetlenül segíti a miniszter munkáját, feladata a miniszteri munka
adminisztratív és technikai feltételeinek biztosítása. Számon tartja a miniszter által
véleményezésre, előterjesztésre vagy végrehajtásra kiadott ügyek elintézését és az arról szóló
jelentések visszaérkezését. Ellátja a miniszter munkájával kapcsolatos ügyviteli feladatokat,
gondoskodik a zavartalan munkavégzéshez szükséges irodai infrastruktúra és gépkocsi-
szolgálat biztosításáról.

1.3. A Sajtóiroda

A Sajtóiroda vezetője a minisztérium sajtófőnöke, aki a kabinetfőnök közvetlen
alárendeltségében végzi munkáját. A Sajtóiroda feladata a közvélemény folyamatos
tájékoztatása a minisztérium tevékenységéről, adott kérdésekben a minisztérium hivatalos
álláspontjáról, továbbá a minisztérium média- és sajtókapcsolatainak szervezése. A
tömegtájékoztatásban megjelent hírek alapján napi sajtószemlét és hírelemzéseket készít a
minisztérium vezetőinek informálása érdekében, gondozza a minisztérium internetes
honlapját, a minisztérium által feladott hirdetéseket megrendeli és egyeztet formai
kérdésekben a sajtóval.

A Sajtóiroda látja el a minisztérium médiával létrejött támogatási szerződéseiből fakadó
kapcsolattartást, nyilvántartja a megkötött szerződéseket, összehangolja a minisztériumi
igények érvényesülését, figyelemmel kíséri a műsorok szerződésszerű előkészítését és
megvalósulását.

1.4. Politikai Államtitkár Hivatala
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A Politikai Államtitkár Hivatala mint önálló szervezeti egység a Miniszteri Kabinet részeként,
a kabinetfőnökkel és a Miniszteri Kabinet többi szervezeti egységével együttműködve segíti a
politikai államtitkár tevékenységét.

A Hivatalt hivatalvezető vezeti, aki irányítja a titkárság munkáját és az alább felsorolt
szervezeti egységek tevékenységének koordinálása mellett a politikai államtitkárt eseti
megbízása alapján képviseli a minisztérium vezetői értekezletein, szakmai program-
egyeztetésein.

Politikai Államtitkár Titkársága

Gondoskodik a beérkezett ügyiratok intézésről, a kiadott feladatok határidejének
megtartásáról. Ellátja az ügyvitellel kapcsolatos teendőket, szervezi és nyilvántartja a politikai
államtitkár programjait.

Parlamenti Csoport

Előkészíti a tárcát érintő parlamenti interpellációk és kérdések megválaszolását, és – a
Kabinetirodával együttműködve – biztosítja a miniszter, illetve a politikai államtitkár
felkészülését az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek napirendjén szereplő témákban.

Jelentéseket és elemzéseket készít az Országgyűlés plenáris és bizottsági ülésein történtekről,
az ott elhangzott javaslatokról, hozzászólásokról, véleményekről amennyiben azok érintik a
minisztérium, illetve a minisztérium vezetőinek munkáját.

Folyamatosan kapcsolatot tart az Országgyűlés Hivatalával, a kormánypártok parlamenti
frakcióival, az illetékes parlamenti bizottságokkal és az országgyűlési képviselőkkel.

Egyházi Oktatási Ügyek Titkársága

A Titkárság feladata a minisztérium egyházi oktatással kapcsolatos tevékenységének
összehangolása.

Oktatási, iskolai ügyekben folyamatosan kapcsolatot tart az iskolafenntartó egyházak vallási
és világi vezetői szerveivel, adminisztratív és pénzügyi központjaival, oktatási osztályaival,
oktatási intézményeivel, továbbá a Miniszterelnöki Hivatallal, illetve a társminisztériumok
illetékes szervezeti egységeivel. Működteti a szakmai vegyes bizottságokat.

A közéletben figyelemmel kíséri az egyházi oktatással kapcsolatos kérdéseket, problémákat,
javaslatokat. Figyelemmel kíséri az Országgyűlés témába vágó vitáit, szükség esetén részt
vesz az Oktatási és Tudományos, valamint az Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi
Bizottság ülésén. 

Koordinálja a minisztériumban az egyházi oktatási témájú előterjesztéseket és szakmai
véleményt kér az egyes főosztályoktól.

Szakmai háttéranyagot készít a minisztériumi vezetők részére, szakanyagokat, emlékeztetőket
készít az egyházak oktatási osztályai számára. Az egyházi fenntartók és intézmények részére
segítséget nyújt oktatási, oktatáspolitikai kérdésekben. Tájékoztatókat, konzultációkat,
intézménylátogatásokat szervez.

Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága

A Titkárság feladata a minisztérium társadalmi és civil szervezetekkel, tanácsadó,
érdekegyeztető és döntés-előkészítő testületekkel, pártokkal fenntartott kapcsolatainak
koordinálása. Figyelemmel kíséri a minisztérium jogalkotási munkáját, gondoskodik a
jogalkotás előkészítése során, továbbá az ágazatot érintő ügyekben az érintett társadalmi és
civil szervezetekkel, pártokkal történő folyamatos egyeztetésről.
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Figyelemmel kíséri a minisztérium közalapítványainak tevékenységét. Rendszeres
munkakapcsolatot tart a minisztérium egyeztetésben érintett szervezeti egységeivel, az OM
Szakszervezeti Bizottságával, a Miniszterelnöki Hivatallal és a társminisztériumok érintett
szervezeti egységeivel.

Képviseli a tárcát az országos érdekegyeztetés rendszerében. Külön felhatalmazás alapján
képviseli a minisztert és a politikai államtitkárt a társadalmi és civil fórumokon.

Határon Túli Magyarok Irodája

Az Iroda feladata a minisztérium határon túli magyarságot érintő oktatási tevékenységének
gondozása, koordinálása.

Közreműködik a határon túli magyarságot érintő köz- és felsőoktatási, szakképzési és
tudománypolitikai jogszabály-alkotásban, különösen a szomszédos államokban élő
magyarokról szóló törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggő
jogszabály-alkotási feladatokra. 

Közreműködik az államközi és tárcaszintű két- vagy többoldalú oktatási és tudományos
megállapodások kisebbségi fejezeteinek előkészítésében. Tárcaképviselőként előkészíti és
ellátja a kétoldalú kormányközi kisebbségi vegyes bizottságok oktatási és tudományos
vonatkozású feladatainak koordinálását.

Kapcsolatot tart azon országok Budapesten működő külképviseleteivel, valamint az azon
országokban működő magyar diplomáciai missziókkal, ahol magyar kisebbségek élnek.
Folyamatosan kapcsolatot tart a magyar közösségek történelmi egyházaival, legitim politikai
és szakmai szervezeteivel, a kisebbségi magyar oktatás- és tudomány fenntartásában és
fejlesztésében érdekelt állami és önkormányzati szervekkel és intézményekkel. Ellátja az OM
képviseletét a határon túli magyarság ügyeit kezelő szakmai testületekben.

Együttműködik a határon túli magyarság ügyeivel is foglalkozó közalapítványokkal (Illyés
Közalapítvány, Apáczai Közalapítvány, Pro Hungaris Értékközvetítő Alapítvány). 

Ellátja a Magyar Állandó Értekezlet Oktatási Szakbizottságának titkársági feladatait. Szakmai
tanácsadó testületeket (Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács, Határon Túli Felsőoktatás
Fejlesztési Tanács, Határon Túli Magyar Oktatási Tanács, Határon Túli Magyar Tankönyv-és
Taneszköz Tanács) működtet, és ellátja ezek titkári feladatait. 

Közreműködik a határon túli értelmiség képzésével/továbbképzésével összefüggő feladatok,
valamint a határon túli magyar nemzetiségű ösztöndíjasok képzésével kapcsolatos feladatok
ellátásában.

A Márton Áron Szakkollégium tekintetében előkészíti a politikai államtitkár 4. sz. melléklet
szerinti, a felügyeleti jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit, illetve javaslatait.

Az Apáczai Közalapítvány tekintetében előkészíti a politikai államtitkár 6. sz. melléklet
szerinti, az alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit, illetve javaslatait.

2. Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala a köz- és felsőoktatás, valamint a szakképzés területén
az oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesülésének elősegítésében közreműködő,
a miniszter közvetlen felügyelete alatt álló, az Oktatási Jogok Biztosa által irányított önálló
szervezeti egység.

Feladatai ellátása során kezdeményezéssel, ajánlással, illetve javaslattal fordulhat a
minisztérium felügyeleti területeihez, valamint a miniszterhez.
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A Hivatal tájékoztatást vagy szakvéleményt kérhet a minisztérium szervezeti egységeitől.
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II. A közigazgatási államtitkár felügyeleti területe

1. Igazgatási Főcsoport

Az Igazgatási Főcsoport a közigazgatási államtitkár közvetlen felügyelete alatt álló szervezeti
egység, amely segíti a közigazgatási államtitkár hivatali feladatainak ellátását, koordinálja az
államtitkár által meghatározott minisztériumi feladatok végrehajtását, végrehajtja a
minisztérium, mint hivatali szervezet működésének igazgatási és technikai feltételeinek
biztosításából adódó feladatokat.

Az Igazgatási Főcsoport élén álló főcsoportfőnök képviseli a minisztériumot azokban a
tárcaközi bizottságokban, amelyek tevékenysége több szakmai helyettes államtitkár területét
érintik.

A közigazgatási államtitkár feladatainak segítése tekintetében:

Biztosítja az államtitkár munkájának adminisztratív és technikai feltételeit, szervezi és
nyilvántartja hivatalos programját.

Végzi az oktatási miniszter által javasolható és adományozható ágazati kitüntetésekkel,
szakmai elismerésekkel kapcsolatos koordinációs, jogi, igazgatási, gazdálkodási és
rendezvényszervezési feladatokat. Ellátja a minisztérium munkatársai részére javasolható és
adományozható kitüntetésekkel, miniszteri és közigazgatási államtitkári elismerésekről való
döntések előkészítésével kapcsolatos koordinációs, nyilvántartási, valamint
rendezvényszervezési feladatokat.

Segíti a közigazgatási államtitkárt a minisztériumi feladatok végrehajtásának szervezésében és
a beszámoltatásban. Ennek érdekében gyűjti, rendszerezi a kormányhatározatokban,
minisztériumi munkatervben, a vezetői fórumokon és a közigazgatási államtitkár egyedi
utasításaként meghatározott feladatok kiadásával, végrehajtásával kapcsolatos információkat.
Havonta jelentést készít a Kormány számára a kormányhatározatokból adódó tárcafeladatok
végrehajtásáról.

Szervezi és előkészíti az államtitkári és miniszteri értekezleteket. Koordinálja a közigazgatási
államtitkári értekezlet és a kormányülések napirendjeivel kapcsolatos vezetői felkészítésből
adódó feladatokat.

Igazgatási feladatai tekintetében:

Az Igazgatási Főcsoport segíti a közigazgatási államtitkár tevékenységét, szervezi,
koordinálja és ellenőrzi az intézkedések végrehajtását. 

Gondoskodik a minisztériumi előterjesztések, javaslatok és más – az államtitkár által
kiemelten kezelt – ügyek összehangolásáról. Előkészíti az államtitkár állásfoglalását a
döntését igénylő ügyekben. Koordinálja a minisztériumok és országos hatáskörű szervek
előterjesztéseinek, jogszabály-tervezeteinek véleményezését, közigazgatási államtitkári
kiadmányozásra előkészíti az egységes tárcaálláspontot tartalmazó választervezetet.
Végrehajtja a főosztályok által előkészített kormány-előterjesztések és miniszteri rendeletek
tervezeteinek államigazgatási egyeztetését. 

Összeállítja a minisztériumi munkatervet, előkészíti a Kormány féléves munkatervére és
törvényalkotási programjára vonatkozó javaslatokat.

Elkészíti és folyamatosan karbantartja a minisztérium szervezetére és működésére vonatkozó
szabályzatot, valamint a nyílt és minősített iratok kezelésére vonatkozó belső szabályzatokat.
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Szerkeszti a minisztérium hivatalos lapját, az Oktatási Közlönyt.

Az Első Rész III. fejezet 1. alfejezetében foglaltakra figyelemmel az OMSZI tekintetében
előkészíti a közigazgatási államtitkárnak a 4. sz. melléklet szerinti, a felügyeleti jogok
gyakorlásával kapcsolatos javaslatait.

Az iratkezeléssel kapcsolatos feladatai tekintetében:

Ellátja a minisztérium titkos ügykezelését, kezeli a központi irattárat, működteti a
Küldeménykezelő Irodát, gondoskodik az iratkezelési tevékenységhez szükséges eszközök
(iktatási segédletek, bélyegzők stb.) beszerzéséről.

Ellátja a minisztériumi nyílt iratkezelés szakmai felügyeletét, működteti a Kezelőirodákat.

1.1. Ügyfélszolgálati Iroda
Fogadja a személyesen előterjesztett közérdekű kérelmeket, bejelentéseket, panaszokat, eljár a
külön jogszabályokban meghatározott igazolások (tanulmányi idő, szolgálati idő igazolása)
kiállításával és az oktatás területére vonatkozó szakértői engedélyek kiadásával kapcsolatos
eljárásokban.

Hitelesíti a magyarországi oktatási intézményekben szerzett és külföldön felhasználásra
kerülő, iskolai végzettséget igazoló okiratokat. Közreműködik a szakmunkás és érettségi
bizonyítványok, valamint a diplomák honosításában (elismerésében). Elvégzi a magyar
állampolgárságú külföldi oktatási intézményben tanuló diákok diákigazolvánnyal történő
ellátását, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és irattározási teendőket.

Összeállítja az igazságügyi szakértői működés engedélyezése tárgyában benyújtott
kérelmekkel kapcsolatos tárcavéleményt.

Általános tájékoztató tevékenységet végez, ezen belül tájékoztatást ad a különböző pályázati
lehetőségekről (külföldi ösztöndíjakról, intézményi, oktatási stb. pályázatokról) a főosztályok
által szolgáltatott információk alapján.

Fogadja a közérdekű adatok megismerésére személyesen előterjesztett kérelmeket, valamint
gondoskodik a kérelmeknek a Jogi és Kodifikációs Főosztályhoz történő továbbításáról a
közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

2. Jogi és Kodifikációs Főosztály

Elvégzi a szakmai területek által készített, a jogalkotási igényt, a szabályozás célját és
részletes szövegjavaslatot tartalmazó szabályozási koncepció alapján a jogszabály-
szerkesztési, kodifikációs feladatokat, ennek során vizsgálja a javasolt tervezet és a hatályos
joganyag koherenciáját. 

A szakmai főosztály javaslata alapján kezdeményezi az Igazgatási Főcsoportnál a
jogszabálytervezet államigazgatási egyeztetésre történő megküldését, közreműködik az
egyeztetésben, az észrevételek átvezetésében, az egységes javaslat elkészítésében. Intézkedik
a Miniszterelnöki Hivatal felé a kormány-előteresztések napirendre tűzése iránt, gondoskodik
a kellő számú példány benyújtásáról. Eljár a jogszabályok kiadása, illetve kihirdetése
ügyében. Folyamatosan ellenőrzi a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok jogalkotói
szándéknak, kéziratnak való megfelelőségét, és intézkedik az esetleges helyesbítésről, annak
kezdeményezéséről.

A minisztériumi munkavégzés során más főosztályok illetékességébe tartozó ügyekben,
illetve előterjesztések készítéséhez kapcsolódóan jogi szakmai kontrollt végez.
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Végzi a deregulációhoz tartozó előkészítő és egyeztető tevékenységet. Közreműködik az
európai integrációs folyamatból eredő és a minisztérium hatáskörébe tartozó
jogharmonizációs feladatok ellátásában.

Közvetlenül a kiadmányozás előtt jogi szakmai kontrollt gyakorol a minisztériumhoz érkezett,
kiemelt jelentőségű ügyekben született beadványok esetén, így különösen az országgyűlési
biztosoktól, az Alkotmánybíróságtól, ügyészségtől, rendőrségtől érkező megkeresésekre
készített választervezetekkel kapcsolatban.

Jogi szempontból felülvizsgálja és véleményezi a minisztérium által kötendő szerződések
tervezeteit, megkeresésre részt vesz a kapcsolódó tárgyalásokon. A szerződések aláírásának és
teljesítésének feltétele a Jogi és Kodifikációs Főosztály előzetes írásbeli láttamozása (jogi
ellenjegyzés).

Ellátja a minisztérium jogi képviseletét bíróságok és más hatóságok előtt.

Előkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó azon másodfokú hatósági határozatokat,
amelyeknél az elsőfokú határozatot a minisztérium belső szervezeti egysége hozta.

Jogi tanácsadást nyújt a minisztérium által felügyelt intézményeknek, megkeresés esetén jogi
állásfoglalást ad a minisztérium szervezeti egységei számára, ezen keresztül elősegíti a
minisztériumi egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakulását. Ellátja a minisztérium által
alapított, fenntartott, felügyelt, illetőleg irányított költségvetési szervek, gazdasági és
közhasznú társaságok, alapítványok és közalapítványok nyilvántartási feladatait, valamint az
alapító okiratok karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködőként részt vesz a
felügyeleti, tulajdonosi, alapítói jogok gyakorlásában a 4-6. sz. mellékletekben foglaltaknak
megfelelően, jogi szempontból segítséget nyújt a minisztérium vezetőinek és szervezeti
egységeinek az ezzel kapcsolatos feladataik ellátásához.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló
szabályzatban meghatározottak szerint eljár a közérdekű adatok megismerésére irányuló
kérelmekben, vezeti az adatszolgáltatási nyilvántartást.

3. Személyi és Közszolgálat Főosztály

Ellátja a minisztériumi állomány tekintetében a személyügyi, közszolgálati teendőket,
képviseli a munkáltatót az érdekegyeztetések során.

Végzi a közszolgálati nyilvántartás alapján előírt adatszolgáltatásokat, ennek keretében
nyilvántartja a szolgálati időre, az éves rendes és tanulmányi szabadságokra vonatkozó
adatokat is. Őrzi és kezeli a minisztérium állományába tartozó köztisztviselők, valamint a
minisztérium kinevezési hatáskörébe tartozó intézmények vezetőinek személyügyi iratait.

Tervezi és szervezi a köztisztviselők közigazgatási és szakmai továbbképzését, valamint a
vezetőképzést.

Részt vesz a személyi juttatások biztosításában, a köztisztviselők szociális és jóléti ügyeinek
intézésében.

Intézi a minisztérium közvetlen kinevezési hatáskörébe tartozó háttérintézményi
vezetőállomány munkáltatói jog gyakorlásával összefüggő személyi ügyeit.

Ellátja a más szervek előírásain és a felügyeleti területek vezetőinek igényein alapuló
munkaügyi statisztikai teendőket.

Szakmai, módszertani segítséget nyújt – a felsőoktatást kivéve – a minisztérium
háttérintézményei emberi erőforrás gazdálkodási feladatainak ellátásához, közreműködik a
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felügyeleti, tulajdonosi, alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos döntések előkészítésében a
4-6. sz. mellékletekben foglaltak szerint.

Ellátja a köztisztviselők teljesítményértékelési rendszerének minisztériumi működtetését.

4. Ellenőrzési Főosztály

Ellátja a minisztérium belső ellenőrzését, és ellenőrzést végez a tárca felügyelete alá tartozó
költségvetési szerveknél, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a Munkaerő-piaci
Alap Fejlesztési és Képzési Alaprész felhasználásának lebonyolítása és annak központi
keretéből nyújtott támogatás vonatkozásában.

Ellenőrzést végez a fejezet többségi tulajdonában lévő szervezeteknél, valamint ellátja a tárca
költségvetéséből céljelleggel nyújtott és a nemzetközi támogatások felhasználásával
kapcsolatos ellenőrzéseket a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában
résztvevő szervezeteknél.

A belső ellenőrzési tevékenység kiterjed; szabályszerűségi ellenőrzésekre, pénzügyi
ellenőrzésekre, rendszerellenőrzésekre, teljesítmény-ellenőrzésekre, a fejezet felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek éves beszámolóinak megbízhatósági ellenőrzéseire, valamint
informatikai rendszerek ellenőrzésére egyaránt.

Miniszteri, államtitkári döntés, valamint közérdekű bejelentések alapján téma-, cél- és
utóvizsgálatokat végez. Ellátja a minisztérium függetlenített belső ellenőrzési feladatait is.

A tárca felügyelete alá tartozó intézmények belső ellenőrei számára ajánlásokat,
útmutatásokat készít, és továbbképzéseket szervez. A minisztérium belső ellenőrzési
feladatainak végrehajtásáról – éves beszámoló keretében vagy konkrét témakörben –
tájékoztató anyagokat készít.

Folyamatosan figyelemmel kíséri és jogszabályban meghatározott időközönként értékeli a
minisztériumban és a felügyelt intézményeknél a FEUVE rendszer működését és
működtetését, valamint a belső ellenőrzési rendszer megfelelőségét.

Közreműködik az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső
ellenőrzési egységeinek vezetői tekintetében a közigazgatási államtitkár munkáltatói jogainak
gyakorlásában.

5. Nemzetiségi és Etnikai Oktatási Főosztály

A nemzetiségi- és etnikai nevelést, oktatást érintően valamennyi illetékes felügyeleti területtel
együttműködve látja el feladatát, szakmai véleményt formál a feladatköréhez tartozó
kérdésekben. A cigány kisebbségi oktatás tartalmi fejlesztésével összefüggő tevékenysége
során együttműködik a Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős
Miniszteri Biztos Hivatalával is. Figyelemmel kíséri a nemzetiségi- és etnikai nevelés, oktatás
tartalmi feladatainak végrehajtását, és javaslatokat készít a szükséges jogi szabályozásra,
módosításra, illetve új jogszabály megalkotására, a közoktatás, a szakképzés továbbá a
pedagógusképzés nemzetiségi területét illetően.

A társfőosztályokkal együttműködve: 
- kidolgozza a nemzetiségi- és etnikai nevelést, oktatást érintő alapdokumentumokat.

(Irányelv, követelmények, tantervek, vizsgakövetelmények),
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- szervezi a nemzetiségi tankönyvellátás feladatát, gondozza és figyelemmel kíséri a
nemzetiségi- és etnikai tankönyv-, és taneszköz fejlesztési program és támogatás
megvalósítását,

- elősegíti a nemzetiségi pedagógusképzéssel kapcsolatos törvényi kötelezettségek
érvényesítését.

A tankönyvjegyzékre való felkerülés feltételeként koordinálja és előkészíti a nemzetiségi- és
etnikai tankönyveknél alkalmazandó legmagasabb ár meghatározására vonatkozó döntést.

A fejlesztési és nemzetközi területtel együttműködve gondoskodik arról, hogy a kétoldalú
egyezmények keretében a nemzetiségi oktatás megfelelő szakmai segítséget kapjon az anya-,
illetve nyelvi országoktól, főként azokon a területeken, ahol az állam a törvényi
kötelezettségének e megállapodások révén tud eleget tenni. (egyetemi, főiskolai képzés,
részképzés, pedagógus továbbképzés, vendégtanári programok, stb.). Pályázatok révén is
gondoskodik a nemzetiségi- és etnikai nevelés, oktatás szakmai fejlesztéséről, a feladatok
ellátásában keletkező esetleges problémák megoldásáról. 

Kapcsolatot tart az országos és helyi kisebbségi önkormányzatokkal, intézményekkel,
civilszervezetekkel. Ellátja az Országos Kisebbségi Bizottság működtetésével kapcsolatos
koordinációs és operatív feladatokat.

Az Első Rész III. fejezet 1. alfejezetében foglaltakra figyelemmel előkészíti a Gandhi
Közalapítvánnyal kapcsolatban a közigazgatási államtitkárnak a 6. sz. melléklet szerinti, az
alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos javaslatait.

6. Informatikai Főosztály

Az Informatikai Főosztály feladata - az érintett helyettes államtitkárságokkal együttműködve -
az informatikai területhez kapcsolódó fejlesztés és működtetés stratégiai tervezésének és
végrehajtásának irányítása, ellenőrzése, melynek részét képezi a minisztérium - mint
intézmény - belső infokommunikációs, adatgazdálkodási stratégiája és üzemeltetése is.
Feladatai ellátása során képviseli a minisztériumot.

Az Első Rész III. fejezet 1. alfejezetében foglaltakra figyelemmel az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Kht., valamint a Diákbónusz Szolgáltató, Fejlesztő és Tanácsadó Kht.
tekintetében előkészíti a közigazgatási államtitkárnak az 5. sz. melléklet szerinti, a tulajdonosi
jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit, illetve javaslatait.

Operatív kapcsolattartási kapcsolattartói feladatokat lát el a Miniszteri Kabinet, és a Sulinet
Expressz Program Projekt Tanács döntései alapján. Gondoskodik a Sulinet Expressz Program
Projekt Tanács titkársági feladatainak ellátásáról. Gyakorolja a Sulinet Expressz Programon
belül forgalmazási tevékenységet gyakorló gazdálkodó szervezetekkel (Szállító) kötendő
keretszerződés alapján az Oktatási Minisztériumot megillető jogosultságokat.

Oktatási Informatikai Stratégia kialakítása:

Gondoskodik az oktatáspolitika és a folyamatosan fejlődő technológiák változó kihívásainak
megfelelni képes oktatási infokommunikációs stratégia létrehozásáról.

Összehangolja és koordinálja az érintettek bevonását a minisztérium irányítása alá tartozó
szakterületeken folyó informatikai fejlesztések koncepciójának részletes megtervezésébe. 

Feladatkörével összhangban részt vesz az infokommunikációs rendszerek által kezelt szakmai
adatvagyon koherenciájának megteremtésében és megőrzésében.
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Biztosítja és felügyeli a tárca alá tartozó adatbázisrendszerek, azonosítási rendszerek,
valamint információs rendszerek működtetését. Koordinálja az OM, az OM
háttérintézményei, illetve az oktatási intézmények, valamint az egyéb kormányszervek között,
az azonosító kártyákra vonatkozó stratégiai és operatív együttműködést. 

Szakmai koordináció, irányítás és ellenőrzés:

Koordinálja a minisztérium és háttérintézményei informatikai területen megvalósuló
együttműködését. A minisztérium, illetve háttérintézményeinek (beleértve a tisztán
minisztériumi tulajdonú Kht.-kat is) informatikát érintő fejlesztései, beruházásai esetében
(mind a közbeszerzési, mind az EU, mind pedig a világbanki eljárásrend alá tartozó
esetekben):

• az igények alapján összeállíttatja az ajánlatkérési dokumentáció informatikai részét;

• delegálja a beszerzési eljárás során létrehozott értékelő bizottság, a beadott pályázatok
informatikai értékelését végző tagjait.

Az EU Koordinációs és Tervezési Főosztállyal egyeztetve ellátja a szakterületének
illetékességébe eső EU vonatkozású feladatokat.

Felel az OM informatikai feladatait érintő tárcaközi, valamint a fejlesztési és nemzetközi
szakterület bevonásával az elektronikus tanulást érintő kapcsolatokért.

Belső Informatika:

Infokommunikációs szolgáltatásokat biztosít a minisztériumban dolgozó felhasználók részére
a munkavégzésükhöz szükséges mértékben. Folyamatosan működteti és karbantartja a
minisztérium infokommunikációs eszközeit, rendszereit, számítógépes hálózatát. A
Gazdálkodási Főosztállyal együttműködve leltárszerűen nyilvántartja a minisztérium
infokommunikációs eszközeit.

A nyilvántartások alapján elemzi a rendszer állapotát, és fejlesztési előterjesztéseket készít a
tárca intézményrendszerét kiszolgáló infokommunikációs rendszerek továbbfejlesztésére. 

A megvalósítandó fejlesztéseket szakmailag előkészíti, bonyolítja az infokommunikációs
eszközök és szolgáltatások beszerzését. Végzi az új eszközök telepítését, a lecserélt
infokommunikációs eszközök selejtezését. Ellenőrzi a megvalósult infokommunikációs
fejlesztések és az informatikára vonatkozó belső szabályok és szabályzatok összhangját.

Kidolgozza és karbantartja az intézményi Informatikai Szabályzatot.

Technikailag üzemelteti az intézményi intranet, internet rendszereket (ide nem értve az önálló,
ágazati számítógépes hálózatokat).

A szakmai munka hatékonyságának elősegítése érdekében az érintettekkel együttműködve
szervezi a minisztérium és a háttérintézmények munkatársainak oktatását az informatikai
rendszerek felhasználói szintű használatára.

7. A beruházási miniszteri biztos felügyeleti területe

A miniszteri biztos irányítja a tárca hatáskörébe tartozó fejlesztési célkitűzéseket szolgáló,
felhalmozási körön belüli központi beruházások, intézményi felújítások műszaki - gazdasági
feladatait. Feladata minden, a Minisztérium költségvetéséből finanszírozott beruházás és
felújítás műszaki - gazdasági előkészítésének és megvalósításának koordinálása, irányítása és
ellenőrzése. Együttműködik az illetékes felügyeleti területekkel – így különösen a
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felsőoktatási helyettes államtitkárral – az egyes feladatok megvalósítása során az
intézményrendszerek távlati céljainak érvényesülése érdekében.

Jóváhagyja a Felsőoktatási Fejlesztési Program keretében működtetett pályázati eljárás
műszaki – gazdasági szempontrendszerét. Az egyes feladatok előkészítése, végrehajtása és
ellenőrzése során a tárca képviseletében együttműködik a beruházó intézményekkel és
felügyeli a kormányzati célok teljesülését. Feladatai ellátása során képviseli a Minisztériumot.

A miniszteri biztos a feladatkörébe tartozó ügyekben a Beruházási Főosztály felett szakmai
irányítási, felügyeleti jogkört gyakorol.

A Beruházási Miniszteri Biztos Titkársága útján, az EU Koordinációs és Tervezési
Főosztállyal egyeztetve ellátja a szakterületének illetékességébe eső EU vonatkozású
feladatokat.

Ellátja a ’96 Beruházásszervező és Fővállalkozó Kft. tekintetében az 5. sz. mellékletben a
szakmai helyettes államtitkárnak megállapított feladatokat.

7.1. A Beruházási Miniszteri Biztos Titkársága

A miniszteri biztos közvetlen irányítása és felügyelete alatt biztosítja a miniszteri biztos
munkájának adminisztratív és technikai feltételeit, szervezi és nyilvántartja hivatalos
programját. Végzi az ügyviteli munkát és az ügyiratok kezelését. Előkészíti és bonyolítja a
miniszteri biztos munkája során szükségessé váló megbeszéléseket, tárgyalásokat, azokról -
igény szerint - emlékeztetőt készít. Folyamatosan biztosítja a miniszteri biztos
munkavégzéséhez szükséges szakmai- és jogi előkészítést.

Irányítja, szervezi és intézi a miniszteri biztos által meghatározott programok és ügyek,
döntések előkészítését.

A ’96 Beruházásszervező és Fővállalkozó Kft. tekintetében előkészíti a miniszteri biztosnak
az 5. sz. melléklet szerinti, a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit, illetve
javaslatait.

7.2. Beruházási Főosztály

Az illetékes felügyeleti területekkel – így különösen a gazdasági helyettes államtitkárral –
egyeztetve előkészíti, szervezi a Minisztérium és az általa felügyelt intézmények éves, közép-
és hosszú távú, beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos feladatait, ezekre javaslatot tesz,
döntés-előkészítést végez a felújítási és beruházási előirányzatok lebontásáról, azok év
közbeni szükség szerinti módosításáról.

A feladatkörébe tartozó beruházások és fejlesztések tekintetében ellátja azok állami
költségvetési tervezését, a pénzügyi lebonyolítás felügyeletét, ellenőrzését és az
államigazgatási, államháztartási kapcsolattartással járó feladatokat. Véleményeket,
előterjesztéseket, beszámolókat készít a teljes intézményi körben.

Javaslatot tesz a beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos éves előirányzatok
meghatározására és elosztására, együttműködve az illetékes felügyeleti területekkel. Felújítási
forrásokból pályázatokat ír ki, ellenőrzi a felhasználásokat. A beruházási és felújítási források
kötelezettségvállalója a gazdasági helyettes államtitkár. A kötelezettségvállalást a gazdasági
helyettes államtitkár a miniszteri biztos és az érintett szakmai helyettes államtitkár
egyetértésével teszi meg.

Felújítási forrásokból pályázatokat ír ki, ellenőrzi a felhasználásokat.
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A felsőoktatás fejlesztése keretén belül együttműködik a felsőoktatási helyettes államtitkárral,
valamint a fejlesztésekben és felújításokban résztvevő szervezetekkel és intézményekkel.
Véleményezi a pályázati anyagok követelményeknek megfelelő tartalmát, a kormányzati
célok érdekében a költségvetés keretein belül felügyeli a beruházások megvalósítását. A
felsőoktatási helyettes államtitkárral együttműködve biztosítja az intézmények által vállalt
akadémiai reformokat szolgáló beruházások összhangját.

Szakmailag véleményezi és segíti a fejezeti és intézményi közbeszerzési eljárásokat. Ellátja az
Oktatási Minisztérium fejezethez tartozó intézmények vagyonkezelésében lévő vagyon
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, előkészíti az intézmények által kezelt kincstári
vagyon elidegenítésével, megterhelésével, hasznosításával kapcsolatos tárcavélemény
kialakítását. Végzi a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a tárca közötti koordinációt. Adatokat
szolgáltat a beruházások és felújítások éves költségvetési tervezéséhez és a beszámolók
készítéséhez.

8. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációs hivatala

A Hivatal élén miniszteri biztos áll, akinek feladata a hátrányos helyzetű és roma gyermekek
integrációjával kapcsolatos tárcafeladatok előkészítése és végrehajtása.

Biztosítja az oktatással összefüggő jogszabályok módosításakor, illetve az általános
jogalkotás során a diszkrimináció elleni szemlélet érvényre juttatását. Gondoskodik a
hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjával kapcsolatos területre vonatkozó
fejlesztések, szakmai koncepciók, programok előkészítéséről, kezdeményezéséről és
végrehajtásáról együttműködve a szakmai területek vezetőivel, kiemelten az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal, és a roma ügyi tárcaközi
egyeztetés fórumaival.

Hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációját érintő szakmai előterjesztések esetén a
miniszteri biztos egyetértése szükséges.

Részt vesz a hátrányos helyzetű és roma fiatalok integrációját szolgáló Nemzeti Fejlesztési
Terv és más ezzel kapcsolatos pályázatok előkészítésében, a pályázatok elbírálásában, a
pályázatok végrehajtásával kapcsolatos monitoring szakmai szempontjainak kialakításában.
Gondoskodik a romák által beszélt nyelvek iskolai oktatáshoz szükséges alapdokumentumok
szakmai megalapozásáról, együttműködve a Nemzetiségi és Etnikai Oktatási Főosztállyal.

Előterjesztést készít a hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjával kapcsolatos
fejlesztések koncepcionális és stratégiai kérdéseinek eldöntésére, a szegregáció felszámolása,
és a nem fogyatékos tanulók fogyatékossá minősítésének visszaszorítása érdekében.

Kezdeményezi és támogatja egyszeri kísérleti programok és kutatások elindítását.

Együttműködik az Országos Oktatási Integrációs Központtal és Hálózattal, a Hálózatot érintő
feladatok tekintetében segíti a közoktatási helyettes államtitkár munkáját a „suliNova”
Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus Továbbképzési Kht. feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásával kapcsolatos javaslatok, illetve döntések előkészítésével kapcsolatban. A
feladatkörébe tartozó kérdésekben közreműködik a közoktatási helyettes államtitkárnak az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feletti felügyeleti jogok gyakorlásával
kapcsolatos javaslatainak, illetve döntéseinek meghozatalában a Harmadik Rész IX.
fejezetében foglaltak szerint.

Az EU Koordinációs és Tervezési Főosztállyal egyeztetve ellátja a szakterületének
illetékességébe eső EU vonatkozású feladatokat.
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A Hivatal a hivatalvezető aktív részvételével biztosítja a miniszteri biztos munkájának
adminisztratív és technikai feltételeit, szervezi és nyilvántartja hivatalos programját. Végzi az
ügyviteli munkát, az ügyiratok kezelését. Ellátja a miniszteri biztoshoz tartozó területek
közötti szükséges koordinációt, részt vesz a feladatok elosztásában, a munkavégzés
szervezésében, valamint a feladatok végrehajtásának ellenőrzésében és értékelésében. Végzi a
hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjával kapcsolatos területre eső feladatok
nyilvántartását.

Irányítja, szervezi és intézi a miniszteri biztos által meghatározott stratégiai és kiemelt
jelentőségű programokat és ügyeket, a döntések előkészítését. Koordinálja a minisztérium
más területeivel való együttműködést. Koordinálja és előkészíti a felügyeleti terület
munkatársainak kül- és belföldi utazásait, a felügyeleti területen a munkavégzés tárgyi
feltételeinek biztosítását, döntésre előkészíti a személyzeti ügyeket. Ellátja a Sajtóirodával
együttműködve a miniszteri biztos tájékoztatási (közönségszolgálat, sajtókapcsolatok,
rendezvények, díjak, kiállítások, kiadványok, stb.) feladatait.
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III. A közoktatási helyettes államtitkár felügyeleti területe

A közoktatási helyettes államtitkár irányítja a közoktatással kapcsolatos feladatok ellátását,
gondoskodik a fejlesztési koncepciókról és a programok kialakításáról, a végrehajtás
megszervezéséről. Kutatásokat és fejlesztéseket kezdeményez a közoktatás területén.

Szervezi és irányítja az előterjesztések és jogszabályok előkészítésének munkáit. Közvetlenül
irányítja a hozzá tartozó főosztályok vezetőit, ellátja az Országos Közoktatási Intézet, az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, az Állami Artistaképző Intézet, a „suliNova”
Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus Továbbképzési Kht., a Zánkai Gyermek és Ifjúsági
Centrum Oktatási és Üdültetési Kht., az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., valamint – a feladatkörükbe tartozó
kérdésekben a szakképzési és a politikai államtitkár, valamint a hátrányos helyzetű és roma
gyermekek integrációjáért felelős miniszteri biztos közreműködésével – az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont tekintetében a 4-5. sz. mellékletekben a szakmai
helyettes államtitkárnak megállapított feladatokat. A feladatkörébe tartozó kérdésekben
közreműködik a felsőoktatási helyettes államtitkárnak a Professzorok Háza feletti felügyeleti
jogok gyakorlásával kapcsolatos javaslatainak, illetve döntéseinek meghozatalában a
Harmadik Rész IX. fejezetében foglaltak szerint. Közreműködik továbbá a miniszter alapítói
jogainak gyakorlásában a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, a Nemzeti Kollégiumi
Közalapítvány, a Kazinczy-díj Alapítvány, a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók
Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium
Alapítvány, a Budapesti Német Iskola Alapítvány, valamint a Budapesti Osztrák Iskola
Alapítvány tekintetében, ennek keretében ellátja a 6. sz. mellékletben a szakmai helyettes
államtitkárnak megállapított feladatokat.

Kapcsolatot tart az Oktatási Minisztérium egyes szakterületeit vezető helyettes
államtitkárokkal, illetőleg a közoktatás feladat-rendszerének működtetésében érdekelt más
minisztériumokkal és országos hatáskörű szervekkel.

A Közoktatási Helyettes Államtitkár Titkársága útján, az EU Koordinációs és Tervezési
Főosztállyal egyeztetve ellátja a szakterületének illetékességébe eső EU vonatkozású
feladatokat.

1. Közoktatási Helyettes Államtitkár Titkársága

Biztosítja a helyettes államtitkár munkájának adminisztratív és technikai feltételeit, szervezi
és nyilvántartja hivatalos programját. Végzi az ügyviteli munkát, az ügyiratok kezelését.
Ellátja a helyettes államtitkári terület főosztályai közötti szükséges koordinációt. Megszervezi
a szakterületre kiadott feladatok végrehajtását. Ezen feladatai ellátása során szorosan
együttműködik a funkcionális területekkel, továbbá a szakmai felügyeleti területek
koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységeivel (főosztály, titkárság).

Ellátja a közoktatás háttérintézményeivel és háttérintézeteivel való operatív kapcsolattartás
feladatait. Ellátja a közoktatási szakterület megyei közalapítványokkal összefüggő feladatait,
együttműködve a Tanügyigazgatási Főosztállyal. Ellátja a Közoktatáspolitikai Tanács, az
Országos Köznevelési Tanács és bizottságai összehívásával, működtetésével kapcsolatos
feladatokat. Végzi a Közoktatási Érdekegyeztető Tanács titkársági feladatait.

Nyilvántartást vezet a közoktatási szakmai szervezetekről, egyesületekről. Ellátja a
közoktatási szakterület és a közoktatási szakmai szervezetek, egyesületek közötti
kapcsolattartással összefüggő feladatokat. Közreműködik a Társadalmi és Civil kapcsolatok
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Titkársága által koordinált, a társadalmi és civil szervezetek, a tanácsadó testületek, továbbá a
pártok és a minisztérium közötti kapcsolattartásban.

A közoktatási humánszolgáltatások tekintetében szervezi és irányítja a költségvetési
törvényben meghatározott állami normatívák, támogatások és kiegészítő támogatások
igénylésével, folyósításával, nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, e
tekintetben felelős a Magyar Államkincstár és az Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont feladatainak összehangolásáért, tevékenységük ellenőrzéséért. A feladatkörébe
tartozó kérdésekben szakmailag előkészíti az oktatási miniszter határozatait.

A felügyeleti területhez tartozó költségvetési szervek vonatkozásában – az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont tekintetében a feladatkörüket érintő kérdésekben a
szakképzési felügyeleti terület, a politikai államtitkár valamint a hátrányos helyzetű és roma
gyermekek integrációs hivatala által kijelölt egy-egy munkatárs bevonásával – előkészíti a
helyettes államtitkár 4. sz. melléklet szerinti, a felügyeleti jogok gyakorlásával kapcsolatos
döntéseit, illetve javaslatait.

A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Kht., az ESZA Európai
Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., a Közoktatási
Modernizációs Közalapítvány, a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány, valamint a Kazinczy-díj
Alapítvány tekintetében előkészíti a helyettes államtitkár 5-6. sz. mellékletek szerinti, a
tulajdonosi, alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit, illetve javaslatait.

2. Tanügyigazgatási Főosztály

Egyeztetésre és kodifikálásra előkészíti a közoktatásra, művészeti képzésre vonatkozó
jogszabályok, szakmai szabályok tervezeteit. Előkészíti a miniszter döntési jogkörébe tartozó,
közoktatással kapcsolatos országos szintű és egyedi ügyekben szükséges intézkedéseket, a
miniszter hatáskörébe tartozó első- és másodfokú közoktatási hatósági ügyeket, nevezetesen 

• a külföldi nevelési-oktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezésével,
nyilvántartásba vételével kapcsolatos miniszteri döntéseket,

• a miniszternek a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott jogai
gyakorlásával összefüggő döntéseit (tájékoztatás kérése, illetőleg nyújtása, ellenőrzési
feladatok ellátása),

• az iskolai bizonyítványokat és egyéb nyomtatványokat, előkészíti e nyomtatványok
előállításával, forgalomba-hozatalával kapcsolatos miniszteri döntéseket,

• az egyes pedagógus-továbbképzési programok akkreditációjával összefüggő miniszteri
döntéseket (a felsőoktatási helyettes államtitkárral és a szakképzési helyettes államtitkárral
egyeztetve).

Közreműködik – a nem állami, nem önkormányzati nevelési, nevelési-oktatási intézmények
esetében – a Magyar Államkincstár területi igazgatóságai által hozott határozatokat érintő
másodfokú eljárásban hozandó miniszteri döntések előkészítésében. Szakmai véleményt ad a
tanügyigazgatás körébe tartozó, illetőleg munkajogi tárgyú egyedi megkeresésekre.

Ellátja a művészeti képzéssel és az alapfokú művészetoktatási intézmények irányításával
összefüggő, az oktatási miniszter hatáskörébe utalt feladatokat.

Elvégzi a közoktatást érintő döntések, jogszabályok megalapozásához szükséges elemzéseket,
értékeléseket, hatásvizsgálatokat. Részt vesz a közoktatás szakmai fejlesztését szolgáló
előirányzatok költségvetési tervezést érintő előkészítő munkálatokban. Közreműködik a



34

költségvetési törvény közoktatást érintő rendelkezéseinek, feladatainak tervezésében, a nem
önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények finanszírozásának szakmai előkészítését
érintő minisztériumi feladatokban. Javaslatot tesz az önkormányzati ágazati fejlesztéseket
szolgáló címzett-és céltámogatási rendszer feladatainak megvalósítását szolgáló
szabályozásokra, a pályázati rendszer keretében benyújtott önkormányzati ágazati fejlesztések
támogatására.

Szakmai véleményt ad, illetve segítséget nyújt a közoktatási intézményfenntartók részére a
költségvetésben meghatározott normatív állami hozzájárulások és normatív kötött
felhasználású támogatások feltételeivel kapcsolatban. 

Tanügyigazgatási szempontból működteti és karbantartja a közoktatás információs rendszerét,
ellátja az ezzel összefüggő minisztériumi feladatokat.

A területfejlesztési feladatai, a kistérségi és regionális együttműködéseket alakító feladatai
körében segíti az ország egészét lefedő hálózat kialakítását és hatékony működését. 

Folyamatos kapcsolatot tart és szakmai véleményt ad a helyi önkormányzatoknak, a nem
állami, nem önkormányzati intézményfenntartóknak, a megyei és fővárosi közoktatási
közalapítványoknak. Segít és együttműködik a kistérségi közoktatási társulások
kialakításában, figyelemmel kíséri azok működését.

Ellátja a közoktatási megállapodással kapcsolatos feladatokat.

A Közoktatás-fejlesztési Főosztállyal együttműködve segíti a Közoktatási Helyettes
Államtitkár Titkárságának az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feletti
felügyeleti jogok gyakorlásával kapcsolatos munkáját.

3. Közoktatás-fejlesztési Főosztály

Szakterületén gondozza, figyelemmel kíséri a fejlesztési programokat, közreműködik
megvalósításukban, illetve új szakmai fejlesztési javaslatokat, programokat dolgoz ki, tartalmi
kérdésekben véleményt mond. Részt vesz a közoktatás szakmai fejlesztését szolgáló
előirányzatok költségvetési tervezést érintő előkészítő munkálatokban.

Részt vesz a Nemzeti alaptanterv, a Kerettantervek és egyéb dokumentumok korrekciójával
összefüggő irányítási, fejlesztési, értékelési feladatok, valamint a közoktatás területét felölelő
programok fejlesztési, értékelési feladatainak jogszabályi előkészítésében. Kidolgoztatja az
alapműveltségi vizsga és az érettségi vizsga általános és részletes tantárgyi követelményeit,
ellátja a vizsgák tartalmi és szervezeti rendjének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, a
vizsgaközpontok közreműködésével évenként elemzi, értékeli a vizsgák eredményeit. A
társfőosztályokkal, valamennyi felügyeleti területtel, a hátrányos helyzetű és roma gyermekek
integrációjáért felelős miniszteri biztossal együttműködésben kidolgozza a nemzeti és etnikai
kisebbségi oktatást érintő alapdokumentumokat.

Előkészíti a tankönyvvé nyilvánítási eljárás keretében hozandó másodfokú határozatokat.

A társfőosztályokkal együttműködve ellátja a közoktatási tankönyvekkel kapcsolatos
irányítási, szervezési, ellenőrzési feladatokat. Gondozza és figyelemmel kíséri a
gyógypedagógiai tankönyv-, taneszköz fejlesztési program és támogatás megvalósítását.

A tankönyvjegyzékre való felkerülés feltételeként koordinálja és előkészíti a közismereti
tankönyvek (idetartozóan a nemzetiségi, kisebbségi, gyógypedagógiai tankönyveket is)
legmagasabb árának meghatározására vonatkozó döntést. Együttműködik a Tankönyves
Vállalkozók Országos Testületével.
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Koordinálja, megszervezi az alternatív pedagógiai módszert alkalmazó intézmények
nyilvántartását, fejlesztését és eredményességük vizsgálatát. Elősegíti, hogy a fejlesztések a
felsőoktatás gyakorlatában is hasznosuljanak. 

Közreműködik a területfejlesztési feladatok megtervezésében, a regionális és kistérségi
kapcsolatok és együttműködések alakításában. Részt vesz az Európai Unió által
kezdeményezett programok, programévek megvalósításában, a programokhoz kapcsolódó
pályázatok elkészítésében. Közreműködik a közoktatási intézmények regionális
kapcsolatrendszerének fejlesztésében. Ellátja a közoktatási felügyeleti terület képviseletét a
Phare együttműködésekben és az Európai Szociális Alaphoz kapcsolódó minisztériumi
célfeladatokban. A fejlesztési és nemzetközi helyettes államtitkárral egyeztetve ellátja a
közoktatás képviseletét nemzetközi szervezetekben és a közoktatást is érintő Európai Uniós
multilaterális programokban (Tempus, Socrates, Leonardo). 

Elemzéseket készíttet a közoktatás színvonalának, minőségi összetevőinek alakulásáról. A
felsőoktatási területtel, illetve a háttérintézményekkel együttműködve részt vesz a
pedagógusképzési és továbbképzési feladatok ellátásában. Ellátja a közoktatási országos és
nemzetközi tanulmányi és diákolimpiai tanulmányi és sport versenyek meghirdetésével,
eredményeinek közzétételével kapcsolatos minisztériumi feladatokat. Részt vesz a hazai és
nemzetközi mérési-értékelési programok lebonyolításában, figyelemmel kíséri az eredmények
feldolgozását, felhasználását. Előkészíti a közoktatás fejlesztését érintő pályázatokat.

Ellátja az iskolai környezeti nevelési programokkal, a drogprevencióval, az iskolai
testnevelés, sport és versenysport fejlesztésével, a mentálhigiénével és az
iskolapszichológiával kapcsolatos feladatokat. Kapcsolatot tart a Sulinet programmal és
közreműködik az Informatikai Főosztály közoktatási feladatainak ellátásában.

Elvégzi a pedagógiai szakszolgálatokat érintő döntések, jogszabályok, tartalmi fejlesztési
feladatok megalapozásához szükséges elemzéseket, értékeléseket, részt vesz az e terület
fejlesztését szolgáló költségvetési tervezést igénylő munkálatokban, javaslatokat dolgoz ki
feladatokhoz kapcsolódó dokumentáció (nyomtatványok, nyilvántartások, statisztika stb.)
fejlesztésére. A területfejlesztési feladatok, a kistérségi és regionális együttműködéseket
alakító feladatai körében segíti az ország egészét lefedő hálózat kialakítását és hatékony
működését.

Összehangolja, koordinálja és irányítja a minisztérium valamennyi fogyatékosok ügyével
összefüggő feladatát.

A „suliNova” Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus Továbbképzési Kht. tekintetében – az
Országos Oktatási Integrációs Központot érintő kérdésekben a hátrányos helyzetű és roma
gyermekek integrációs hivatalának bevonásával – előkészíti a helyettes államtitkár 5. sz.
melléklet szerinti, a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit, illetve javaslatait.

Előkészíti a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvánnyal,
az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvánnyal, a Budapesti Német Iskola
Alapítvánnyal, valamint a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvánnyal kapcsolatban a helyettes
államtitkár 6. sz. melléklet szerinti, az alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos javaslatait.

Segíti a Közoktatási Helyettes Államtitkár Titkárságának az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont, valamint az Országos Közoktatási Intézet feletti felügyeleti jogok
gyakorlásával kapcsolatos munkáját, ennek keretében – az Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont esetében a Tanügyigazgatási Főosztállyal együtt, a szakképzési felügyeleti
terület, a politikai államtitkár és a hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációs hivatala
által kijelölt egy-egy munkatárs bevonásával – előkészíti a helyettes államtitkár döntését az
intézmények éves munkatervének jóváhagyásával kapcsolatban.
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IV. A szakképzési helyettes államtitkár felügyeleti területe

A szakképzési helyettes államtitkár – a művészeti képzés kivételével – irányítja a
szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátását, gondoskodik a szakképzési fejlesztési
koncepciók és programok kialakításáról, a megvalósításukat biztosító feltételek
kidolgozásáról, a hazai és nemzetközi források, támogatások felhasználásáról.

Közvetlenül irányítja a felügyeleti területéhez tartozó főosztályok vezetőit, a feladatkörébe
tartozó kérdésekben közreműködik a közoktatási helyettes államtitkárnak az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feletti felügyeleti jogok gyakorlásával kapcsolatos
javaslatainak, illetve döntéseinek meghozatalában a Harmadik Rész IX. fejezetében foglaltak
szerint.

Ellátja a Nemzeti Szakképzési Intézet tekintetében a 4. sz. mellékletben a szakmai helyettes
államtitkárnak megállapított feladatokat, a feladatkörébe tartozó kérdésekben közreműködik a
közigazgatási államtitkárnak az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága feletti
felügyeleti jogok gyakorlásával kapcsolatos javaslatainak, illetve döntéseinek meghozatalában
a Harmadik Rész IX. fejezetében foglaltak szerint.

Közreműködik a miniszter alapítói jogainak gyakorlásában az Apertus Közalapítvány a
Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért, valamint a Magyar Távoktatási Alapítvány
tekintetében, ennek keretében ellátja a 6. sz. mellékletben a szakmai helyettes államtitkárnak
megállapított feladatokat.

Az EU Koordinációs és Tervezési Főosztállyal egyeztetve felügyeli a szakterület
illetékességébe tartozó EU tagsággal kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a Munkaerőpiaci Alap Irányító testületében az Oktatási Minisztérium képviseletét,
valamint tájékoztatja a testületet az MPA képzési alaprészének felhasználásáról.

1. Szakképzési Helyettes Államtitkár Titkársága

A helyettes államtitkár munkáját segíti. Biztosítja a helyettes államtitkár munkájának
adminisztratív és technikai feltételeit, szervezi és nyilvántartja hivatalos programját. Végzi az
ügyviteli munkát, az ügyiratok kezelését. 

Folyamatosan tájékoztatja a helyettes államtitkárt az esedékes határidők végrehajtásának
helyzetéről. Szignálásra előkészíti az államtitkárságra érkező iratokat, vizsgálja az
államtitkárságról kimenő vélemények, állásfoglalások koherenciáját, aláírás előtt ellenőrzi a
helyettes államtitkár kiadmányozásával készülő iratokat, szükség szerint javaslatot tesz a
módosításra, kiegészítésre.

Szervezi a véleményezésre beérkezett iratokkal kapcsolatos munkát. E feladatai ellátása során
szorosan együttműködik a funkcionális területekkel, továbbá a szakmai felügyeleti területek
koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységeivel. A helyettes államtitkár utasítása
alapján a szakterületi álláspontok egységessége érdekében tájékoztatja a főosztályvezetőket a
kimenő levelek és a szakterületi vélemények végleges tartalmáról.

Ellátja az Országos Szakképzési Tanács és bizottságai működtetésével kapcsolatos
feladatokat, kapcsolatot tart az OÉT titkárságával. Az OSZT Titkárságaként előkészíti az
üléseket, ellenőrzi az előterjesztéseket, gondoskodik azok a tagokhoz való eljuttatásáról, az
ülések és az állásfoglalások dokumentálásáról, miniszteri jóváhagyásra való előkészítéséről, a
miniszteri döntésnek az érintettekhez való eljuttatásáról. 
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Közreműködik az MPA képzési alaprészének tervezésével kapcsolatos munkálatokban,
folyamatosan tájékozódik az alap likviditási helyzetéről.

Ellátja a szakképzési szakterület utaztatásával kapcsolatosan a pénzügyi tételek
felhasználásának és elszámolásának nyilvántartásával összefüggő feladatokat. Kezeli a
szakképzési helyettes államtitkár reprezentációs keretét, naprakészen nyilvántartja a keret
felhasználását.

Közreműködik a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága által koordinált, a társadalmi és
civil szervezetek, a tanácsadó testületek, továbbá a pártok és a minisztérium közötti
kapcsolattartásban.

2. Szakoktatási és Szakképzési Főosztály

Ellátja a szakképzésről szóló törvény folyamatos korszerűsítését. Gondoskodik a törvényhez
kapcsolódó rendeletek kiadásának előkészítéséről és folyamatos korszerűsítéséről. A
szakképzés finanszírozási ügyeinek kivételével ellátja a közoktatási törvény és annak
rendeletei szakképzést érintő részeivel kapcsolatos feladatokat. A finanszírozási ügyektől
eltekintve szervezi a szakképzést érintő döntések, jogszabályok megalapozásához szükséges
elemzéseket, értékeléseket, hatásvizsgálatokat.

Az Országos Képzési Jegyzék alapján az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések tekintetében gondoskodik a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról,
központi programjaik (tantervek) jóváhagyásáról, használatuk engedélyezéséről. Ellátja a
szakmai vizsgáztatás működtetésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat, gondozza, és
kiadásra előkészíti az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó vizsgaelnöki jegyzéket,
koordinálja az OKJ folyamatos fejlesztésében és korszerűsítésében közreműködő 21
szakmacsoportos bizottság munkáját. Gondoskodik az OKJ-ben meghatározott
szakképesítésekhez szükséges bizonyítványok és nyomtatványok előállításához és
forgalmazásához szükséges minisztériumi engedélyek előkészítéséről. Közreműködik a
felsőfokú szakképzés szabályozási feladatainak ellátásában. Az OKJ fejlesztésével összefüggő
előterjesztéseket készít. Közreműködik a szakmai érdekegyeztetési feladatok ellátásában.

Ellátja a szakképzés finanszírozását érintő jogszabályok előkészítését, különös tekintettel a
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényre.

Javaslatot készít a szakképző iskolák fenntartóit érintő normatív támogatások jogcímeire és
mértékére, valamint a szakképzési hozzájárulás és a képzési alaprész forrás- és felhasználási
rendszerének fejlesztésére. Kidolgozza, és folyamatosan fejleszti a képzési alaprész stratégiai
programját. 

Befogadja, ellenőrzi, és folyamatosan figyelemmel kíséri az MPA képzési alaprész
felhasználásával kapcsolatos javaslatokat. A felhasználási javaslatokat véleményezteti az
OMAI illetékes részlegével, mely alapján véglegesíti az OSZT elé kerülő előterjesztéseket.
Javaslatot készít a képzési alaprész központi és decentralizált keretre történő felosztásáról, a
központi és decentralizált keret elosztásáról, valamint a támogatások odaítéléséről szóló
miniszteri döntésre.

Irányelveket dolgoz ki a központi és a decentralizált keret odaítéléséről, segíti a regionális
fejlesztési és képzési bizottságok döntés-előkészítő munkáját. 

Előkészíti az oktatási miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter között
létrejövő megállapodásokat.

Kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzés finanszírozására vonatkozó javaslatokat. 
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Közreműködik a szakképesítések átláthatóságára vonatkozó nemzetközi egyezmények
előkészítésében, az EU jogharmonizációs munkálatokban, részt vesz az EU szakképzéssel
kapcsolatos bizottságok munkájában és a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok alakításában.

A Nemzeti Szakképzési Intézet tekintetében előkészíti a helyettes államtitkár 4. sz. melléklet
szerinti, felügyeleti jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit, illetve javaslatait.

Előkészíti az Apertus Közalapítvánnyal, valamint a Magyar Távoktatási Alapítvánnyal
kapcsolatban a helyettes államtitkár 6. sz. melléklet szerinti, az alapítói jogok gyakorlásával
kapcsolatos javaslatait.

Kapcsolatot tart a szakképesítésért felelős minisztériumokkal, a szakképzést folytató
intézményeket fenntartó önkormányzatokkal, a szakképzést folytató intézményekkel,
gazdasági kamarákkal, együttműködik a közoktatási és felsőoktatási szakterülettel, a Nemzeti
Szakképzési Intézettel, az OKÉV regionális igazgatóságaival, a regionális fejlesztési és
képzési bizottságokba tagot delegáló OÉT, a gazdasági kamarák és a tagok jelölésében
feladatot ellátó más intézmények képviselőivel, továbbá az OMAI illetékeseivel.

Előkészíti az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tankönyvek jóváhagyásával
kapcsolatos másodfokú döntéseket.

A tankönyvjegyzékre való felkerülés feltételeként koordinálja és előkészíti a szakképesítések
szakmai tankönyveinél alkalmazandó legmagasabb ár meghatározására vonatkozó döntést.

Ellátja a szakmai tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő minisztériumi feladatokat.

Felkérés esetén segíti a határon túli magyarság szakképzésének tervezését. 

Ellátja a hatáskörébe tartozó költségvetés felhasználásának ellenőrzési feladatait. Szakmai
teljesítésigazolásokat készít az OMAI részére. Közreműködik a szakképzési szakterület
utaztatásával kapcsolatosan a pénzügyi tételek felhasználásának és elszámolásának
nyilvántartásával összefüggő feladatokban.

Ellátja az Országos Felnőttképzési Tanácsban az Oktatási Minisztérium képviseletét.

Gondoskodik a szakképzés statisztikai igényeinek ellátásáról, javaslatot tesz a statisztikai
rendszer folyamatos korszerűsítésére, az EU és a hazai programok nyomon-követéséhez
szükséges indikátorrendszer igényeinek figyelembevételével. Elemzi a szakképzési
intézményrendszer igénybevételének és feltételrendszere alakulásának helyzetét. A
szakképzéssel összefüggésben kiadványok, gyorselemzések formájában információt
szolgáltat.

3. Szakképzés-fejlesztési Főosztály

Ellátja az EU tagsággal kapcsolatos szakképzésre vonatkozó döntés-előkészítő feladatokat,
valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv humánerőforrás-fejlesztési részének szakképzéssel
összefüggő feladatait.

Közreműködik a minisztérium szakképzés-fejlesztéspolitikai feladatainak ellátásában, a
kutatásfejlesztést szolgáló tárcaprogramok, stratégiák kidolgozásában, elvégzi a források
tervezését. Koordinálja és szervezi a szakképzési kutatásokat. Kidolgozza a szakképzés-
fejlesztési stratégiákat.

Ellátja a Szakiskolai fejlesztési program szakmai irányítási feladatait, az iskolai rendszerű
szakképzés minőségbiztosításával, pályaorientációval, idegen nyelvi képzéssel,
informatikával összefüggő feladatokat. 
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Ellátja a tantervekkel, programokkal kapcsolatos szakképzés-fejlesztési feladatokat és a
szakmai előkészítő érettségivel összefüggő teendőket. Irányítja a szakképzés
dokumentumrendszerének fejlesztését, beleértve a szakmai és vizsgakövetelményeket is.

Javaslatokat dolgoz ki a szakmai tanár-továbbképzési és gyakorlati oktató képzési és
továbbképzési feladatokra és annak ellátására.

Részt vesz a Leonardo da Vinci program döntés-előkészítő folyamatában. 

Ellátja a hátrányos helyzetű, fogyatékos, roma fiatalok szakképzésével kapcsolatos
feladatokat.

Kapcsolatot tart a szakképesítésért felelős minisztériumokkal, a szakképzést folytató
intézmények fenntartóival, közalapítványokkal és a gazdasági kamarákkal. Együttműködik a
közoktatási és felsőoktatási szakterülettel, a Nemzeti Szakképzési Intézettel, az OKÉV-vel és
a szakképzést folytató intézményekkel.

Ellátja a hatáskörébe tartozó költségvetés felhasználásának ellenőrzési feladatait. Szakmai
teljesítésigazolásokat készít az OMAI részére.
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V. A felsőoktatási helyettes államtitkár felügyeleti területe

A felsőoktatási helyettes államtitkár irányítja a felsőoktatással kapcsolatos hatáskörébe utalt
kormányzati feladatok végrehajtási munkálatait. Irányítja a felsőoktatási reform program
megvalósítását, a felügyeleti terület azzal kapcsolatos feladatainak ellátását. Képviseli a
minisztériumot a felsőoktatással kapcsolatos ügyekben, a hazai és külföldi felsőoktatási
intézmények és testületek, érdekvédelmi és érdekegyeztető fórumok munkájában.

Irányítja a miniszternek a tudomány- és technológiapolitika körében felmerülő feladataival
kapcsolatos minisztériumi teendők ellátását.

Egyetértést gyakorol a felsőoktatási statisztikai rendszerek működési rendjének kialakításával
kapcsolatban.

Tájékoztatja az intézményeket, testületeket és a közvéleményt a felsőoktatást érintő
döntésekről, állásfoglalásokról. Kapcsolatot tart a minisztérium egyes szakterületeit vezető
helyettes államtitkárokkal, a minisztérium állami vezetőivel, a felsőoktatás irányítási és
felügyeleti feladataiban érdekelt más minisztériumokkal és országos hatáskörű szervekkel, a
felsőoktatási intézmények vezetőivel, az intézmények, az oktatók és a hallgatók társadalmi és
érdekképviseleti szerveivel, a felsőoktatási háttérintézményekkel, továbbá a felsőoktatásban
folyó tudományos és oktatási tevékenységben érintett szervezetekkel.

Az EU Koordinációs és Tervezési Főosztállyal egyeztetve felügyeli a szakterület
illetékességébe tartozó EU tagsággal kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel a Bolognai
Folyamattal összefüggő minisztériumi feladatokra.

Ellátja a Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága, a Multinova Befektetési és Vállalkozási
Kft., valamint – a feladatkörébe tartozó kérdésekben a fejlesztési és nemzetközi helyettes
államtitkár közreműködésével – a Professzorok Háza tekintetében a 4-5. sz. mellékletekben a
szakmai helyettes államtitkárnak megállapított feladatokat.

Közreműködik a miniszter alapítói jogainak gyakorlásában a Közalapítvány a Budapesti
Német Nyelvű Egyetemért, a Nemzetközi Pető András Közalapítvány, az Esélyt a Tanulásra
Közalapítvány, a Bursa Hungarica Közalapítvány, Országos Kiemelésű
Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány, a Magyary Zoltán Felsőoktatási
Közalapítvány, valamint a Közszolgáltatások Közgazdasági és Irányítási Kérdéseinek
Központja Alapítvány tekintetében, ennek keretében ellátja a 6. sz. mellékletben a szakmai
helyettes államtitkárnak megállapított feladatokat.

1. Felsőoktatási Helyettes Államtitkár Titkársága

Biztosítja a helyettes államtitkár munkájának adminisztratív és technikai feltételeit, szervezi
és nyilvántartja hivatalos programját. Végzi az ügyviteli munkát, az ügyiratok kezelését.
Ellátja a helyettes államtitkári terület főosztályai közötti szükséges koordinációt. Megszervezi
a szakterületre kiadott feladatok végrehajtását. Ezen feladatai ellátása során szorosan
együttműködik a funkcionális területekkel, továbbá a szakmai felügyeleti területek
koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységeivel (főosztály, titkárság).

Ellátja és koordinálja a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács titkársági feladatait.

Részt vesz a területhez tartozó finanszírozási koncepció kialakításában, a hallgatói
juttatásokkal kapcsolatos, finanszírozási vonatkozású jogszabálytervezetek előkészítésében. A
költségvetés tervezésekor javaslatot tesz a fejezeti kezelésű normatív előirányzati
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támogatásokra a nem állami felsőoktatási intézményeket érintően, a költségvetés
végrehajtásakor ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat: a szerződések előkészítését, a
felhasználás ellenőrzését és a beszámoltatást. Koordinálja a költségvetési törvény
felsőoktatással kapcsolatos részeinek finanszírozási feladatait.

Ellátja a köztársasági ösztöndíjjal, a költségtérítéses hallgatók GYED, GYES stb.
támogatásával, a normatív kutatással, a felsőoktatási fogyatékos hallgatók képzésének
támogatásával, valamint a hallgatói támogatási rendszer szabályozásával kapcsolatos
pénzügyi feladatokat.

A felsőoktatás normatív finanszírozásához kapcsolódóan matematikai és számítógépes
modelleket dolgoz ki, adatbázisokat épít fel és programoz, adatgyűjtéseket szervez,
adatszolgáltatást végez, valamint közreműködik a felsőoktatási statisztikai feladatok
ellátásában.

Összehangolja a felügyeleti terület két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatait, a nemzetközi
szervezetekben való tagsággal, illetve az Európai Unió programjaival kapcsolatos feladatokat,
a szakterületekkel együttműködve közreműködik azok megvalósításában. A titkárság
képviselője részt vesz az EU Koordinációs Bizottság munkájában.

Koordinálja a felsőoktatási háttérintézményekkel való együttműködést és az ahhoz
kapcsolódó szakterületi feladatok ellátását.

Közreműködik a Társadalmi és Civil kapcsolatok Titkársága által koordinált, a társadalmi és
civil szervezetek, a tanácsadó testületek, továbbá a pártok és a minisztérium közötti
kapcsolattartásban.

A Professzorok Háza tekintetében – a fejlesztési és nemzetközi terület feladatkörét érintő
kérdésekben a fejlesztési és nemzetközi felügyeleti terület kijelölt munkatársainak
bevonásával – előkészíti a helyettes államtitkár 4. sz. melléklet szerinti, a felügyeleti jogok
gyakorlásával kapcsolatos döntéseit, illetve javaslatait.

2. Intézményigazgatási és Fenntartási Főosztály

Elkészíti az állami felsőoktatási intézmények és karok alapításával, megszüntetésével és
átalakításával, illetve a nem állami felsőoktatási intézmények és karaik állami elismerésével
kapcsolatos jogszabálytervezetek javaslatait. Ellátja a felsőoktatási intézmények alapító
okiratainak kiadásával, és az intézményekhez kapcsolódó gyakorlóiskolák engedélyezésével
kapcsolatos, valamint a felsőoktatási törvényben meghatározott egyéb hatósági, igazgatási
feladatokat.

Részt vesz a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének
engedélyezésében, nyilvántartja a külföldi intézményekkel folyó képzési együttműködéseket.

Előkészíti a felsőoktatási intézményhálózat és az intézmények működését, az oktatókat, a
hallgatókat és a képzést érintő jogszabályok szakmai tervezetét.  Ellátja a felsőoktatásban a
közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő igazgatási feladatokat. Intézményi és szakterületi
referensi hálózatot működtet, melynek keretében: ellenőrzi és segíti a felsőoktatási
intézményrendszer működésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, közreműködik új
képzési formák, valamint a regionális együttműködés fejlesztésében.

Részt vesz a miniszter törvényességi felügyeleti feladatainak végrehajtásában, így különösen:
vizsgálja az intézményi szabályzatok törvényességi megfelelőségét; eseti törvényességi
eljárást kezdeményez; közreműködik a vizsgálatok lefolytatásában, lezárásában; részt vesz az
országgyűlési biztosok által kezdeményezett eljárásokban. Részt vesz az intézmények
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törvényességi felügyeleti eljárásának feladataiban, az intézményi szakmai beszámolók
értékelésében, az intézményi ellenőrzések és célvizsgálatok szakmai feladataiban. Végzi az
intézményi szabályzatok felülvizsgálatát és ellenőrzi a szabályzatokban foglaltak
végrehajtását, együttműködve a témafelelős főosztályokkal.

A Felsőoktatási Helyettes Államtitkárság Titkárságával együttműködve ellátja a Budapesti
Német Nyelvű Egyetemért Közalapítvány és a Nemzetközi Pető András Közalapítvány által
működtetett felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos sajátos szakterületi feladatokat.

Ellátja az alapképzési és a szakirányú továbbképzési és felsőfokú szakképzési szakok
alapításával és indításával összefüggő minisztériumi feladatokat. Közreműködik a
felsőoktatás képzési rendszerének hazai és nemzetközi vizsgálataiban, fejlesztési feladataiban,
tartalmi és metodikai fejlesztésének szabályozásában.

A főosztály feladatkörét érintően, a Felsőoktatási Helyettes Államtitkár Titkárságával
együttműködve közreműködik:

- az Európai Unióhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásában (ennek keretében
közreműködik az EU döntéshozatali folyamatokban, részt vesz az EU munkacsoportok
tevékenységében, továbbá – szükség szerint – az EU Koordinációs Bizottság
munkájában);

- az Európai Unió által kezdeményezett programok megvalósításában;
- a Bolognai folyamatban való magyar részvétellel kapcsolatos feladatok

végrehajtásában, továbbá a Magyar Universitas Program megvalósításában, ennek
keretében – a Felsőoktatás-fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztályával
együttműködve – előkészíti a képzési rendszer fejlesztését (képzési fokozatok,
kreditrendszer, képesítési követelmények, képesítési keretek).

A feladatkörében felmerülő szakmai indokok alapján kezdeményezi két- vagy többoldalú
nemzetközi kapcsolatok kialakítását.

Felügyeli a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület munkáját, közreműködik az állami
nyelvvizsgarendszer jogi szabályozásának előkészítésében, segíti a Felsőoktatási Helyettes
Államtitkár Titkárságának a Professzorok Háza feletti felügyeleti jogok gyakorlásával
kapcsolatos munkáját a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatok tekintetében. Előkészíti a
másodfokú döntéseket a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület akkreditáció tárgyában hozott
elsőfokú határozatai ellen benyújtott fellebbezésekre.

Együttműködik a nemzetiségi, roma hallgatók tanulási esélyeit biztosító szabályozási és
fejlesztési feladatok végzésében. A közoktatási területtel együttműködve részt vesz a köz- és
felsőoktatás illeszkedését meghatározó fejlesztési feladatokban, a pedagógusképzéssel és –
továbbképzéssel kapcsolatos ügyek intézésében. 

A szakképzési területtel együttműködve részt vesz a szakképzés és felsőoktatás illeszkedését
meghatározó fejlesztési feladatokban.

Végzi a gyakorlóiskolák normatív támogatásához szükséges adatfelmérést és a pedagógus
díszoklevélhez biztosított előirányzat elosztását, továbbá a felsőoktatás területén működő
társadalmi szervezetek számára biztosított költségvetési támogatás pályázat útján történő
elosztását.

Felügyeli az Országos Kredittanács munkáját, ellátja az Országos Kredittanács Irodájának
(OKTI) a jogszabályban rögzített feladatokkal kapcsolatos szakmai irányítását, a kredit-
rendszer bevezetését. 

Közreműködik a felsőoktatási intézmények képzés-, gazdaság és intézményirányítás
informatikai rendszerének fejlesztésében. Az érintett felügyeleti területekkel és az OFFI-val
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együttműködve ellátja a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásával kapcsolatos
minisztériumi feladatokat. Együttműködik az évente felvehető hallgatói létszámról szóló
kormányhatározat előkészítésében. Előkészíti az intézményi felvételi keretszámokkal
kapcsolatos döntéseket. Részt vesz a felsőoktatási felvételi tájékoztató összeállításában, a
felvételi rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatásban.

Az oktatási miniszter miniszteri jogköréből adódó feladat a kapcsolattartás az országos
felsőoktatási testületekkel (FTT, MAB, MRK, FKK, MERSZ) és a hallgatói szervezetekkel.

3. Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya

Szakterületén gondozza, figyelemmel kíséri a fejlesztési programokat, közreműködik
megvalósításukban, illetve új szakmai fejlesztési javaslatokat, programokat dolgoz ki, tartalmi
kérdésekben véleményt mond. Háttéranyagokat, elemzéseket és értékeléseket készít, ezek
elkészítését koordinálja; részt vesz a felügyeleti terület/ágazat ellenőrzésében, értékelésében.
Részt vesz a területhez tartozó programok és pályázatok kidolgozásában, a szakmai és
finanszírozási koncepció kialakításában. Ellátja a felsőoktatási pályázatokkal kapcsolatos
szakmai feladatokat.

Ellátja az intézményfejlesztésekhez kapcsolódó igazgatási feladatokat – koordinálja az
intézményfejlesztési tervek bírálatának folyamatát, az ezzel kapcsolatos döntések
előkészítését. A gazdasági helyettes államtitkárral egyetértésben biztosítja az
intézményfejlesztési és beruházási tervek, valamint azok megvalósításának összhangját.
Monitoring rendszert dolgoz ki és működtet az IFT megvalósításának figyelemmel kísérésére.
Kidolgozza a felsőoktatási kollégium-fejlesztési program koncepcióját, különös tekintettel a
privát tőke bevonására.

Az Intézményigazgatási és Fenntartási Főosztállyal együttműködve előkészíti a képzési
rendszer fejlesztését (képzési fokozatok, kreditrendszer, képesítési követelmények, képesítési
keretek). Részt vesz a felsőoktatási minőségpolitikai koncepció kialakításában. Segíti az
intézményi belső minőségbiztosítás fejlesztését az államilag elismert képzések és a kapacitás
tekintetében. Koordinálja a minőség-értékelés és minőség-ellenőrzés folyamatát. 

Az OM informatikai stratégiájával összhangban adatszolgáltatási és adatfeldolgozási
rendszereket fejleszt és működtet. Az OM Informatikai Főosztályával együttműködve
szakmai javaslatot tesz a felsőoktatási informatikai fejlesztések koncepciójára, különös
tekintettel a felsőoktatási intézmények képzés-, gazdaság- és intézményirányítás informatikai
rendszerének fejlesztésére. 

A Felsőoktatási Helyettes Államtitkár Titkárságával együttműködve közreműködik az
Európai Unió által kezdeményezett programok megvalósításában (ennek keretében ellátja a
programokhoz kapcsolódó pályázatok elkészítése során a szakterületre háruló feladatokat), a
Bolognai Folyamatban való magyar részvétellel kapcsolatos feladatok és a Magyar
Universitas Programból adódó feladatok végrehajtásában. A Nemzeti Fejlesztési Terv
tekintetében koordinálja a felsőoktatási terület szakmai tevékenységét. A főosztály
feladatkörét érintően közreműködik az EU döntéshozatali folyamatokban, részt vesz az EU
munkacsoportok tevékenységében, továbbá szükség szerint részt vesz az EU Koordinációs
Bizottság munkájában.

A feladatkörében felmerülő szakmai indokok alapján kezdeményezi két- vagy többoldalú
nemzetközi kapcsolatok kialakítását.

Ellátja a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjjal kapcsolatos szakterületi feladatokat. A
Felsőoktatási Helyettes Államtitkár Titkárságával együttműködve előkészíti az Esélyt a
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Tanulásra Közalapítvánnyal, a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvánnyal, valamint a
Bursa Hungarica Közalapítvánnyal kapcsolatban a helyettes államtitkár 6. sz. melléklet
szerinti, az alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos javaslatait.

Ellátja a felsőoktatási kutatásirányítással összefüggő feladatokat. Ellátja a felsőoktatási
tudományos képzés és tehetséggondozás minisztériumi feladatait, különös tekintettel a doktori
képzésre, a fokozatadásra, a habilitációra és a tudományos diákköri mozgalomra. Szakmailag
előkészíti és felügyeli a felsőoktatási kutatási-fejlesztési célprogramokat.

Közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Tudományos Alapprogramok,
továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal előterjesztéseinek benyújtásában, illetve
ellátja a miniszternek a tudomány és technológiapolitika körében felmerülő egyéb feladatait.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal együttműködve előkészíti az Országos
Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvánnyal kapcsolatban a helyettes
államtitkár 6. sz. melléklet szerinti, az alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos javaslatait.

Gondozza a felsőoktatási tudományos kutatási tevékenység és eredményeinek értékelését
megalapozó mennyiségi és minőségi teljesítménymutatókat. Koordinálja a felsőoktatási
tudományos és alkotó művészeti tevékenységet támogató minisztériumi kutatástámogatási
rendszereket. Koordinálja a felsőoktatási tudományos ösztöndíjak rendszereit. Javaslatokat
készít a felsőoktatási kutatóhelyek és a versenyszféra kapcsolatait erősítő intézkedésekre.
Segíti a felsőoktatásban elért oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs eredmények
hasznosulását.

Ellátja a felsőoktatási könyvtári ügyekkel kapcsolatos minisztériumi feladatokat. Részt vesz a
könyvtárfejlesztés szakmai előkészítésében, képviseli a tárcát a megfelelő könyvtárszakmai
fórumokon.

Elősegíti a felsőoktatás sikeres részvételét a regionális tudásközpontok kialakításában, a
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programban, az Európai Uniós és más nemzetközi
tudományos kutatási és fejlesztési programokban.

Irányítja a hallgatói szolgáltatások rendszerével kapcsolatos fejlesztési feladatokat
(felsőoktatási sport- és szabadidő tevékenységet, a fogyatékkal élők problémáit, valamint a
kollégiumi nevelés kérdéseit érintően).

Koordinálja a hallgatókkal kapcsolatos ellátórendszer (szociális és tanulmányi alapú)
fejlesztését (beleértve a hallgatói juttatásokkal kapcsolatos jogszabályok szakmai tervezetének
előkészítését) és folyamatos karbantartását, lefolytatja a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájával szükséges egyeztetéseket.

Koordinálja a költségvetési törvény felsőoktatással kapcsolatos fejezeteinek szakmai
feladatait. Előkészíti a finanszírozási osztállyal együttműködve a képzés normatív támogatási
rendszere jogszabálytervezeteinek javaslatát. Előkészíti a felvehető államilag finanszírozott
hallgatói létszámokra vonatkozó kormányhatározatot. Társfelelősként a finanszírozási
osztállyal közösen együttműködik a gazdasági területtel a felsőoktatás intézményi
költségvetése tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok elvégzésében. A
költségvetés végrehajtásakor meghatározza a nem normatív fejezeti előirányzati
támogatásokat. Ebben a körben elvégzi a tervezéssel, felhasználással és a beszámoltatással
kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az intézmények beszámoltatásában.

Ellátja a nem állami intézmények költségvetési támogatásával, a köztársasági ösztöndíjjal, a
költségtérítéses hallgatók GYED, GYES stb. támogatásával, a normatív kutatással, a
felsőoktatási fogyatékos hallgatók képzésének támogatásával, a HÖOK, a MAB, az OTDT és
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a DOSZ támogatásával, valamint a hallgatói támogatási rendszer szabályozásával kapcsolatos
szakmai feladatokat.

Létrehozza a felsőoktatási információs rendszert és részt vesz a finanszírozáshoz kapcsolódó
intézményi adatgyűjtésekben.

Rövid és középtávú elemzéseket és előrejelzéseket készít a felsőoktatás strukturális,
financiális és feladat-ellátási jellemzőiről, átfogó elemzéseket, hatékonyság és
hatásvizsgálatokat végeztet. Figyelemmel kíséri és elemzésekkel támasztja alá a felsőoktatás-
politikai döntések hatásait.

A Multinova Befektetési és Vállalkozási Kft. tekintetében előkészíti a helyettes államtitkár 5.
sz. melléklet szerinti, a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit, illetve
javaslatait.
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VI. A fejlesztési és nemzetközi helyettes államtitkár felügyeleti területe

A fejlesztési és nemzetközi helyettes államtitkár a kormány külpolitikai céljaival összhangban
irányítja a nemzetközi kapcsolatokat, koordinálja és végrehajtja az Európai uniós tagsággal
kapcsolatos tárcaszintű feladatokat. A tárcákkal, a hazai és a minisztérium felügyelete alá
tartozó intézményekkel együttműködve javaslatot tesz a nemzetközi oktatási, szakképzési és
tudományos kapcsolatok alakítására. 

Ellátja a minisztérium képviseletét az Európai uniós és fejlesztéspolitikai ügyekkel foglalkozó
tárcaközi bizottságokban és testületekben, két- és többoldalú nemzetközi oktatási, szakképzési
és tudományos kapcsolatokkal foglalkozó tárcaközi bizottságokban és testületekben, illetve
javaslatot tesz e bizottságokban a minisztérium képviseletére.

Javaslatot tesz a tárca nemzetközi, Európai uniós és egyéb nemzetközi kapcsolatok
fenntartására és fejlesztésére fordítandó költségvetésére, és hatáskörével összhangban
felügyeli annak végrehajtását.

Összehangolja a tárca tevékenységét az EU tagságból fakadó, oktatással és képzéssel
kapcsolatos feladatok, a nemzetközi oktatási megállapodások tervezésével és végrehajtásával,
valamint az EU Strukturális Alapjainak fogadásával és a tárcaközi fejlesztéspolitikai és
stratégiai tervezési feladatokkal kapcsolatban.

Irányítja és felügyeli a külföldi oklevelek és bizonyítványok elismerésével kapcsolatos
hatósági feladatokat.

Irányítja a minisztérium euro-atlanti integrációjából fakadó, oktatással és képzéssel
kapcsolatos feladatait.

Irányítja az emberi erőforrások fejlesztésével összefüggő ágazatközi – elsősorban a lisszaboni
folyamathoz, az egész életen át tartó tanulás, a foglalkoztatáspolitika és a társadalmi
befogadás  stratégiájához kötődő – feladatok ellátását.

Ellátja az OM Alapkezelő Igazgatósága tekintetében a 4. sz. mellékletben a szakmai helyettes
államtitkárnak megállapított feladatokat, és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv tervezésével
kapcsolatos feladatok tekintetében – külön megállapodásban rögzített módon – közvetlen
szakmai felügyeletet gykorol annak szervezeti egységei fölött.

Ellátja a Magyar UNESCO Bizottság Titkársága tekintetében a 4. sz. mellékletben a szakmai
helyettes államtitkárnak megállapított feladatokat és a feladatkörébe tartozó kérdésekben
közreműködik a felsőoktatási helyettes államtitkárnak a Professzorok Háza feletti felügyeleti
jogok gyakorlásával kapcsolatos javaslatainak, illetve döntéseinek meghozatalában a
Harmadik Rész IX. fejezetében foglaltak szerint.

Közreműködik a miniszter alapítói jogainak gyakorlásában a Habsburg-kori Kutatások
Közalapítvány, a Tempus Közalapítvány, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány, a
Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány, az Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció
Alapítvány tekintetében, ennek keretében ellátja a 6. sz. mellékletben a szakmai helyettes
államtitkárnak megállapított feladatokat.

Gondoskodik a tárca nemzetközi tevékenységét követő egységes nyilvántartási rendszer
létrehozásáról és vezetéséről.

A fenti feladatok oktatási, szakképzési és tudományos vonatkozásait az érintett szakmai
területekkel egyeztetett módon látja el.
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1. Fejlesztési és Nemzetközi Helyettes Államtitkár Titkársága 

Biztosítja a helyettes államtitkár munkájának adminisztratív és technikai feltételeit, szervezi
és nyilvántartja hivatalos programját. Végzi az ügyviteli munkát, az ügyiratok kezelését.
Ellátja a helyettes államtitkári terület főosztályai közötti szükséges koordinációt. Megszervezi
a szakterületre kiadott feladatok végrehajtását. Ezen feladatai ellátása során szorosan
együttműködik a funkcionális területekkel, továbbá a szakmai felügyeleti területek
koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységeivel (főosztály, titkárság).

Közreműködik a minisztérium utaztatásainak megszervezésében, a szakterületek javaslatai
alapján összeállítja és frissíti az utazási adatbázist. Kezeli az ajándékraktárt. Koordinálja a
tárca fordítási és tolmácsolási megrendeléseit, és azokról egységes nyilvántartást vezet.

A szakterületekkel szoros együttműködésben koordinálja a Világ-Nyelv Programot, ellátja a
Programhoz kapcsolódó feladatokat, és részt vesz az EU nyelvoktatási bizottságának
munkájában. 

Közreműködik a Társadalmi és Civil kapcsolatok Titkársága által koordinált, a társadalmi és
civil szervezetek, a tanácsadó testületek, továbbá a pártok és a minisztérium közötti
kapcsolattartásban.

2. Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

Együttműködik az EU Koordinációs és Tervezési Főosztállyal olyan kérdésekben, amelyek az
Európai Uniót valamint a nemzetközi kétoldalú, illetve regionális kapcsolatok keretei között
megvalósuló tevékenységeket egyaránt érintik.

Előkészíti és részt vesz a Task Force for International Cooperation on Holocaust Education
ülésein, és ellátja a 2006-os magyar elnökséggel kapcsolatos teendőket.

A nemzetközi kapcsolatok tekintetében

Előkészíti a kétoldalú kormányközi és tárcaszintű oktatási egyezményeket és oktatási
munkaterveket, illetve gondoskodik azok megújításáról és végrehajtásáról.

A nemzetközi kétoldalú, illetve nemzetközi regionális tárcaközi és kormányközi
vegyesbizottságokban ellátja a tárca képviseletét, illetve javaslatot tesz a képviselet ellátására.

Közreműködik az ösztöndíjasok küldésére és fogadására, valamint a tárca nemzetközi
tevékenységére vonatkozó jogszabályok előkészítésében, továbbá az ösztöndíj-politikával
kapcsolatos irányelvek kidolgozásában.

Segíti a nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési mobilitási programok, rendezvények
megvalósítását, valamint a nemzetközi hivatalos partner támogatását is élvező szervezeteket,
intézményeket hasonló céljaik megvalósításában.

Tájékoztatás nyújtásával, a külföldi szervekkel, intézményekkel való kapcsolattartással,
valamint a Campus Hungary Társulás munkájában történő részvétellel elősegíti a külföldi
hallgatók magyarországi költségtérítéses képzés keretében történő fogadásával kapcsolatos
feladatok megvalósulását.

Ellátja az anyanyelvi vendégtanárok és lektorok fogadásával kapcsolatos feladatokat.

A Külügyminisztériummal együttműködve az ösztöndíjas csere területén ellátja hazánknak a
donorszerepből adódó feladatai előkészítését és végrehajtását.
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Előkészíti a minisztérium felsővezetőinek nemzetközi kétoldalú, illetve nemzetközi regionális
ügyekben folytatott hazai és külhoni tárgyalásait, továbbá gondoskodik a külföldi delegációk
fogadásáról.

Kapcsolatot tart a Magyar Köztársaság külképviseleteivel, kulturális központjaival, továbbá a
Magyarországon működő külképviseletekkel, külföldi kulturális központokkal, szakmai
szervezetekkel, oktatási intézményekkel.

Előkészíti a helyettes államtitkár Harmadik Rész IX. fejezetében foglaltak szerinti
közreműködését a felsőoktatási helyettes államtitkár Professzorok Háza feletti felügyeleti
jogok gyakorlásával kapcsolatos javaslatainak, illetve döntéseinek meghozatalában.

Előkészíti a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvánnyal, a Magyar-Amerikai Fulbright
Alapítvánnyal, a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvánnyal, valamint az Osztrák-Magyar
Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvánnyal kapcsolatban a helyettes államtitkár 6. sz.
melléklet szerinti, az alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos javaslatait.

A nemzetközi szervezetek és programok tekintetében

Ellátja az Eurydice programban történő részvétellel kapcsolatos szakmai feladatokat, felügyeli
az Eurydice hálózat magyar egységének működését.

Gondozza az OM és az OECD közötti oktatási és képzési kapcsolatokat, gondoskodik a tárca
képviseletének ellátásáról az OECD Oktatási Bizottságában és illetékes szakmai
munkacsoportjaiban, biztosítja a kapcsolattartást az OECD Titkársággal. Koordinálja a
részvételt az OECD oktatási és képzési programjaiban, felügyeli a programok végrehajtását,
gondoskodik a szakterületek által irányított programkomponensek közötti kapcsolatokról

Gondoskodik a nemzetközi regionális szervezetekkel és fórumokkal való együttműködés
folytatásáról, részt vesz az általuk végrehajtott programok megvalósításában.

A 322/2004 (XII. 6.) Kormányrendelet alapján ellátja az Európai Iskolákról szóló
egyezményből fakadó részes tagállami feladatokat.

Együttműködik az ENSZ-szel és annak szakosított szerveivel.

A Magyar UNESCO Bizottság Titkársága tekintetében előkészíti a helyettes államtitkár 4. sz.
melléklet szerinti, a felügyeleti jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit, illetve javaslatait. 

3. EU Koordinációs és Tervezési Főosztály

Az EU Koordinációs és Tervezési Főosztály összehangolja a minisztérium euro-atlanti
integrációjából fakadó, oktatással és képzéssel kapcsolatos feladatait. A nemzetközi
kapcsolatokat is érintő európai ügyekben az EU Koordinációs és Tervezési Főosztály
együttműködik a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályával. 

Működteti az EU Koordinációs Bizottságot és ellátja annak titkársági feladatait.

Az OM Alapkezelő Igazgatósága tekintetében előkészíti a helyettes államtitkár 4. sz.
melléklet szerinti, a felügyeleti jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit, illetve javaslatait.

A fejlesztéspolitikai és regionális koordinációs feladatok tekintetében

Az államháztartási és pénzügyi-tervezési feladatok kivételével ellátja a Strukturális Alapok
forrásainak fogadásával és az ehhez szükséges humánerőforrás-fejlesztési programok
kidolgozásával kapcsolatos feladatok irányítását és koordinációját, különös tekintettel a 2007-
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2013. évekre szóló II. Nemzeti Fejlesztési Terv munkálataira. Ennek során együttműködik az
OM Alapkezelő Igazgatóságával és a szakterületekkel.

Koordinálja az emberi erőforrások fejlesztésével összefüggő ágazatközi - elsősorban a
lisszaboni folyamathoz, az egész életen át tartó tanulás, a foglalkoztatáspolitika és a
társadalmi befogadás stratégiájához kötődő – feladatok ellátását. 

Koordinálja és irányítja a területfejlesztés Európai uniós strukturális támogatási politikával
összefüggő ágazati feladataiok ellátását. Részt vesz a regionális humánerőforrás-fejlesztés
tervezésének ágazati érdekekkel való összehangolásában, különös tekintettel a Strukturális
Alapok fogadására.

Az értékelési és indikátorfejlesztési feladatok tekintetében

Koordinálja a minisztériumnak az I. Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint a Humánerőforrás-
fejlesztési Operatív Program (HEFOP) és a Regionális Operatív Program (ROP) oktatási,
képzési intézkedéseinek értékelésével összefüggő feladatait, részt vesz a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal és a HEFOP Irányító Hatóság által irányított értékelési feladatok ellátásában. 

Közreműködik a Strukturális Alapokkal összefüggő ágazati képzési tevékenységek
megtervezésében.

Ellátja a Strukturális Alapok fogadásával, a II. Nemzeti Fejlesztési Terv és a humánerőforrás-
fejlesztési, oktatási programokkal kapcsolatos indikátorrendszerek mutatószámok,
benchmarkok fejlesztését, együttműködve a szakterületekkel és a Statisztikai Osztállyal.

Az EU koordinációs feladatok tekintetében

A minisztérium szakterületeinek bevonásával gondoskodik az Európai uniós javaslatokkal,
dokumentumokkal kapcsolatos minisztériumi álláspont kialakításáról, továbbá azok
képviseletéről az Európai Unió különböző konzultatív és döntéshozatali fórumain. A
képviseleti feladatot ellátókat instruálja, jelentéseiket rendszerezett formában nyilvántartja.

Nyilvántartja, véleményezésre megküldi és kivonatolja a tanácsi döntéshozatali eljárás
keretében a minisztériumba érkező európai uniós dokumentumokat.

Az Európai Unió OM hatáskörbe eső szakpolitikáját folyamatosan elemzi és szükség szerint
javaslatot tesz a további teendőkre. A nyitott koordinációs eljárás keretében összehangolja az
EU oktatási és képzési munkaprogramjának hazai megvalósítását a szakterületek elsődleges
szakmai felelőssége mellett.

Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság és munkacsoportjai napirendjén szereplő, a
minisztérium illetékességébe tartozó kérdésekben a szakterületek közreműködésével kialakítja
és kommunikálja az egységes tárcaálláspontot.

Feladatkörével összhangban részt vesz az európai uniós együttműködési programok
lebonyolításában. Koordinálja a Miniszteri Kabinettel együttműködve a minisztérium EU-t
érintő kommunikációját.

Előkészíti a Tempus Közalapítvánnyal kapcsolatban a helyettes államtitkár 6. sz. melléklet
szerinti,  alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos javaslatait.

Gondoskodik a tárca képviseletéről az Európa Tanács illetékes bizottságaiban, koordinálja az
ET által kezdeményezett projektekben való részvételt. 

4. Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
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Előkészíti az ekvivalencia megállapodásokat, a külföldi tanulmányok elismerésével
kapcsolatos jogszabályokat. Elismeri a külföldi iskolai végzettségeket, fokozatokat, a külföldi
szakképzettséget. Előkészíti a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi
működésének engedélyezését.

Előkészíti a Magyar Ekvivalencia Bizottság (MEB) tagjainak felkérését, a MEB döntéseit és
ellátja a titkársági feladatokat.

Előkészíti és országosan koordinálja az EU-tagságból adódó, a szakképesítések elismerésével
kapcsolatos jogharmonizációs feladatokat. Tájékoztatást ad a hazai és külföldi hatóságok,
felsőoktatási intézmények és ügyfelek számára – a diplomák és szakképesítések
elismertetésével összefüggésben – magyar (felső)oktatási rendszerről. Gyűjti, rendszerezi,
feldolgozza és nyilvántartja a külföldi (felső)oktatási rendszerekre vonatkozó információkat.

Az európai közösségi jog alapján kiállítja a külföldi munkavállaláshoz szükséges hazai
bizonyítvány vagy oklevél által tanúsított szakma tényleges és jogszerű gyakorlásáról szóló
igazolást.

A MEIK vezetője ellátja a szakképzettségek elismerésére vonatkozó európai uniós irányelvek
nemzeti koordinátori teendőit.

Betölti az európai közösségi jog alapján a munkavállalás szempontjából történő elismerés
nemzeti információs központja szerepét.

Az EU Koordinációs és Tervezési Főosztállyal egyeztetve ellátja a szakterületének
illetékességébe eső EU vonatkozású feladatokat.

Kapcsolatot tart más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalencia ügyekkel foglalkozó
központjaival.

Ellátja a CEEPUS-szal kapcsolatos minisztériumi feladatokat.
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VII. A gazdasági helyettes államtitkár felügyeleti területe

A gazdasági helyettes államtitkár irányítja és ellenőrzi az ágazati és a közvetlen
minisztériumi felügyeletet igénylő munkavégzéshez szükséges, általában funkcionális,
pénzügyi és közgazdasági jellegű feladatok ellátását. Ezek közé tartoznak különösen: a
költségvetés, a pénzügy, makro szintű tervezési és elemzési feladatok, ágazati elemzések
készítése, továbbá a biztonságszervezési és különféle védelmi feladatok, ágazati energia-
gazdálkodás kérdései, a minisztérium igazgatási költségvetésében nyilvántartott vagyonnal
való gazdálkodás, valamint a minisztérium mint intézmény gazdálkodását, fenntartását
szolgáló költségvetési, finanszírozási tevékenység irányítása, az ebből adódó feladatok
szervezése.

Előkészíti, illetve meghozza az Oktatási Minisztérium, mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv
költségvetési, gazdálkodási, beszámoltatási feladataival kapcsolatos döntéseit az OM
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tekintetében, közreműködik a felügyeleti jogok
gyakorlásával kapcsolatos döntések előkészítésében a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint.
Közreműködik továbbá a tulajdonosi, alapítói döntések előkészítésében az 5-6. sz.
mellékletekben foglaltak szerint, koordinálja a szakmai helyettes államtitkároknak az Oktatási
Minisztérium tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaságok, illetve közhasznú társaságok,
alapítványok/közalapítványok éves beszámoltatásával kapcsolatos tevékenységét.

Gondoskodik az Átfogó Fejlesztési Terv, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv ágazati kihatású
fejlesztési programjainak gazdasági-pénzügyi tervezéséről, forrásoldali alátámasztottságának
meghatározásáról.

Ellátja a Strukturális alapok forrásainak fogadásával kapcsolatos államháztartási-és pénzügyi-
tervezési feladatokat.

A szakterület illetékességébe eső EU vonatkozású feladatokat a Közgazdasági Főosztály
útján, az EU Koordinációs és Tervezési Főosztállyal egyeztetve látja el.

Kapcsolatot tart a minisztérium egyes szakterületeit vezető helyettes államtitkárokkal, a
minisztérium felső állami vezetőivel, a gazdasági, finanszírozási, elemzési, tervezési
feladatrendszerek működtetésében érdekelt más minisztériumokkal, országos hatáskörű
szervezetekkel és a minisztérium felügyelete alá tartozó más intézményekkel, a társadalmi
párbeszéd folyamatában közreműködő szervezetekkel, érdekképviseletekkel.

A felügyeleti területek vezetői között koordinálja az Oktatási Minisztérium folyamatba épített,
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerének (FEUVE) kialakítását, működtetését,
fejlesztését és az éves beszámolási kötelezettségét.

A beruházási és felújítási források kötelezettségvállalója a gazdasági helyettes államtitkár. A
kötelezettségvállalást a gazdasági helyettes államtitkár a hivatalvezető és az érintett szakmai
helyettes államtitkár egyetértésével teszi meg.

Közreműködik a miniszter alapító jogainak gyakorlásában a Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítvány tekintetében, ennek keretében ellátja a 6. sz. mellékletben a szakmai
helyettes államtitkárnak megállapított feladatokat.

Kiadja az Oktatási Minisztérium fejezethez tartozó intézmények vagyonkezelésében lévő
kincstári vagyon elidegenítésével, megterhelésével, hasznosításával kapcsolatos
tárcavéleményt.

1. Gazdasági Helyettes Államtitkár Titkársága
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Biztosítja a helyettes államtitkár munkájának adminisztratív és technikai feltételeit, szervezi
és nyilvántartja hivatalos programját. Végzi az ügyviteli munkát, az ügyiratok kezelését.
Ellátja a helyettes államtitkári terület főosztályai közötti szükséges koordinációt. Megszervezi
a szakterületre kiadott feladatok végrehajtását.

Nyilvántartja az oktatási/művelődési célú alapítványokat, közalapítványokat. Az alapítványi
adatbázis alapján információs szolgáltatást nyújt az alapítók és igénylők részére.

Nyilvántartást vezet továbbá az egyedi döntések alapján fejezeti kezelésű előirányzatok
terhére alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek év közben nyújtandó támogatásokról és
az előírt értéket meghaladó esetekben intézkedéseket kezdeményez.

Koordinálja a szakmai helyettes államtitkároknak az Oktatási Minisztérium tulajdonában álló
korlátolt felelősségű társaságok, illetve közhasznú társaságok, alapítványok/közalapítványok
éves beszámoltatásával kapcsolatos tevékenységét az SZMSZ Harmadik Rész IX. fejezet 3.
alfejezet hatodik bekezdésében meghatározott módon.

Közreműködik a korlátolt felelősségű társaságokkal, közhasznú társaságokkal, illetve
alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos tulajdonosi, alapítói döntések
előkészítésében az 5-6. sz. mellékletekben a gazdasági helyettes államtitkárnak meghatározott
feladatok tekintetében.

Felméri, koordinálja, irányítja és ellenőrzi a tárcát érintő beszerzési eljárásokat, a Beszerzési
Szabályzatban meghatározott módon és mértékben.

Erre vonatkozó miniszteri, közigazgatási államtitkári utasítás esetén közbeszerzési jogi
szempontból ellenőrzi a tárca felügyelete alá tartozó költségvetési szervek közbeszerzési
eljárásait.

A Gazdálkodási Főosztállyal együttműködve felsővezetői döntésre előkészíti a minisztérium
épületében lévő szervezeti egységek irodai elhelyezésével kapcsolatos ügyeket. A
Gazdálkodási Főosztály tájékoztatása alapján figyelemmel kíséri a felügyeleti terület szakmai
keretének alakulását.

Előkészíti a 6. sz. mellékletben a szakmai helyettes államtitkárnak megállapított, az alapítói
jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, illetve javaslatokat a Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítvány tekintetében.

2. Költségvetési Főosztály

Ellátja a költségvetési fejezethez tartozó címek és az Oktatási Minisztérium felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek költségvetési tervezési, gazdálkodási és beszámolási
rendszerével kapcsolatos teendőket.

Előkészíti a gazdasági helyettes államtitkárnak meghatározott, az Oktatási Minisztérium, mint
a fejezet felügyeletét ellátó szerv költségvetési, gazdálkodási, beszámoltatási feladataival
kapcsolatos döntéseit az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
tekintetében, közreműködik a felügyeleti jogok gyakorlásával kapcsolatos döntések
előkészítésében a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos feladatok körében:
• a kötelezettségvállalások alapján intézkedik az előirányzatok lebontásáról,
• programfinanszírozás esetén az intézkedéseket megküldi a Kincstár felé,
• programfinanszírozásba be nem vont címek felhasználása során saját intézmény esetén

intézkedik az előirányzat átcsoportosítására, nem saját intézmény esetén intézkedik a
támogatás átutalására,
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•  pénzügyi intézkedéseket érvényesít, ellenjegyez, utalványoz a Gazdálkodási
Szabályzatban részletezett módon, egyeztet a szakmai főosztályokkal,

• zárszámadást készít a Pénzügyminisztérium körirata szerint.

A fejezet felügyelete alá tartozó intézmények finanszírozása tekintetében:
• intézményi referensi hálózatot működtet,
• a szakfőosztályokkal egyeztetve előkészíti, egyezteti, átveszi és összesíti az éves

költségvetéseket, valamint ellenőrzi és összegzi a féléves és éves beszámolókat, a
negyedéves mérlegjelentéseket,

• az intézményi előirányzatok évközi változásairól nyilvántartást vezet,
• intézkedik a felújítási és beruházási előirányzatok lebontásáról, azok szükség szerinti

módosításáról és nyilvántartásáról,
• megteszi az intézményekkel kapcsolatos pénzügyi intézkedéseket,
• ellátja a törzskönyvvezetéssel, kincstári számlák bejelentésével, nyilvántartásával

kapcsolatos feladatokat.

Nem állami fenntartású intézmények finanszírozása tekintetében:

• a megállapodások és a kötelezettségvállalások alapján ellátja a nem állami felsőoktatási
intézmények normatív finanszírozásához kapcsolódó feladatokat,

• megteszi, illetőleg egyezteti a finanszírozással kapcsolatos pénzügyi intézkedéseket.

A költségvetés tervezésével kapcsolatban feladata a Kormány irányelveinek megfelelően
javaslatok, háttérszámítások készítése, a keretszámok lebontása intézményekre,
együttműködve a felügyeleti területekkel. A számvitelre vonatkozó jogszabályok alapján
megszervezi a fejezet számviteli rendjét és működteti a pénzügyi információs rendszert.
Nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat, külön nyilvántartási feladatokat végez a
programfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében.

Végzi a humán-normatív ellátások kezelésével kapcsolatos feladatokat. Ellátja az
alapítványokra, a nonprofit szervezetekre és a gazdasági társaságokra vonatkozó költségvetési
feladatokat.

Közreműködik továbbá az Oktatási Minisztérium folyamatba épített, előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzési rendszerének kialakításával, működtetésével, fejlesztésével és az éves
beszámolási kötelezettségével kapcsolatos feladatok koordinálásában.

Előkészíti és a gazdasági helyettes államtitkár útján miniszteri jóváhagyásra előterjeszti a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének és zárszámadásának – a
költségvetési, illetve zárszámadási törvény részeként történő – beterjesztéséről, illetve az Alap
beszámolóját és mérlegét felülvizsgáló könyvvizsgáló megbízásáról készített miniszteri
intézkedés tervezetét.

3. Közgazdasági Főosztály

Statisztikai feladatai:

Megszervezi és végrehajtja az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programnak (OSAP)
megfelelő adatgyűjtéseket, adatellenőrzést, feldolgozást és adatszolgáltatást, összhangban a
statisztikai törvényben rögzített előírásokkal. Részt vesz a tervezéshez szükséges adatok
előállításában és elemzésében. Összeállítja, megszerkeszti az OSAP elrendelésű statisztikai
adatgyűjtésekről szóló statisztikai tájékoztatókat. Karbantartja és kiadja az oktatásstatisztikai
fogalomrendszereket, véleményezi a tárcát érintő egyéb fogalomrendszer-tervezeteket.



54

Karbantartja az oktatásstatisztikai kérdőíveket. Létrehozza és gondozza a tárca
intézményrendszerével kapcsolatos statisztikai nyilvántartásokat.

Koordinálja és irányítja a statisztikai adatgyűjtésekkel és adatszolgáltatásokkal kapcsolatos
fejlesztéseket, részt vesz ezek megtervezésében, követelményeinek kidolgozásában.
Véleményezi és teszteli az elkészült eszközöket, gondoskodik az új eszközök bevezetéséről.

Koordinálja és végzi az UNESCO-OECD-EUROSTAT adatszolgáltatásokat. Összefogja az
oktatásstatisztikák harmonizációját és nemzetközileg összehasonlítható oktatási indikátorok
fejlesztését célzó hazai programokat. Képviseli a minisztériumot az Országos Statisztikai
Tanácsban és OECD-INES programban.

Az ágazati tevékenységek és szolgáltatások, valamint termékek statisztikai besorolásánál
(TEÁOR, SZJ, ITJ stb.) érvényesíti az ágazat érdekeit.

Közgazdasági feladatai:

Az ágazati és felügyeleti irányítás, a tervezési feladatok hatékonyságának megalapozásához
hatásvizsgálatokat és elemzéseket készít (az állami költségvetés és alrendszereinek, ezen belül
az oktatási ágazat szerepének változása, ágazati kereseti és jövedelmi viszonyok elemzése, az
ágazat kibocsátásainak és költségkiadásainak vizsgálata stb.)

Az államigazgatási egyeztetés keretében érvényesíti az ágazat érdekeit a közgazdasági
környezet változására, alakítására készült előterjesztések (adó- és vámrendszer,
társadalombiztosítási- és nyugdíjrendszer, a munkaviszonyt szabályozó törvények, EU-val
kapcsolatos joganyagok, stb.) véleményezésével.

Közreműködik az Átfogó Fejlesztési Terv, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv ágazati kihatású
fejlesztési programjainak gazdasági-pénzügyi tervezésében, forrásoldali alátámasztottságának
meghatározásában.

Ellátja a Strukturális Alapok forrásainak fogadásával kapcsolatos államháztartási-és pénzügyi
– tervezési feladatokat az EU Koordinációs és Tervezési Főosztállyal egyeztetve.

Közreműködik továbbá a minisztérium területfejlesztési, fejlesztéspolitikai feladatainak
megoldásában, humánerőforrás és a kutatás fejlesztését szolgáló tárcaprogramok, valamint a
regionális és tárcapályázatok tartalmi kidolgozásában, forrásainak megtervezésében és a
vegyes finanszírozás koordinálásában, a tárca monitoring feladatainak ellátásában.

A kormányzati bérpolitika alakításában érvényesíti az ágazat érdekeit.

Ellátja a makroszintű érdekegyeztetés, a társadalmi párbeszéd intézményrendszereiben
tárcánkra háruló feladatokat. Statisztikai területeken működtetett szakbizottságokban
képviseli a minisztériumot.

A költségvetési-pénzügyi tárgyalásokon és az Országgyűlés illetékes bizottságaiban képviseli
a tárcát, közreműködik az ágazatot érintő pénzügyi tárgyú jogszabályok elkészítésében. A
költségvetés előkészítéséhez tervezési és elemzési feladatokat lát el.

Közreműködik a korlátolt felelősségű társaságokkal, közhasznú társaságokkal kapcsolatos
tulajdonosi feladatok és döntések előkészítésében az 5. sz. mellékletben a gazdasági helyettes
államtitkárnak meghatározott feladatok tekintetében, ennek keretében:

1. A társaságok alapításával, átszervezésével, megszűntetésével kapcsolatos jogkörök
gyakorlásával kapcsolatos intézkedésekről készített államtitkári/miniszteri, illetve a
kormány előterjesztések tervezeteiről előzetesen véleményt nyilvánít;
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2. Véleményt nyilvánít az üzleti tervek megalapozottságáról, megvalósíthatóságáról,
illetve a társaságok éves beszámolóiról (közhasznúsági jelentéseiről);

3. Eseti szignálás alapján segíti a gazdasági helyettes államtitkárt az 5. sz. mellékletben
meghatározott további feladatainak, jogköreinek ellátásában.

A felügyeleti terület vezetője által meghatározott körben felelős a FEUVE szabályzatban és
annak mellékleteiben meghatározott feladatok – így különösen a kockázatelemzéssel,
nyilvántartások vezetésével, az éves beszámolással kapcsolatos teendők – ellátásáért.

Kapcsolattartás külső szervekkel

A Közgazdasági Főosztály statisztikai ügyekben a Központi Statisztikai Hivatallal tartja a
közvetlen kapcsolatot. Ezekben az ügyekben a minisztérium más szervezeti egységei a
Közgazdasági Főosztály útján érvényesítik szakmai érdekeiket.

4. Gazdálkodási Főosztály

Végzi a minisztérium igazgatási költségvetésének tervezésével, végrehajtásával, pénz- és
vagyongazdálkodásával kapcsolatos gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat,
valamint a biztonságszervezési feladatokat.

Az igazgatási költségvetéssel kapcsolatos feladatai:

Döntésre előkészíti a minisztérium igazgatásának elemi költségvetését.

Ellátja a fejezeti költségvetésből átcsoportosított szakmai pénzeszközökkel kapcsolatos
pénzügyi lebonyolítást, számviteli nyilvántartást.

Az igazgatási Gazdálkodási szabályzatban meghatározott esetekben kötelezettséget vállal,
pénzügyi intézkedéseket érvényesít, ellenjegyez, utalványoz.

A felsővezetők részére rendszeres tájékoztatást készít az igazgatási költségvetés
előirányzatainak felhasználásáról.

Elkészíti az évközi és éves mérlegbeszámolót, végzi az adótörvények alapján a munkáltatót,
kifizetőt terhelő, adózással kapcsolatos nyilvántartási és bevallási teendőket. Elvégzi a
nemzetközi kapcsolatokkal járó (utazási, ösztöndíj, delegáció-ellátás) pénzügyi
finanszírozását, számvitelét, devizapénztár-működtetés feladatait.

Intézi a bérleti szerződésekkel kapcsolatos számlázási feladatokat, elkészíti a működési
kiadások elő- és utókalkulációját. A tervezés és a gazdálkodás során egyaránt kapcsolatot tart
valamennyi, előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkező szervezeti egységgel, kiemelten a
Költségvetési Főosztállyal, valamint a személyi (bérjellegű) kiadások tekintetében a
Személyzeti és Közszolgálati Főosztállyal.

Vezeti a lakásvásárlás és lakásépítési hiteltörlesztés analitikus nyilvántartását.

Ellátja – munkaügyi, bérszámfejtési és egyéb személyzeti feladatok kivételével – a részben
önálló költségvetési szervként működő Magyar UNESCO Bizottság Titkársága gazdálkodási
feladatait.

A felügyeleti terület vezetője által meghatározott körben felelős az igazgatási költségvetés
gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában, a beszerzési
szabályzatban, valamint a FEUVE szabályzatban és annak mellékleteiben meghatározott
feladatok – így különösen a tervezéssel, a kockázatelemzéssel, a végrehajtással,
nyilvántartások vezetésével, ellenőrzéssel, az éves beszámolással kapcsolatos teendők –
ellátásáért.
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Üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatai:

Megrendeli, beszerzi, raktározza az anyagokat, készleteket, kis- és nagyértékű eszközöket.
Vezeti a készletek raktári (mennyiségi) és analitikus nyilvántartásait (mennyiségi és
értéknyilvántartás), bizonylatot készít az eszközök mozgásáról. Gondoskodik a szükséges
készletek meglétéről és azok jóváhagyott igény szerinti kiadásáról. Elvégzi a folyamatos és
fordulónapi leltározási munkálatokat és azok kiértékelését. Vizsgálja a beszerzési kiadások
alakulását. Feltárja, hasznosítja a felesleges eszközöket, az immobil készleteket, szükség
esetén selejtezési eljárást kezdeményez.

A közvetlen hatáskörébe tartozó minisztériumi ingatlanokat műszakilag fenntartja, üzemelteti,
hasznosítja, közreműködik a felújítási, beruházási munkálatokban. Gondoskodik az
irodagépek és egyéb technikai berendezések (vezetékes és mobiltelefonok stb.)
üzemképességéről, karbantartásáról. Figyelmet fordít az optimális energiagazdálkodásra.
Közreműködik az állami fejlesztési, energiaracionalizálási támogatások, pályázatok, ágazati
adaptációjában. A lehetőségek szerint a fejlesztések támogatása érdekében pályázatokat készít
elő és bonyolít le. A felügyelt intézmények energiaracionalizálási törekvései tekintetében
szakértői együttműködést valósít meg az ágazati beruházási ügyekért felelős főosztállyal.

Üzemelteti a minisztériumi telefonközpontot, gépjármű szolgálatot és a sokszorosító üzemet.

Közreműködik a minisztérium épületében lévő szervezeti egységek irodai elhelyezésével
kapcsolatos ügyek megoldásában, megszervezi és koordinálja a költöztetéseket.

Biztonságszervezési feladatai:

A minisztériumra háruló ágazati tűz-, munka-, polgári-, katasztrófa-, vagyonvédelmi és
védelmi igazgatási, valamint nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtását szervezi,
irányítja, jogi szabályozását előkészíti. Az államigazgatási szintű, védelmi felkészülést
szolgáló rendszergyakorlatokon szervezi a minisztérium, illetve kijelölt intézményei
részvételét. A BME Nukleáris Technikai Intézet, mint ágazati információs központ
bevonásával koordinálja az egyetemeken működő nukleáris mérőlaboratóriumok
tevékenységét, lehetőség szerint támogatja fejlesztésüket. Az előbbi szakmai feladatokhoz
rendelt előirányzatok rendeltetésszerű felhasználásáról gondoskodik. Igény szerint, felügyeleti
jogkörében biztonságszervezési ellenőrzéseket, konzultációkat tart.

Kapcsolattartás külső szervekkel

A Gazdálkodási Főosztály kapcsolatot tart:

- pénzforgalommal kapcsolatos ügyekben a Magyar Államkincstárral, az adókkal és
járulékokkal kapcsolatos ügyintézéséhez tartozóan az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivatallal, a Lakásalap-ügyintézést illetően az OTP Rt-vel, deviza-ügyintézés kapcsán
az MKB Rt-vel, vámügyintézéssel pedig a Vám és Pénzügyőrség illetékes
parancsnokságával;

- védelmi igazgatási ügyekben a Honvédelmi és a Gazdasági és Közlekedési
Minisztériummal; polgári védelmi, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi, valamint
rendészeti ügyekben a Belügyminisztériummal; munkavédelmi ügyekben a
foglalkoztatásügyi szaktárcával, illetve az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőséggel; az energiagazdálkodás ágazatot érintő ügyeiben a Gazdasági és
Közlekedési Minisztériummal és a Magyar Energia Hivatallal tart munkakapcsolatot.

Ezekben az ügyekben a minisztérium más szervezeti egységei a Főosztály útján érvényesítik
szakmai érdekeiket.
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HARMADIK RÉSZ

A MINISZTÉRIUM MŰKÖDÉSE

I. A minisztériumi irányítás és szakmai felügyelet eszközei

1. Az ágazati irányítás eszközei

• Előterjesztések – az ágazat egészére vagy átfogó területére kiható fontos irányítási
kérdésekben való döntéshozatal végett – az Országgyűléshez, bizottságaihoz és a
Kormányhoz, ennek keretében törvény, kormányrendelet, országgyűlési határozat,
kormányhatározat kibocsátásának kezdeményezése,

• miniszteri rendeletek kiadása,

• irányelvek és tájékoztatók kiadása,

• egyedi határozatok, hatósági jogkörben hozott döntések,

• szakmai iránymutatások (útmutató, ajánlás) kiadása,

• szakmai fejlesztési koncepciók, tervek kidolgozása és közzététele, körlevelek kiadása,

• a nevelő-oktató munka tartalmát meghatározó alapdokumentumok kidolgoztatása és
jóváhagyása,

• gazdaságfejlesztési koncepciók, tervek, szabályozók és ösztönző-rendszerek kidolgozása,
a tervezés és a gazdálkodás összehangolása, és e körben ajánlások kiadása.

2. A minisztérium felügyeleti szervi, tulajdonosi, illetve alapítói irányítási eszközei

 Az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szerv – ide nem értve az
állami felsőoktatási intézményeket –, valamint a kormány vagy az Oktatási Minisztérium
vagy jogelődei által alapított alapítványok, közalapítványok, korlátolt felelősségű társaságok
és közhasznú társaságok tekintetében a 4-6. sz. mellékletekben meghatározott eszközök
alkalmazására kerülhet sor.

3. A minisztériumi belső irányítás eszközei

A minisztérium mint szervezet irányításának eszközei:

• A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseiből következő intézkedések,

• belső szabályzatok,

• belső miniszteri utasítás,

• körlevél, tájékoztató.
A belső miniszteri utasítás a miniszter által kiadott, munkáltatói, illetve a minisztérium
működése szempontjából releváns intézkedést tartalmaz, amely az állami irányítás egyéb jogi
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eszközét képező miniszteri utasítástól eltérően csak a minisztérium belső szervezetére
vonatkozik.

A körlevél a miniszter felhatalmazása alapján a közigazgatási államtitkár által kiadott, a belső
miniszteri utasítással azonos tárgyi, illetve szervi hatályú normatív rendelkezés, amely csak a
hatályos szabályzatokkal összhangban álló rendelkezést tartalmazhat, annak kiegészítését,
pontosítását szolgálja.

A tájékoztató a miniszter vagy a közigazgatási államtitkár által kiadott közérdeklődésre
számot tartó információkat tartalmazó intézkedés, amelynek címzettje a minisztériumi
szervezet egésze.

4. Az ágazati irányítás szempontjából releváns egyéb minisztériumi kapcsolatok

Az oktatási miniszter felelősségi körébe tartozó ágazat hatókörében működő köztestületekkel,
testületekkel, továbbá a különböző civil szervezetekkel való minisztériumi kapcsolattartás
rendjét a vonatkozó jogszabályok, illetve a gyakorlatban kialakult eljárások határozzák meg. 

Ágazati feladatai ellátása érdekében a minisztérium részt vesz a különböző állandó, illetve ad
hoc tárcaközi vagy szakmai bizottságok munkájában. 

Az állandó bizottságokról és az azok munkájában a minisztériumot képviselő személyekről
vagy szervezeti egységekről, valamint a szakmai egyeztetésben részt vevő szervezetekről az
Igazgatási Főcsoport nyilvántartást, illetőleg jegyzéket vezet. A változásokról az érintettek
külön felkérés nélkül kötelesek tájékoztatást adni.
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II. Munkaterv készítése

A miniszter – a feladatok tervszerű végrehajtása érdekében – félévenként munkatervet állapít
meg, amely tartalmazza a feladatok végrehajtásának részletes ütemezését. A munkatervben
szerepelnek:

• a Kormánynak az Országgyűlés adott ülésszakára összeállított törvényalkotási
programjához leadott javaslatok; 

• végrehajtási rendeletek, külön a kormány- és a miniszteri rendeletek feltüntetésével;

• a kormányprogram végrehajtását szolgáló feladatok, ezen belül külön a jogszabály
alkotására irányuló és az egyéb – a minisztérium vezető és döntés-előkészítő
értekezleteinek tájékoztatását igénylő – előterjesztések;

• az Országgyűlés döntéséből (országgyűlési határozat) adódó feladatok;

• a Kormány határozataiból adódó feladatok;

• az Alkotmánybíróság döntésének végrehajtásából adódó feladatok;

• az Oktatási Minisztérium tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaságok, valamint
közhasznú társaságok, továbbá az Oktatási Minisztérium érdekeltségi körébe tartozó
alapítványok és közalapítványok éves beszámolói, illetve közhasznúsági jelentései.

A munkaterv tervezetét a szakmai főosztályok javaslatai alapján az Igazgatási Főcsoport
állítja össze. A munkaterv tervezetét a miniszteri értekezlet megvitatja. A munkaterv-tervezet
elfogadásáról – a miniszteri értekezlet véleményének kikérését követően – a miniszter dönt.
Jóváhagyás után a munkatervet a minisztérium kormányzati munkával összefüggő
feladatainak fő forrásaként kell kezelni, és az OM Intraneten mindenki számára
hozzáférhetővé kell tenni.

A munkaterv alapján, a Miniszterelnöki Hivatal által megadott szempontok szerint az
Igazgatási Főcsoport állítja össze a Kormány féléves munkatervéhez kapcsolódó
minisztériumi javaslatokat.
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III. A minisztérium vezető és döntés-előkészítő értekezletei

A minisztérium vezető és tanácsadó testületei a miniszteri értekezlet, az államtitkári
értekezlet, a felügyeleti területi értekezlet és a főosztályvezetői értekezlet.

1. A miniszteri értekezlet

A miniszteri értekezlet a minisztérium feladatkörébe tartozó, az egységes minisztériumi
irányítás kialakítása szempontjából fontos, átfogó, elvi állásfoglalást igénylő kérdéseket
tárgyal meg, így különösen

• a jelentős, stratégiai jellegű távlati döntéssel, vagy jogszabály előkészítésével összefüggő,
több szakágazatot érintő koncepciót, programot,

• a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos elveket és terveket,

• a költségvetési javaslatot és a beszámolót, továbbá

• a miniszter vagy a közigazgatási államtitkár által odautalt más kérdéseket.

A miniszteri értekezletet a miniszter, akadályoztatása esetén a politikai államtitkár vezeti.

A miniszteri értekezlet döntése alatt az értekezlet vezetője döntését kell érteni.

Az értekezlet állandó résztvevői: a miniszter, az államtitkárok, a helyettes államtitkárok, a
miniszteri biztosok, a kabinetfőnök.

Állandó meghívottak: az Igazgatási Főcsoport, a Jogi és Kodifikációs Főosztály vezetője, az
Ellenőrzési Főosztály vezetője, az Informatikai Főosztály vezetője, a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal elnöke, a sajtófőnök és az értekezlet emlékeztetőjét készítő munkatárs.

Az értekezlet állandó résztvevői – napirendtől függően – szakértők meghívásáról dönthetnek.
Meghívott résztvevő a szakszervezet minisztériumi képviselője azon előterjesztések
megtárgyalásán, amelyek a minisztériumi köztisztviselők legalább 25 százalékát, vagy több
mint 5O főt közvetlenül érintenek. Több tárcát érintő előterjesztés esetén meghívható az
érintett tárcát (tárcákat) képviselő szakértő.

Az előterjesztéseket a miniszteri értekezletet megelőző államtitkári értekezlet eredményének
függvényében a közigazgatási államtitkár vita nélküli elfogadásra vagy vitára bocsátva
javasolhatja napirendre tűzni.

A) A vita nélküli elfogadásra javasolt előterjesztések esetén az értekezlet során

• az előterjesztés vita nélküli elfogadásának indokait a közigazgatási államtitkár ismerteti,

• igény esetén az előterjesztő röviden vázolja az előterjesztésben foglalt javaslat lényegét,

• az értekezletet vezető kivételével a résztvevők, meghívottak csak abban az esetben
tehetnek fel kérdéseket, illetve kezdeményezhetik a benyújtott javaslat módosítását,
kiegészítését, ha azt az államtitkári értekezleten azért nem lehetett megtenni, mert új,
lényeges körülmény az értekezletet követően merült fel. 

B) A vitára bocsátott előterjesztések esetén az értekezlet során

• az előterjesztés vitára bocsátásának indokait a közigazgatási államtitkár ismerteti, az
előterjesztő ehhez kiegészítést tehet,
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• a résztvevők és a meghívottak az előterjesztőnek, illetve szakértőjének kérdéseket
tehetnek fel, és kezdeményezhetik a javaslatok módosítását, kiegészítését,

• a vitát követően a közigazgatási államtitkár véleményt mond a határozati javaslat
pontjairól,

• a miniszteri értekezlet vezetője összefoglalja véleményét és nyilatkozik a határozati
javaslat egy-egy pontjának elfogadásáról, vagy módosításáról, illetve szükség esetén
annak kiegészítéséről, valamint további feladatokról.

Ha a vitát követő döntés eltér az előterjesztett javaslattól, ennek megváltozott szövegét – a
hozott döntések, a végrehajtásért felelősök és a végrehajtási határidők megjelölésével – az
értekezleten kell végleges formába önteni.

A miniszteri értekezletről az Igazgatási Főcsoport erre kijelölt munkatársa emlékeztetőt
készít. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a hozzászólások és a vita lényegét, a hozott
határozatokat, azok határidejét és felelősét.

Az emlékeztető kivonatát – a közigazgatási államtitkár jóváhagyása után – az OM Intraneten
kell közzétenni, az emlékeztető az Igazgatási Főcsoport Titkárságán tekinthető meg, a
betekintőkről az Igazgatási Főcsoport nyilvántartást vezet. A miniszteri emlékeztetőbe foglalt
döntések végrehajtásáért az ott megjelölt vezető felelős, az Igazgatási Főcsoport a feladatok
végrehajtásáról a szervezeti egységek beszámolói alapján havonta jelentést készít a
közigazgatási államtitkár számára.

Az értekezleten hozott döntésekről külső szerv részére tájékoztatás csak a döntés szerinti – az
emlékeztetőben rögzített – formában és körben adható.

A miniszteri értekezletek teljes irattári anyagát az Igazgatási Főcsoport kezeli.

2. Az államtitkári értekezlet

Az államtitkári értekezlet egyrészt a miniszteri értekezlet általános jellegű döntés-előkészítő
testületeként működik, másrészt a közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozó, így
különösen az apparátus működése szempontjából fontos döntések megvitatására szolgáló
fórum.

Döntés-előkészítő fórumként az államtitkári értekezlet feladata a miniszteri értekezletek
előkészítése, a tárcán belüli egyeztetések során fennmaradt véleményeltérések tisztázása és
állásfoglalás a vitás szakmai kérdésekben. 

Az államtitkári értekezlet eredményének függvényében tett közigazgatási államtitkári javaslat
szerint az előterjesztés vita nélküli elfogadásra vagy vitára bocsátva kerülhet a miniszteri
értekezlet napirendjére, a soron következő vagy a későbbi ülésre.

Az államtitkári értekezletet a közigazgatási államtitkár vezeti. Az államtitkári értekezlet
döntése alatt a közigazgatási államtitkár döntését kell érteni.

Az államtitkári értekezlet résztvevői: a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkárok, a
kabinetfőnök, a politikai államtitkár hivatalvezetője, a miniszteri biztosok, az Igazgatási
Főcsoport, az EU Koordinációs és Tervezési Főosztály, a Jogi és Kodifikációs Főosztály, a
Személyi és Közszolgálati Főosztály, az Ellenőrzési Főosztály, Nemzetiségi Oktatási
Főosztály, az Informatikai Főosztály, a Parlamenti Csoport vezetője. 

Állandó meghívott: OKÉV főigazgatója, az OM Alapkezelő főigazgatója, a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal elnöke, a MeH referatúra képviselője, az OM Szakszervezet
képviselője, az emlékeztetőt készítő munkatárs.
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A napirenden szereplő ügyekben az előterjesztő által kijelölt szakértő tanácskozási joggal
vehet részt az értekezleten.

Az államtitkári értekezlet résztvevői kötelesek személyes részvételüket biztosítani, csak a
közigazgatási államtitkár előzetes engedélyével maradhatnak távol az üléstől.

Az államtitkári értekezletről az Igazgatási Főcsoport erre kijelölt munkatársa emlékeztetőt
készít. Az emlékeztető tartalmi elemei megegyeznek a miniszteri értekezletről készített
emlékeztetők tartalmi elemeivel. 

Az emlékeztető kivonatát – a közigazgatási államtitkár jóváhagyása után – az OM Intraneten
kell közzétenni, az emlékeztető az Igazgatási Főcsoport Titkárságán tekinthető meg, a
betekintőkről az Igazgatási Főcsoport nyilvántartást vezet. Az államtitkári emlékeztetőbe
foglalt döntések végrehajtásáért az ott megjelölt vezető felelős, az Igazgatási Főcsoport a
feladatok végrehajtásáról a szervezeti egységek beszámolói alapján havonta jelentést készít a
közigazgatási államtitkár számára.

Az értekezleten hozott döntésekről külső szerv részére tájékoztatás csak a döntés szerinti – az
emlékeztetőben rögzített – formában és körben adható.

Az államtitkári értekezletek teljes irattári anyagát az Igazgatási Főcsoport kezeli.

3. A felügyeleti terület vezetői értekezlete

A közigazgatási államtitkár, illetőleg a helyettes államtitkárok felügyeleti területükön
felmerülő elvi vagy operatív kérdések eldöntésére, az előterjesztések előkészítésére és a
résztvevők kölcsönös tájékoztatására – ideértve a miniszteri és az államtitkári értekezletről
adott tájékoztatást is – heti rendszerességgel vezetői értekezletet tartanak.

A vezetői értekezletet a felügyeleti terület vezetője, akadályoztatása esetén az általa kijelölt
főosztályvezető vezeti. 

Az értekezleten a felügyeleti területhez tartozó főosztályvezetők, valamint a felügyeleti terület
vezetője által meghatározott más személyek vesznek részt. Az értekezletre meg kell hívni a
Kabinetfőnököt, a politikai államtitkár hivatalvezetőjét és a Jogi és Kodifikációs Főosztály
területi referensét.

4. Főosztályvezetői értekezlet

A közigazgatási államtitkár a minisztérium valamennyi önálló szervezeti egysége vezetőjének
részvételével – általában kötött napirend nélküli, tájékoztató jellegű – főosztályvezetői
értekezletet tarthat. Az értekezlet megszervezéséről az Igazgatási Főcsoport gondoskodik.

5. EU Koordinációs Bizottság

Az EU Koordinációs és Tervezési Főosztállyal szoros együttműködésben tanácsadó,
döntéselőkészítő testületként működik. Állandó résztvevői a szak- és funkcionális területek
középvezetői. A Bizottság állandó résztvevői – napirendtől függően – szakértők meghívásáról
dönthetnek. Rendszeres ülések keretében az Európai uniós feladatokkal, illetve az NFT és az
ÁFT tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben véleményt alkot, állásfoglalást
hoz, javaslatot tesz, döntést készít elő. Titkárságát az EU Koordinációs és Tervezési Főosztály
látja el. Ügyrendjét a Bizottság maga határozza meg.
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IV. A kormányzati munkával összefüggő, illetve igazgatási jellegű és döntés-előkészítést
szolgáló feladatok végrehajtási folyamata

1. Az előterjesztés készítését igénylő feladatok forrása

Minisztériumi előterjesztés készítését igénylő feladatokat a minisztérium féléves munkaterve
vagy az államtitkári, illetőleg a miniszteri értekezletről készített emlékeztető(k) tartalmazzák.
Kivételes feladatforrás a tárca feladat- és hatáskörébe tartozó önálló képviselői indítvány,
továbbá a tárca által kezdeményezett törvényjavaslathoz benyújtott, a Kormány döntését
igénylő képviselői módosító javaslatok. A feladat forrásától függetlenül minden előterjesztés
készítését igénylő feladatot a minisztérium feladat-nyilvántartó rendszerében szerepeltetni
kell.

Mind a munkaterv, mind pedig az emlékeztetők meghatározzák az elvégzendő feladat
felelősét és a végrehajtás határidejét. Felelősként rendszerint a felügyeleti területek vezetői,
indokolt esetben szervezeti egységek, illetőleg vezetőik kerülnek megnevezésre
(továbbiakban összefoglalóan: felelős). Több felelős megjelölése esetén a koordinálásért az
első helyen feltüntetett felel, a többiek közreműködők. A végrehajtás szempontjából fontos
egyéb információkat (az előterjesztésért felelős szervezeti egységet, ügyintézőt, a végrehajtás
szakaszolását, fedezetet stb.) a feladat-nyilvántartó rendszer tartalmazza.

A felelősök kötelesek figyelemmel kísérni az általuk irányított felügyeleti területre, illetve
szervezeti egységre háruló teendőket és gondoskodni a végrehajtásra előírt határidők
betartásáról. 

2. Az előterjesztések előkészítésének közös szabályai

Az előterjesztések szakmai, tudományos, szakmapolitikai megalapozást, illetve ezeket
kiegészítő gazdasági mérlegelést igényelnek. Anyaggyűjtés céljából a minisztérium
vizsgálatokat folytathat, felméréseket végezhet, illetőleg a háttérintézményekkel végeztethet,
továbbá statisztikai adatokat gyűjthet. 

Az előterjesztésekben elemezni kell az annak tárgykörébe tartozó helyzet jellemzőit, a
tapasztalt hiányosságok, hibák okait, azok megszüntetésének lehetőségeit, a javasolt
intézkedések személyi, valamint szervezési feltételeit és várható hatásait.

Költségkihatással járó előterjesztések esetén – tételenként részletezve – ki kell munkálni a
tervbe vett intézkedések költségkihatásait, meg kell határozni a költségkihatások
felmerülésének előre látható időpontját és az előterjesztéshez mellékelni kell az erre
vonatkozó számítási anyagot is.

Az intézmények széles körét érintő előterjesztések előkészítése során célszerű tájékozódni
néhány intézmény véleményéről. Az oktatási szakigazgatási tevékenységgel, illetőleg az
önkormányzati intézményekkel kapcsolatos előterjesztéseknél néhány helyi önkormányzat
véleményét, illetve a Belügyminisztérium álláspontját meg kell ismerni.

A felelős feladatai az előterjesztés államtitkári értekezletre való benyújtása előtt:

• A felügyeleti területi vezetői értekezleten hozott döntésnek megfelelően elkészíti az
előterjesztés tárcán belüli egyeztetésre alkalmas változatát. Amennyiben ehhez tárcán
kívüli, kifejezetten szakmai egyeztetés szükséges, annak lefolytatásáról saját hatáskörben
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gondoskodik, indokolt esetben e kérdésben egyeztet a közigazgatási államtitkárral, a
kabinetfőnökkel, illetve a politikai államtitkár titkárságával.

• Lefolytatja az előterjesztés tárcán belüli egyeztetését. Az egyeztetésbe minden önálló
szervezeti egység vezetőjét be kell vonni, ide értve a kabinetfőnököt és a politikai
államtitkár kabinetfőnökét. A közvetlenül megkeresett szervezeti egységek az
észrevételeiket tartalmazó feljegyzést tájékoztatásul kötelesek megküldeni az adott
felügyeleti terület vezetőjének is. 

• Amennyiben a tárcán belüli egyeztetés során írásban beérkezett észrevételek alapján
szükségesnek tűnik, az érintettek részvételének biztosításával egyeztető értekezletet tart.

• A véleményezési eljárás, illetőleg az egyeztető értekezlet alapján elkészíti az előterjesztés
azon változatát, amely már alkalmas arra a minisztérium vezető testületeinek ülésein való
megtárgyalásra. 

3. A jogszabály és állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotására irányuló
előterjesztések előkészítésének szabályai

A jogszabály és az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotására irányuló előterjesztések
előkészítése a szakmai és a funkcionális szervezeti egységek ügykörét egyaránt érintő,
rendszeres együttműködést igénylő feladat, így különösen fontos a szakmai és a Jogi és
Kodifikációs Főosztály közötti együttműködés, ami abban is kifejezésre jut, hogy az
előterjesztések társfelelőse minden esetben a Jogi és Kodifikációs Főosztály.

 A végrehajtás során minden közreműködőnek figyelembe kell vennie a jogalkotásról szóló
1987. évi XI. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 12/1987. (XII.29.) IM rendelet,
továbbá a jogszabálykészítésről szóló 7001/1988. (IK.11.) IM irányelv vonatkozó
rendelkezéseit, valamint a Kormány ügyrendjét.

A) Jogszabály alkotására irányuló előterjesztések előkészítésének szabályai

Jogszabály kibocsátását a tárgy szerint illetékes főosztály kezdeményezi a minisztériumi
munkatervben, a vezetői fórumok üléseinek emlékeztetőiben foglalt feladat, illetve
jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján.

A kezdeményezőnek minden esetben el kell készíteni a szabályozási koncepciót, amely a
megfogalmazza a hatályos szabályozás kritikáját, meghatározza a szabályozási célt, az
érvényesíteni kívánt elveket és a szabályozás lényeges tartalmát, részletes szövegjavaslattal.

Nagyobb horderejű jogszabály kezdeményezése esetén, illetve amikor a szabályozási
koncepció előkészítése külső egyeztetést is igényel, a szabályozási koncepció önálló
előterjesztés tárgyát képezi, amelyet legalább államtitkári értekezleten meg kell vitatni. A
Kormány ügyrendjében előírt esetekben a szabályozási koncepciót kormány-előterjesztés
tárgyaként a Kormány döntése elé kell utalni.

A szakmai koncepció alapján a Jogi és Kodifikációs Főosztály elvégzi a jogszabály-
szerkesztési, kodifikációs feladatokat. A Jogi és Kodifikációs Főosztály egyeztet az
Igazságügyi Minisztériummal abban a kérdésben, hogy a tervezett jogi szabályozás milyen
típusú (jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi eszközei), illetve milyen szintű (törvény,
kormányrendelet, miniszteri rendelet) legyen.

Összetett szabályozási feladat esetén (új törvény, átfogó módosítás, több szakágazatot érintő
szabályozás) kodifikációs bizottság felállítása indokolt. Különösen rövid ügyintézési határidő
(egy-két munkanap, szélsőséges esetben néhány óra), illetve gyors reagálást igénylő helyzetek
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(pl. módosítások átvezetése) esetén célszerű a projektszerű feladatmegoldást alkalmazni. Ez
utóbbi esetre is irányadó azonban a fenti feladatmegosztás.

B) Az állami irányítás egyéb jogi eszközei

Az állami irányítás egyéb jogi eszközei (országgyűlési határozat, kormányhatározat,
miniszteri utasítás, irányelv, tájékoztató) kezdeményezésére, előkészítésére, államigazgatási
egyeztetésére, kiadására a jogszabályokra irányadó szabályokat az adott eszköz jellegének
megfelelően kell alkalmazni.

Miniszteri utasítást a miniszter jogszabályban meghatározott irányítási jogkörében a közvetlen
irányítása alá tartozó (ún. hierarchián belüli) szervek tevékenységének szabályozása céljából
adhat ki.

A jogi iránymutatások körében a miniszter irányelvet és tájékoztatót adhat ki. Az irányelv
ajánlást ad a jogszabály végrehajtásának fő irányára és módszerére. A tájékoztató olyan tényt
és adatot közöl, amelyet a jogszabály végrehajtásáért felelős szervnek a feladata teljesítéséhez
ismernie kell.

4. Az előterjesztés államtitkári értekezleten történő megvitatása

Az értekezlet szervezése az Igazgatási Főcsoport feladata. Az értekezletek megtartásának
rendszerinti időpontját, az előterjesztések tartalmi és formai követelményeit, az
előterjesztések benyújtásának határidejét, módját az Igazgatási Főcsoport az OM Intraneten
teszi közzé. 

Az értekezlet napirendjére a tárcán belül előzőleg egyeztetett, a tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően előkészített előterjesztéseket kell fő szabály szerint felvenni.
A nem megfelelően előkészített előterjesztések napirendre történő felvételét az
előterjesztőnek külön meg kell indokolni, ezek értekezleten való megvitatásáról a
közigazgatási államtitkár dönt. 

Az előterjesztéseket – napirendre vétel végett – az Igazgatási Főcsoporthoz kell eljuttatni. Az
elkésett előterjesztések csak a következő államtitkári értekezlet napirendjére kerülnek
felvételre.

Az államtitkári értekezlet napirendjén szereplő előterjesztések sorsa – az értekezlet döntése
függvényében – az alábbiak szerint alakulhat:

• Az előterjesztés miniszteri értekezleten való megtárgyalását az államtitkári értekezlet nem
tartja szükségesnek és az előterjesztést tudomásul veszi vagy az ügyet miniszteri
jóváhagyás kezdeményezésére adott felhatalmazással zárja le.

• Az előterjesztés tartalmi változtatás nélkül benyújtásra kerülhet – rendszerint a soron
következő – miniszteri értekezletre.

• Az előterjesztésen miniszteri értekezletre történő benyújtását megelőzően kisebb
módosításokat kell átvezetni az államtitkári értekezleten meghatározott szempontok
szerint.

• Az előterjesztést lényegesen át kell dolgozni, az átdolgozott változatot az államtitkári
értekezletre ismét be kell nyújtani.

Abban az esetben, amikor az előterjesztésen módosításokat kell átvezetni, illetőleg lényegesen
át kell dolgozni, az államtitkári értekezlet döntését rögzítő emlékeztetőben meg kell jelölni a
felelőst, a végrehajtási határidőt, valamint a módosítás, illetve az átdolgozás szempontjából
lényeges sarokpontokat.
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A felelős feladatai az államtitkári értekezletet követően:

• Amennyiben az előterjesztés tartalmi változtatás nélkül kerülhet benyújtásra a miniszteri
értekezletre, az előterjesztésen csak formai változtatásokat kell végrehajtani (borítólap
kicserélése, határozati javaslat értelemszerű átalakítása).

• Abban az esetben, ha az államtitkári értekezlet az előterjesztést a soron következő
miniszteri értekezlet elé utalja és az előterjesztésen kisebb módosításokat kell átvezetni, az
előterjesztés tartalmi és formai átalakításáról kell gondoskodni.

• Amennyiben az előterjesztést lényegesen át kell dolgozni, az államtitkári értekezletre
történő benyújtás előtt a szükséges tárcán belüli egyeztetéseket ismét le kell folytatni.

5. Az előterjesztés miniszteri értekezleten való megvitatása

A miniszteri értekezletet az Igazgatási Főcsoport szervezi. A miniszteri értekezlet
napirendjére – a miniszter ellenkező döntése hiányában – kizárólag az államtitkári értekezlet
által megtárgyalt előterjesztések kerülhetnek, az e feltételnek meg nem felelő előterjesztést az
Igazgatási Főcsoport vezetője a felelősnek visszaküldi az államtitkári értekezletre történő
szabályszerű benyújtás céljából.

A miniszteri értekezlet állandó napirendi pontjai a miniszter, illetve a közigazgatási
államtitkár beszámolója az előző Kormányülésen, illetőleg közigazgatási államtitkári
értekezleten történtekről. A miniszteri értekezlet napirendjére kerülő előterjesztések tárgyalási
sorrendjére a közigazgatási államtitkár tesz javaslatot, a döntést a miniszter hozza meg.

A miniszteri értekezlet napirendjén szereplő előterjesztések sorsa – a miniszteri értekezlet
döntésének megfelelően – az alábbiak szerint alakulhat:

A) Államigazgatási egyeztetést igénylő előterjesztések esetében e fejezet 5-8. pontjaiban
foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 

B) Államigazgatási egyeztetést nem igénylő előterjesztések esetén:

• Abban az esetben, amikor az előterjesztés tárgya a minisztérium belső működését
valamilyen szempontból meghatározó szabályzat, a miniszteri kiadmányozás után – a
miniszteri értekezleten hozott döntés függvényében – gondoskodni kell a tárcalapban való
közzétételről (miniszteri utasítás formájában), vagy a szabályzat házon belüli terítéséről.

A miniszteri kiadmányozás céljából a felelős szabályszerű aktát készít, majd a miniszteri
aláírást követően gondoskodik a tárcalapban való közzétételről (az Oktatási Közlöny
szerkesztőségéhez intézett feljegyzés útján) vagy a szabályzat házon belüli terítéséről.

• Amennyiben az előterjesztés alapján további végrehajtandó feladatok kerülnek
meghatározásra, az ezt rögzítő emlékeztető alapján kell a megfelelő lépéseket megtenni. 

• A miniszter, illetőleg a miniszteri értekezlet számára – kifejezetten tájékoztatás céljából –
készülő előterjesztések (jelentés, beszámoló, vizsgálati anyag stb.) elfogadása, tudomásul
vétele azt jelenti, hogy az előterjesztés kapcsán további intézkedést nem kell tenni.

6. A minisztérium saját előterjesztéseinek államigazgatási egyeztetése

Államigazgatási egyeztetésre csak a miniszteri értekezlet által megtárgyalt és jóváhagyott
előterjesztést lehet bocsátani. A törvénytervezetek egyeztetésébe – a politikai államtitkár
közreműködésével – a kormánypárti képviselőcsoportokat be kell vonni. Ugyancsak a
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politikai államtitkár közreműködésével végre kell hajtani a jogszabályi kötelezettségből adódó
érdekegyeztetési feladatokat.

Az előterjesztések határozati javaslatában minden esetben szerepeltetni kell az
államigazgatási egyeztetésre vonatkozó döntési pontot, ennek keretében a Kormány
ügyrendjének rendelkezéseit betartva meg kell határozni

• az egyeztetésbe bevonandók körét, megjelölve – az előterjesztés tárgya alapján –, hogy ki
az akit véleményezésre kell felkérni, és ki az akit csak tájékoztatni kell, és

• a véleményezésre biztosított határidőt, lehetőség szerint határnap megjelölésével.

A véleményezésre biztosított határidő meghatározásánál figyelemmel kell lenni a Kormány
ügyrendjének 29-30. pontjában foglaltakra, amelyek szerint:

„29. A véleményt az előterjesztés megérkezésétől számított tizenöt nap alatt kell az
előterjesztővel közölni. Ha az előterjesztés súlya vagy más szempont indokolja, a
véleményadásra tizenöt napnál hosszabb időtartamot kell biztosítani. Átfogó
jogszabályalkotásra irányuló előterjesztés, valamint testületi állásfoglalás kérése esetén a
véleményezési határidő általában harminc nap.

30. A Kormány által meghatározott esetben vagy ha ezt fontos ok feltétlenül szükségessé teszi
a határidő általában 5 munkanapnál nem rövidebb tartamban is megállapítható
(soronkívüliség).”

Az államigazgatási egyeztetés lebonyolítása az Igazgatási Főcsoport feladata. 

Amennyiben a miniszteri értekezlet döntése értelmében a benyújtott változaton módosításokat
kell átvezetni, a felelős elkészíti az előterjesztés államigazgatási egyeztetésre alkalmas
változatát, és a Jogi és Kodifikációs Főosztály útján kezdeményezi az egyeztetés lefolytatását. 

Az egyeztetés során az Igazgatási Főcsoport folyamatosan együttműködik a Jogi és
Kodifikációs Főosztállyal és a szakmai főosztállyal. 

Az egyeztetés eredményéről – az átiratok másolatainak csatolásával – az Igazgatási Főcsoport
feljegyzésben tájékoztatja a felelőst és a Jogi és Kodifikációs Főosztályt. 

Amennyiben az államigazgatási egyeztetés során beérkezett észrevételek alapján az
előterjesztés jelentős átdolgozására kerül sor, a felelős, illetőleg a Jogi és Kodifikációs
Főosztály javaslatot tesz az előterjesztés miniszteri értekezleten való újbóli megtárgyalására, a
döntést a közigazgatási államtitkár hozza meg.

7. A közigazgatási államtitkári értekezlet és a Kormányülés

Az államigazgatási egyeztetés lefolytatása után a közigazgatási államtitkári értekezletre
benyújtandó kormány-előterjesztéseket az előkészítésért felelős szakmai főosztály és a Jogi és
Kodifikációs Főosztály együttműködve készíti elő a Kormány ügyrendjében meghatározott
tartalmi és formai követelmények figyelembevételével.

A Jogi és Kodifikációs Főosztály gondoskodik arról, hogy az előterjesztés eredeti példányai a
miniszter által kiadásra kerüljenek és, hogy a Miniszterelnöki Hivatal által meghatározott rend
szerint a Miniszterelnöki Hivatalba beérkezzen. A benyújtott előterjesztésekből egy példányt
haladéktalanul el kell juttatni az Igazgatási Főcsoport vezetői felkészítésben közreműködő
munkatársának, jelezve, hogy az előterjesztést melyik ülésre kérték felvenni.
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A közigazgatási államtitkári értekezlet döntésének megfelelően a kormány-előterjesztés sorsa
az alábbiak szerint alakulhat:

• Ha a közigazgatási államtitkári értekezlet az előterjesztést módosítás nélkül elfogadja, a
Kormányülés napirendjére való felvételéről vagy a két ülés közötti elfogadásról a
Miniszterelnöki Hivatal gondoskodik, a tárcának e tekintetben nincs feladata.

• Ha a közigazgatási államtitkári értekezlet az előterjesztést módosításokkal fogadja el,
illetve egyeztetési kötelezettséget ír elő, az ebből adódó feladatok végrehajtásának
koordinációját a közigazgatási államtitkár utasítása alapján az Igazgatási Főcsoport
vezetői felkészítésben közreműködő munkatársa végzi. A feladat végrehajtásában
érintettek kötelesek soron kívül intézkedni annak érdekében, hogy az előterjesztés a
közigazgatási államtitkári értekezlet által meghatározott Kormányülés napirendjére
felvételre kerülhessen.

a) Amennyiben a kormány-előterjesztést az átdolgozás, egyeztetés után a soron
következő Kormányülésre kell benyújtani (sürgős eljárás), a felelősnek a rá háruló
feladat végrehajtását úgy kell megszerveznie, hogy a közigazgatási államtitkári
értekezletet követő munkanapon 12 óráig a Jogi és Kodifikációs Főosztály vezetője a
további intézkedéseket (jogi kontroll, Miniszterelnöki Hivatal-be küldés) meg tudja
tenni. 

b) Abban az esetben, ha az átdolgozásra elegendő idő áll rendelkezésre, vagyis nem a
soron következő, hanem az azt követő Kormányülésre kell csak benyújtani az
előterjesztést (normál ügymenet), a felelős számára nyitva álló határidő a
közigazgatási államtitkári értekezletet követő hét keddjén 12 óra.

8. A közigazgatási államtitkári értekezlettel, illetve a Kormányüléssel kapcsolatos
vezetői felkészítés

A közigazgatási államtitkári értekezletekkel kapcsolatos vezetői felkészítés koordinálása az
Igazgatási Főcsoport feladata.

Az értekezlet napirendjén szereplő, a Miniszterelnöki Hivatal által megküldött
előterjesztéseket az Igazgatási Főcsoport az előzmények alapján megvizsgálja abból a
szempontból, hogy a közigazgatási államtitkár megfelelő felkészítése érdekében szükség van-
e az előterjesztés tárgya szerint illetékes szakfőosztály állásfoglalására, és ennek alapján a
következők szerint jár el:

• Amennyiben szükség van valamely szervezeti egység vagy felügyeleti terület
állásfoglalására, a kormány-előterjesztést – az előzményekkel együtt és a feladat
végrehajtásának határidejét nap, óra pontossággal megjelölve – eljuttatja a szakmailag
illetékes főosztályhoz, aki köteles a közigazgatási államtitkári értekezleti borítólap
rovatainak megfelelő kitöltésével, illetve ha terjedelmi okból szükséges külön betétív
csatolásával a vezetői felkészítéshez szükséges információkat megadni. A borítólap
mintája és a kitöltést segítő útmutató az OM Intraneten elérhető.

• Amennyiben szakmai főosztály állásfoglalására nincs szükség, a közigazgatási
államtitkári értekezleti borítólapot az Igazgatási Főcsoport maga tölti ki a
rendelkezésére álló információk alapján.

A vezetői felkészítés az ülést megelőző napon általában 16 órakor kezdődik. Ettől az
időponttól azok a vezetők, illetve ügyintézők, akiket erre az Igazgatási Főcsoport előzőleg
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felkért, kötelesek rendelkezésre állni, és amennyiben arra a közigazgatási államtitkár igényt
tart, a vezetői felkészítésben személyesen közreműködni.

A közigazgatási államtitkári vezetői felkészítés dokumentációjának másolatát az Igazgatási
Főcsoport eljuttatja az ülést megelőző napon legkésőbb 18 óráig a Miniszteri Kabinet vezetői
felkészítésekben közreműködő munkatársának.

A miniszter Kormányüléssel kapcsolatos vezetői felkészítése a közigazgatási államtitkár
hivatali feladata. A felkészítést segíti a Miniszteri Kabinet erre kijelölt munkatársa. 

A Kormányülés napirendjén szereplő előterjesztésekkel kapcsolatos információk
rendszerezett összegyűjtése és a Miniszteri Kabinet munkatársának rendelkezésére bocsátása
az Igazgatási Főcsoport feladata.

9. A kormánydöntést követő, az országgyűlési munkához kapcsolódó minisztériumi
feladatok végrehajtásának rendje

A tárca által kezdeményezett törvénytervezeteket és országgyűlési határozat-tervezeteket
tartalmazó kormány-előterjesztésekből a kormánydöntést követően törvényjavaslat, illetve
országgyűlési határozati javaslat készül. A Parlamenti Csoport és valamennyi érintett
szervezeti egység a kormány ülése előtt tájékoztatást kap az ülés napirendjéről, illetve a
Csoport vezetője részt vesz a kormány-előterjesztést napirendre tűző miniszteri értekezleten.
A törvényjavaslat elkészítése, az esetleg szükséges javítások, módosítások átvezetése a Jogi és
Kodifikációs Főosztály feladata az előterjesztésért felelős szakmai főosztály bevonásával. A
Jogi és Kodifikációs Főosztály készíti elő továbbá azt az átiratot, amelyben a közigazgatási
államtitkár a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának intézkedését kérve a
javaslat Kormány általi benyújtását kezdeményezi. Az átiratban a Miniszterelnöki Hivatal
közigazgatási államtitkárát tájékoztatni kell a lefolytatott, jogszabályban előírt
egyeztetésekről, a javaslatnak a szavazáskor minősített többséget igénylő részeiről, az
esetleges sürgős és/vagy kivételes tárgyalási igényekről, a kihirdetés módjáról és a
hatálybalépés (indokolt) időpontjáról, a javaslatnak esetleg éppen tárgyalás alatt álló más
törvényekkel vagy kihirdetendő nemzetközi egyezményekkel való összefüggéseiről is. 

A javaslat kellő formában való felterjesztésében a Parlamenti Csoport közreműködik. Ez a
tevékenység a Miniszterelnöki Hivatal Parlamenti Titkárságával történő, benyújtás előtti
végső szövegegyeztetésre is kiterjed. A további hivatkozásokhoz nélkülözhetetlen parlamenti
irományszámot a Miniszterelnöki Hivatal Parlamenti Titkársága közvetítésével kapja meg
végül a törvényjavaslat.

A benyújtás időpontjára nézve főszabályként a (pénteki) kormányülést és döntést követő egy
hét (pénteken 14 óra) állapítható meg.

A tárca további feladatainak végrehajtási rendjét az Országgyűlés új munkarendjéhez kell
igazítani, amely a következő:

Az Országgyűlés 2002. évi őszi ülésszakától kezdve – szokásos rendes ülésszakain belül –
hetente tart kétnapos plenáris ülést: kedden és szerdán. Az interpellációk és a
határozathozatalok (szavazások, az önálló indítványokról meghozandó döntések) napja
továbbra is a keddi ülésnap. Szerdán és csütörtökön, szükség szerint hétfőn lesznek bizottsági
ülések. 

A javaslat tárgysorozatba vétel előtti megtárgyalására kijelölt bizottságokról az Országgyűlés
elnöke a benyújtást követő plenáris ülésen ad tájékoztatást. A Parlamenti Csoport – a kijelölt
bizottságok meghívója alapján – gondoskodik arról, hogy a felelős területi vezető a bizottsági
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ülésen személyesen vagy meghatalmazottja útján képviselje a Kormányt. (A bizottsági
üléseken való tárcaképviselet elengedhetetlen feltétele annak, hogy a napirendi pontot a
bizottság megtárgyalja, amennyiben a Kormány előterjesztését tárgyalják.)

A plenáris általános vita megkezdésekor előadott miniszteri expozé előkészítése a felelős
helyettes államtitkárság feladata, a végleges szöveg a Kabinetiroda közreműködésével alakul
ki. A koordinációt a Parlamenti Csoport végzi.

Az általános vita ideje (általában 1-2 munkahét a plenáris ülésen) alatt benyújtott képviselői
módosító javaslatokról a Parlamenti Csoport tájékoztatja a minisztérium politikai vezetőit, a
felelős helyettes államtitkárt és a kabinetfőnököt. Az egyes módosító javaslatokkal
kapcsolatos egységes minisztériumi álláspontot az érintettek (a miniszter, illetve a politikai
államtitkár, a helyettes államtitkár, a szakmai főosztályok vezetői, munkatársai és a
Kabinetiroda szakértői) közösen alakítják ki. Amennyiben egyes fontos, vitás, jelentős
politikai súlyú módosító javaslatok kérdésében a Kormány véleményét is ki kell kérni, a
felelősnek kormány-előterjesztést kell készítenie. 

A minisztérium szakértője ezt követően köteles a kormány véleményét képviselni a vonatkozó
napirendi pont tárgyalásakor a bizottsági üléseken. Az Országgyűlés Főtitkársága Jogi
Főosztálya a viták eredményét tükröző, a módosító javaslatokat, a bizottságok és az
előterjesztő álláspontját is tartalmazó ún. bizottsági ajánlást készít.

Amennyiben a soron következő munkahéten megkezdődő részletes vita lezárásáig a
képviselők a már korábban benyújtott módosító javaslatokhoz tartalmilag kapcsolódó
módosító indítványokat nyújtanak be, ezen kapcsolódó módosító indítványok esetében mind a
minisztériumon belüli, mind a parlamenten belüli eljárás a fentiekben leírtakkal megegyező
módon történik (minisztériumi, illetve kormányzati álláspont kialakítása, annak a bizottságok
előtti képviselete, bizottsági kiegészítő ajánlás).

A bizottsági alapdokumentumok (bizottsági ajánlás, kiegészítő bizottsági ajánlás) alapján a
minisztériumnak el kell készítenie a Kormány által támogatott módosító és kapcsolódó
módosító indítványok jegyzékét, tekintettel arra, hogy e listáról – mint az előterjesztő által
befogadott módosító javaslatokról – a képviselők egyetlen szavazással döntenek. A jegyzéket,
azaz a támogatott sort a felelős szakmai főosztály készíti elő, a felelős helyettes államtitkár,
illetve a közigazgatási államtitkár, továbbá a kabinetfőnök, a politikai államtitkár láttamozza
és a miniszter (akadályoztatása esetén a politikai államtitkár) írja alá. A támogatott sor
eljuttatása a képviselőcsoportoknak, a független képviselőknek és az Országgyűlés
Főtitkárságának a Parlamenti Csoport feladata. Határidő: a módosító javaslatokról történő
szavazás előtti pénteki nap.

A soron következő plenáris ülések egyikén kerül sor a miniszteri zárszóra és a módosító-
kapcsolódó módosító indítványokról való szavazásra. A miniszteri zárszó az expozéval
azonos módon készül. 

Annak ismeretében, hogy az Országgyűlés a benyújtott módosító-, kapcsolódó módosító
indítványok közül melyeket fogadta el, a Jogi és Kodifikációs Főosztály – a szakmailag
felelős szervezeti egység bevonásával – elkészíti a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt ún. egységes javaslatot, amelyet a miniszter (politikai államtitkár) ellenjegyez. 

Az egységes javaslat házszabályszerű benyújtását a Parlamenti Csoport koordinálja.

Az egységes javaslatot legkésőbb a zárószavazás előtti pénteki napon kell benyújtani. Az
egységes javaslat a már elfogadott módosító javaslatokkal együtt esetlegesen jogi
ellentmondásokat tartalmazhat, amelyek kiküszöbölése érdekében a tárcának a zárószavazás
előtt módosító javaslat benyújtását kell kezdeményeznie. A zárószavazás előtti módosító
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javaslat előkészítése a Jogi és Kodifikációs Főosztály feladata. A módosító javaslat
elkészítésének határidejére irányadó, hogy azt az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottságának
a zárószavazást megelőzően meg kell tárgyalnia, e nélkül az egységes javaslat zárószavazásra
nem bocsátható.

Az egységes javaslatra, illetve a fent említett kivételes esetben a tárca által benyújtott
zárószavazás előtti módosító javaslatra is kiterjedő zárószavazást követően a Jogi és
Kodifikációs Főosztály a Parlamenti Csoport közreműködésével elkészíti az elfogadott,
kihirdetendő törvény vagy országgyűlési határozat végleges szövegét. A Parlamenti Csoport
minden részletre kiterjedően egyeztet az Országgyűlés Főtitkársága Jogi Főosztályával – a
pontos szöveggel kapcsolatban –, és gondoskodik az aláíráshoz szükséges dokumentumok
benyújtásáról.

10. A jogszabályok kihirdetése, a minisztérium hivatalos lapjában való közzététel módja

A minisztérium által előkészített törvények és kormányrendeletek, valamint a miniszteri
rendeletek a Magyar Közlönyben való kihirdetést követően automatikusan átvételre kerülnek
az Oktatási Közlönybe, az átvételről a Közlöny szerkesztőségi feladatát ellátó Igazgatási
Főcsoport gondoskodik. A törvények és kormányrendeletek kihirdetése terén a
minisztériumnak nincsen feladata, a miniszteri rendeleteknek a Magyar Közlönyben történő
kihirdetése érdekében a Jogi és Kodifikációs Főosztály gondoskodik a rendelet
kiadmányozásáról, valamint a kihirdetés kezdeményezéséről. 

Az Oktatási Közlönyben közzétehető:

• a miniszteri utasítás,

• a jogi iránymutatás (irányelv, tájékoztató),

• a szakmai iránymutatás (szakmai útmutató, szakmai ajánlás),

• a miniszter ágazati irányítási jogkörében hozott egyes egyedi határozata,

• alapító okiratok, illetve azok módosítása,

• közlemények,

• pályázati felhívások.

A Közlöny minden hónapban három alkalommal jelenik meg. Lapzárta tíznaponként az adott
hónap 10., 20. és 30. napján van, a megjelenésre a Közlöny aktuális zárásától számított 6-8
hét elteltével kerül sor. 

A közzétételre kerülő szöveget két nyomdakész példányban kell a Közlöny szerkesztőségéhez
megküldeni, a közzétételt kezdeményező feljegyzést legalább főosztályvezető írja alá. Jogi és
szakmai iránymutatások közzétételekor a nyomdai példányon a kibocsátót név és beosztás
szerint, közleményen pedig a főosztályt fel kell tüntetni.

A megkeresésben jelezni kell, ha a Közlönyben olyan jogszabály (pl. törvény,
kormányrendelet, miniszteri rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege) vagy közlemény
kerül közzétételre, amely az állampolgárok széles körét érinti és ezért a bolti forgalomban
árusított példányok számát növelni kell.
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V. A miniszter, illetve a politikai államtitkár parlamenti szereplésével kapcsolatos
feladatok

Az Országgyűlésnek a Kormány tevékenysége felett gyakorolt kontrollja egyes
megnyilvánulási formáival – az interpellációval, a kérdéssel, az azonnali kérdéssel és a
napirenden kívüli felszólalással (továbbiakban: képviselői országgyűlési felvetések) –
kapcsolatos minisztériumi feladatok teljesítése az általános ügymenettől és eljárási módtól
jelentősen eltér, a szokásosnál nagyobb gondosságot igényel, tekintettel arra, hogy e folyamat
végeredménye a minisztériumról és annak vezetéséről a közvélemény érdeklődésére
közvetlenül is számot tartó információkkal szolgálhat. (A képviselői országgyűlési
felvetésekre a miniszter és a politikai államtitkár válaszolhat a plenáris ülésen, kivételes
esetekben írásban.)

A képviselői országgyűlési felvetésekkel kapcsolatos ügyintézés közös szabályai

Az Országgyűlés elnökéhez benyújtott – az oktatási miniszterhez címzett, illetőleg tárcánkat
érintő – képviselői országgyűlési felvetéseket (az azonnali kérdésnek és napirenden kívüli
felszólalásnak csupán a címét) a Parlamenti Csoport az erre a célra rendszeresített előadói
ívben juttatja el a közigazgatási államtitkárhoz, egyúttal tájékoztatja a minisztert, a politikai
államtitkárt és a kabinetfőnököt a kezdeményezésről. A közigazgatási államtitkár (kivételesen
sürgős esetben a miniszter, politikai államtitkár vagy a kabinetfőnök) soron kívül kijelöli a
válasz megírásáért felelős szervezeti egységet. A kijelölt szervezeti egység a választ az
előadói íven megállapított szempontok szerint, a rendelkezésére bocsátott iratminta alapján
köteles elkészíteni, és a számára nyitva álló határidőn belül az illetékes helyettes államtitkár
jóváhagyását is be kell szereznie. Az aktát a Parlamenti Csoportnak kell megküldeni, a
választervezetet e szervezeti egység juttatja el a miniszternek, illetőleg a politikai
államtitkárnak.

Tekintettel ezen ügyek sajátos voltára és az ügyintézési határidő rövidségére, a minisztérium
belső iratkezelési szabályzatának rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

• A Parlamenti Csoport a képviselői országgyűlési felvetéseket maga iktatja. 

• A képviselői országgyűlési felvetések intézésére rendszeresített, speciális előadói ív
(aktaborító) nem cserélhető le, az általánosan használatos előadói ívvel nem fedhető be.

• A gyors ügyintézés érdekében az iratok továbbítása nem a Kezelőirodákon keresztül,
hanem rövid úton történik. A szervezeti egységek a hozzájuk közvetlenül érkező iratok
átvételét nem tagadhatják meg, a válasz elkészülte és helyettes államtitkári jóváhagyása
után – akár közvetlen kézbesítéssel –gondoskodniuk kell a határidő betartásáról. 

Bizonyos időszakokban, tipikusan tanévkezdéskor nagy valószínűséggel sorozatban érkeznek
oktatásügyi kérdések az Országgyűléstől. Erre az időre – a költségvetés kritikus tárgyalási
szakaszához hasonlóan – a közigazgatási államtitkár olyan munkarendet állapíthat meg, amely
a külföldi és vidéki utak felfüggesztése révén lehetővé teszi, hogy a témák szakértői
közvetlenül rendelkezésre álljanak a válaszadáskor.

Az egyes képviselői országgyűlési felvetéseknek a minisztériumi előkészítő munka
szempontjából jelentőséggel bíró speciális ismérvei:

Interpelláció

Az országgyűlési képviselő a miniszterhez magyarázat kérése céljából intézhet interpellációt,
a miniszter feladatkörébe tartozó ügyben. 
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Tekintettel arra, hogy az interpellációt az Országgyűlés elnökénél a plenáris ülést megelőző
hét csütörtökjén déli 12 óráig írásban kell benyújtani, és az interpelláció megtárgyalására a
plenáris hét keddjén kerül sor, a válasz elkészítésére kijelölhető szervezeti egységek ilyen
jellegű felkérésre minden plenáris ülést megelőző hét végéig számíthatnak és a válasz
elkészítésére optimális esetben másfél-két munkanap áll rendelkezésre.

Az interpellációra adandó választervezet felolvasva legfeljebb 4 perc, kb. 2 gépelt oldalnyi
hosszúságú lehet (14 pt-os betűnagyság esetén).

A válasz megfogalmazásakor különös gondossággal kell eljárni, ugyanis – amennyiben a
képviselő a miniszter válaszát nem fogadja el – az Országgyűlés szavaz a válasz
elfogadásáról. Ha az Országgyűlés nem fogadja el a választ, az elnök az ügyet az illetékes
bizottság elé utalja megtárgyalás végett. 

Kérdés
Az országgyűlési képviselő a miniszterhez felvilágosítás kérése céljából nyújthat be kérdést, a
miniszter feladatkörébe tartozó ügyben.

Tekintettel arra, hogy a kérdést az Országgyűlés elnökénél, a plenáris hét hétfőjén déli 12
óráig írásban kell benyújtani, és a kérdések tárgyalására a plenáris munkahét keddjén kerül
sor, a válasz elkészítésére kijelölhető szervezeti egységek ilyen jellegű felkérésre minden
plenáris hét hétfő délutánjáig számíthatnak és a válasz elkészítésére legfeljebb fél munkanap
áll rendelkezésre.

A kérdésre adandó választervezet felolvasva legfeljebb 2 perc, kb. 1 gépelt oldalnyi
hosszúságú lehet (14 pt-os betűnagyság esetén).

A képviselő a választ írásban is kérheti, ekkor a miniszternek a válaszadásra a benyújtástól
számított 15 nap áll rendelkezésére. A válasznak ebben az esetben nincsen terjedelmi korlátja.

Azonnali kérdés
Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés minden munkahéten kedden tartja az azonnali
kérdések és válaszok óráját, és a képviselőknek a kérdés tárgyát legkésőbb az ülésnap
megnyitását megelőzően egy órával kell bejelenteniük, a válaszadásra kijelölhető egységek
ilyen jellegű felkérésre minden plenáris munkahét keddjén reggel, de esetenként már hétfő
délután is számíthatnak.

A válaszadásra nagyon rövid idő áll rendelkezésre, úgy, hogy a kérdésnek csupán a címét
(tárgyát) ismerve kell néhány órán belül a minisztert a válaszadásra felkészíteni.

A választervezetben ilyenkor valamennyi – az adott tárgyban szóba jöhető – felvetést
fontolóra kell venni és rövid, adatokat tartalmazó, vezérszó-szerű ismertetést kell adni. 

A választervezet felolvasva legfeljebb 2 perc, 1 gépelt oldalnyi terjedelmű lehet (14 pt-os
betűnagyság esetén).

Napirenden kívüli felszólalás
A napirenden kívüli felszólalások közül a napirend előttiek igényelhetik az összes parlamenti
szereplés közül a legsürgősebb cselekvést: gyakran ugyanis összesen fél óra áll
rendelkezésre az operatív lépések megtételére.

Tekintve, hogy a napirenden kívüli felszólalási szándékot az arra jogosultnak legkésőbb a
plenáris ülés megnyitása előtt egy órával írásban kell jeleznie a Házelnöknek, aki erről a tárgy
és ok közlésével együtt tájékoztatja a Kormányt, a válaszadásra kijelölhető szervezeti
egységek ilyen jellegű felkérésre minden munkahét kedd reggelén számíthatnak. Napirend
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előtti felszólalásokra kedden és szerdán, a napirend utániakra bármely (esetleg további)
ülésnapon sor kerülhet.

Ezen felszólalások a Kormány részéről nem válaszkötelesek, de a kialakult gyakorlat szerint a
tárgyban érintett miniszter általában reagál az elhangzottakra, 5 perces időkeretben.
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VI. A minisztériumi ügyintézés rendje

1. A minisztériumi ügyintézés általános szabályai

A minisztériumhoz, illetve a minisztérium vezetőihez intézett leiratokat, átiratokat,
felterjesztéseket, beadványokat a jellegüknek és tartalmuknak megfelelő jogszabályi
rendelkezések szerint, érdemben – esetenként közbenső intézkedés beiktatásával (pl.
akadályközlés) –, a felettes vezető útmutatásai alapján, az előírt határidőre kell elintézni.

Ügyintézési határidőként a 30 napos ügyintézési határidőt kell irányadónak tekinteni abban az
esetben, ha jogszabály, a megkereső szerv vagy a vezető a teljesítés határidejét nem írja elő.
Az országgyűlési képviselők megkereséseit – amennyiben lehetséges – 5 napon belül meg
kell válaszolni.

A „Sürgős” (S) jelöléssel ellátott iratok soron kívüliséget élveznek, függetlenül attól, hogy e
jellegüket a megkereső külső szerv állapította meg, avagy a házon belüli ügyintézés során
valamely szervezeti egység általi minősítésről van szó. A soron kívüliség azt jeleni, hogy
ezekben az ügyekben az éppen folyamatban lévő ügyeket megelőzve kell intézkedni. E
tekintetben az intézkedés jelentheti akár a soron kívüli szignálást, kiadmányozást, láttamozást,
irattovábbítást stb. is.

A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy az ügyek határidőre történő
elintézéséért, illetőleg annak elmulasztásáért felelős személy megállapítható legyen.

Ha az intézkedés előzményei magából az ügyiratból nem állapíthatók meg, azokról írásbeli
összefoglalót kell készíteni és azt az ügyirathoz kell csatolni, vagy ún. „pro domo”-ként az
ügyiratra rávezetni. Az ügy érdemi elintézésével összefüggő – közvetlen munkakapcsolat
keretében létrejött – megállapodásokat, ha azokról jegyzőkönyv, feljegyzés vagy emlékeztető
nem készült, ugyanígy kell rögzíteni.

Más szerv hatáskörébe tartozó ügyben érkezett iratot késedelem nélkül meg kell küldeni az
illetékes szervhez. Az áttételről az érdekeltet egyidejűleg értesíteni kell.

Amikor a beadvány tárgya tájékoztatás kérése, bejelentés vagy panasz, a válaszlevélben meg
kell jelölni, hogy mely jogszabály pontosan melyik és milyen tartalmú rendelkezése alapján
született a válasz, illetőleg a döntés. 

Amennyiben egy ügytípus elintézése több szervezeti egység rendszeres együttműködését
igényli, a szervezeti egységek – a feladat ellátása szempontjából – egymással mellérendeltségi
kapcsolatban állnak. Együttműködésük alapelve, hogy feladataik megoldása során az
ügyköreik érintkezési területein egymást tájékoztatva, segítve, intézkedéseiket összehangolva
járnak el. Az együttműködés tartalmát, módját, illetőleg a feladatok elhatárolását az érdekelt
főosztályok vezetői közösen állapítják meg. Az ügyrendekben, illetve a munkaköri
leírásokban ki kell jelölni azt az ügyintézőt, aki az együttműködés keretében szükségessé váló
egyeztetések felelőse (szakelőadó).

Amennyiben egy adott ügytípus jellege, összetettsége miatt a rendszeres együttműködést
rögzítő megállapodás keretei között a megfelelő színvonalú feladatellátás nem biztosítható,
célszerű állandó bizottságot működtetni. A bizottság felállításáról, összetételéről, működési
rendjéről előterjesztést kell készíteni.

2. A hatósági ügyek intézése
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Közigazgatási hatósági ügynek kell tekinteni minden olyan ügyet, amelyben a minisztérium
az ügyfelet érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot
igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez.

A hatósági ügyek intézésének általános szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és végrehajtási rendeletei
tartalmazzák, ezen túlmenően szubszidiárius jelleggel alkalmazandók az adott ügytípusra
vonatkozó speciális eljárási szabályok.

A hatósági ügyek intézéséről a minisztérium az OM internetes honlapján a jogszabályban
meghatározott tartalommal elektronikus tájékoztató szolgáltatást nyújt. Az OM feladat- és
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben az eljárási cselekmények elektronikus úton is
gyakorolhatóak, ha azt külön törvény, vagy kormányrendelet nem zárja ki. Az elektronikus
ügyintézés részletes eljárási szabályait a hatályos jogszabályok, az OM belső iratkezelési
szabályzata, illetve ezek rendelkezéseire alapozott belső miniszteri utasítás határozza meg.

A hatósági ügyek intézése során meghozott valamennyi intézkedést – ideértve az érdemi
döntésnek nem minősülő eljárásvezető végzéseket, értesítéseket – az ügyféllel az OM belső
iratkezelési szabályzata szerint elkészített papíralapú, illetve – ha az ügyfél ezt kéri és a
hatályos jogszabályok nem tiltják – elektronikus kiadmánnyal kell közölni. Az elsőfokú
hatósági ügyek során hozott határozatok és végzések kiadmányozója

1. a külföldi bizonyítványok, oklevelek Magyarországon megszerezhető bizonyítvánnyal
és oklevéllel egyenértékűként történő elismerésére, honosítására, valamint a
Magyarországon szerzett oklevelekről és bizonyítványokról igazolás kiállítására
irányuló eljárásokban a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vezetője;

2. a közoktatási feladatot ellátó egyház számára az éves költségvetési törvényben
meghatározott kiegészítő támogatás megállapítására irányuló eljárásban a közoktatási
helyettes államtitkár;

3. az 1. pontban említett eljárások kivételével a külön jogszabályokban meghatározott
igazolások kiállítására, szakértői engedélyek kiadására, valamint a magyarországi
oktatási intézményekben kiállított bizonyítványok, oklevelek, iratok hitelesítésére
irányuló eljárásokban az Ügyfélszolgálati Iroda vezetője, illetve kijelölt munkatársa.

A másodfokú eljárások során meghozott határozatok, illetve végzések kiadmányozója a
miniszter.

A hatósági ügyek intézése során a határozatnak, illetve végzésnek nem minősülő intézkedések
(idézés és értesítés kiadása, szakhatóság és szakértő megkeresése, stb.) kiadmányozója a
hatósági ügy intézésével és az érdemi döntés előkészítésével megbízott szervezeti egység
vezetője.

3. Vélemény-nyilvánításra, illetőleg adatszolgáltatásra irányuló külső megkeresés esetén
követendő eljárás

Vélemény-nyilvánításra, illetőleg adatszolgáltatásra irányuló külső megkeresés címzettjének,
amennyiben a megkeresés tárgya több felügyeleti terület, illetőleg szervezeti egység feladat-
és hatáskörét érinti, az egységes minisztériumi álláspont kialakítása, illetve a teljes körű
adatszolgáltatás megvalósítása érdekében, a következők szerint kell eljárnia. 

Az ügyintézésre rendelkezésre álló határidőt mérlegelve a megkeresés címzettje, illetve az
általa erre kijelölt szervezeti egység vagy személy a tárgy szerint érintettekkel rövid úton vagy
írásban – a megkeresés indokát, a kért információk pontos körét és a válaszadásra
rendelkezésre álló határidőt megjelölő feljegyzés útján – egyeztet.
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Amennyiben az egyeztetés rövid úton történik, az egyeztetés megtörténtét az ügyiraton
megfelelően rögzíteni kell.

A külső megkeresésre adott minisztériumi válaszról az érintetteket – különösen, ha az
egyeztetésben résztvevők álláspontja nem volt teljesen egyező – célszerű tájékoztatni (az ügy
bonyolultságától függően a választervezet kiadmányozása előtt vagy legalább az elküldés
után).

Jogszabályok értelmezése, illetve jogi szakvélemény kiadásakor az ügyfeleket tájékoztatni
kell arról, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában kifejtette, hogy a
minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó
leiratok, körlevelek, útmutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása
és az azokkal történő irányítás gyakorlata alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás
nem fűződik és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.

4. Az államigazgatási egyeztetés keretében más minisztériumtól, országos hatáskörű
szervtől érkezett jogszabály-tervezetek, egyéb javaslatok, tervezetek tárcán belüli

véleményezése

A Kormány ügyrendje, illetve a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezései
alapján a tárcát megillető vélemény-nyilvánítás jogát a közigazgatási államtitkár gyakorolja,
az egységes minisztériumi álláspontot összegző választervezet elkészítése az Igazgatási
Főcsoport feladata.

A vélemény-nyilvánításra felkérő átiratok mellékletét képező előterjesztés, illetve egyéb
dokumentum tervezetét az Igazgatási Főcsoport az erre rendszeresített formanyomtatványhoz
csatoltan eljuttatja a tárgy szerint érintetteknek, jogszabály-tervezetek esetén a Jogi és
Kodifikációs Főosztálynak, és tárgytól függetlenül minden esetben a Miniszteri Kabinetnek.

Az Igazgatási Főcsoport a formanyomtatványon feltüntetett határidőt (belső ügyintézési
határidő) a külső szerv által adott külső határidő és a vélemények összesítéséhez és a
kiadmányozáshoz szükséges idő figyelembevételével állapítja meg. A belső ügyintézési
határidő a válasznak az Igazgatási Főcsoporthoz való beérkezését jelöli.

A belső ügyintézési határidő betartása az érintettre nézve akkor is kötelező, ha az adott
felügyeleti területen belül az ilyen jellegű ügyek kiadmányozására speciális szabályok vannak
érvényben. A határidőn túl érkezett véleményt az Igazgatási Főcsoport nem veszi figyelembe.
Erre tekintettel olyan esetben, amikor a véleményezésre felkért szervezeti egység vagy
személy úgy ítéli meg, hogy a határidőben való válaszadás nem lehetséges, – annak
érdekében, hogy a megkereső szervnek a határidő-módosítási igényt időben jelezni lehessen –
az akadály felmerülésekor azonnal értesíteni kell az Igazgatási Főcsoport
formanyomtatványon feltüntetett ügyintézőjét.

A tárca érdekérvényesítő képességét meghatározó módon befolyásolja az államigazgatási
egyeztetés keretében történő véleménynyilvánítás megalapozottsága és a gyakorta igen rövid
véleményezési határidő betartása. Erre tekintettel az e körben az Igazgatási Főcsoport által az
érintettekhez intézett megkereséseket kiemelten kell kezelni, a megadott határidő betartásáról
a minisztérium belső iratkezelési szabályzatában megállapított irattovábbítási rendtől eltérve
közvetlen kézbesítéssel kell gondoskodni.

Amennyiben az írásban megküldött észrevételek megvitatása céljából a megkereső szerv
egyeztetést tart, az Igazgatási Főcsoport az értekezlet meghívóját az előzmény ügyirattal
együtt a tárca képviseletére kijelölt személy rendelkezésére bocsátja. Az egyeztetésen
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történtekről – az előzmény visszaküldésével egyidejűleg – az Igazgatási Főcsoportt rövid
írásos emlékeztető keretében tájékoztatni kell.

Ha az írásban megküldött véleményt a megkereső szerv ügyintézője a véleménynyilvánítóval
telefonon egyezteti, az egyeztetés eredményét az előzmény ügyiraton vagy az Igazgatási
Főcsoporthoz címzett feljegyzésben rögzíteni kell.

5. A pályáztatási eljárás keretében történő ügyintézés sajátos szabályai

Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó hazai pénzügyi források pályázati formában történő
eljuttatása a kedvezményezettekhez az OM Alapkezelő Igazgatóságának (OMAI) a feladata,
kivéve

- az OM által megvalósítandó közbeszerzésekre kiírt pályázatokat

- mindazon pályázatokat, amelyek az oktatási miniszter írásbeli döntése alapján az OM
közvetlen eljárását igénylik, továbbá

- azokat a pályázatokat, amelyeket jogszabály, illetve egyéb kötelező előírás az Oktatási
Minisztérium pályázati tevékenységének szabályairól szóló 1/2005. számú (OK. 4.) OM
utasítás (továbbiakban: utasítás) rendelkezéseitől eltérően szabályoz.

Az OMAI által bonyolított pályázatok esetén, a pályáztatásban közreműködő minisztériumi
szervezeti egység és az OMAI közötti feladatok megosztásáról az utasítás rendelkezik.

A minisztériumban bonyolódó pályáztatási eljárást az adott ügyre vonatkozó jogszabályi
előírásokban foglaltak alapján kell lebonyolítani. A pályázati eljárás ügyintézési rendjének
kialakítása során minden esetben érvényesíteni kell a következő előírásokat. 

A folyamatban résztvevő szervezeti egységek – nevezetesen Küldeménykezelő Iroda,
Ügyfélszolgálati Iroda, Kezelőirodák – munkavégzésének megkönnyítése érdekében a
pályázat kiírója minden esetben köteles:

- a pályázati kiírás szövegében előírni, hogy a pályázatot tartalmazó borítékon szerepeljen a
pályázatot kiíró szervezeti egység és/vagy az ügy iktatószáma, illetve ha van ilyen, a
pályázat megnevezése,

- a pályázat kiírásával egy időben értesíteni a Küldeménykezelő Irodát, az érintett
Kezelőirodákat, illetve, ha a pályázatot személyesen is be lehet nyújtani, az
Ügyfélszolgálati Irodát, megjelölve a pályázati határidőt, az illetékes szervezeti egységet,
ügyintézőt,

- az Ügyfélszolgálati Irodát megfelelő tájékoztató/információs anyaggal ellátni.

6. A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás

Közérdekű kérelmet, panaszt, bejelentést (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban:
beadvány) személyesen, illetve telefonon az Ügyfélszolgálati Irodánál lehet előterjeszteni. Az
Ügyfélszolgálati Iroda a szóban előterjesztett beadványt írásba foglalja és a személyesen
megjelent beadóval aláíratja.

Az előbbiek szerint írásba foglalt, illetve az írásban (postán, elektronikus úton, faxon) érkezett
beadványokat a bejelentéssel érintett felügyeleti terület vezetőjének kell továbbítani.
Amennyiben az érintett felügyeleti terület nem állapítható meg, vagy a beadvány több
felügyeleti területet egyformán érint, a beadványt a közigazgatási államtitkárhoz kell
továbbítani.



79

A beadvány intézése során a minisztériumi ügyintézés általános szabályait kell alkalmaznia az
európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141-143.§-aiban megállapított eltérésekkel.
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VII. A minisztériumi kapcsolattartás rendje

1. A kapcsolattartás szabályai külső szervekkel

A főosztályok minden olyan ügyben, amelyben a minisztérium képviselete nincs kizárólag
egy főosztály vagy titkárság részére fenntartva, bármely állami vagy társadalmi szervvel
közvetlenül tarthatják a kapcsolatot.

Külső szervekkel tervezett érdemi tárgyalás, ha az más főosztály ügykörét is érinti, csak akkor
kezdhető meg, ha a minisztériumon belül minden részletre vonatkozóan egyetértés alakult ki,
vagy a felső vezetés az esetleges vitát eldöntötte.

A tárgyalásokról emlékeztetőt kell készíteni, és azt meg kell küldeni mindazoknak, akiknek
ügykörét a tárgyaláson elhangzottak érintik.

Az országgyűlési képviselőkkel, illetve parlamenti bizottságokkal fenntartható
együttműködésben a Parlamenti Csoport működésének szabályai szerint kell eljárni.

A szakmai szakszervezetekkel és civil szervezetekkel (szövetségekkel) – illetve az országos
érdekegyeztetésben – a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, a Titkárság
koordinálásával az illetékes felügyeleti területi vezető, valamint az érdekelt főosztályok
tartják a kapcsolatot.

Kodifikációs ügyekben a Miniszterelnöki Hivatallal, valamint az Igazságügyi
Minisztériummal a Jogi és Kodifikációs Főosztály tarthat kapcsolatot.

Az állami számvevőszéki és kormányzati ellenőrzési ügyekben az Állami Számvevőszékkel
és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal a kapcsolattartást az Ellenőrzési Főosztály
koordinálja.

Katonai és polgári védelmi ügyekben a Honvédelmi Minisztériummal, rendészeti és
őrzésbiztonsági, továbbá tűzvédelmi és a polgári fegyveres őrséggel kapcsolatos ügyekben a
Belügyminisztériummal, munkavédelmi ügyekben az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőséggel, valamint az energiagazdálkodás és -ellátás elvi, általános ügyeiben a
minisztérium főosztályai a Közgazdasági Főosztály útján tartják a kapcsolatot.

A külső szervekkel kapcsolattartásra kizárólagosan jogosult főosztály megbízott képviselője
mellé az érdekelt szakfőosztályok szakreferenst delegálhatnak. A szakreferens azonban csak a
minisztérium képviselőjével konzultálva nyilváníthat véleményt.

2. A sajtóval való kapcsolattartás rendje

Annak érdekében, hogy a közvélemény megfelelő képet kaphasson a minisztérium által
felügyelt területekről és a tárca munkájáról, elengedhetetlen a sajtó pontos és gyors
tájékoztatása.

A minisztérium egységes külső kommunikációját a Sajtóiroda irányítja, ellenőrzi és alakítja.
A sajtó tájékoztatásának formája lehet sajtótájékoztató, nyilatkozat, közlemény, publikáció,
válaszlevél.

A miniszter a minisztériumot érintő legszélesebb politikai és szakmai kérdésekben
nyilatkozik. 
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A politikai államtitkár a minisztériumot érintő legszélesebb politikai és szakmai kérdésekben,
a sajtókapcsolatokért felelős munkatársának szervezésében, a sajtófőnökkel egyeztetve
nyilatkozik. A közigazgatási államtitkár a minisztériumot érintő szakmai és szervezeti
kérdésekben, a helyettes államtitkárok az irányításuk alatt álló ágazatot érintő szakmai
kérdésekben a sajtófőnökkel egyeztetve nyilatkoznak. 

A minisztériumi munkatársaknak a sajtóhoz fűződő kapcsolatait a Sajtóiroda tervezi és
szervezi.

A sajtótól érkező megkeresés kezelésére, a tájékoztatás módjára, műfajára, a tájékoztatást adó
személyre és a tájékoztatás időpontjára a Sajtóiroda vezetője tesz javaslatot – egyeztetve az
érintett szakterület vezetőjével. 

A nyilatkozó ügyintéző/vezető a tervezett nyilatkozat tartalmát, formáját egyezteti a téma
sajtóreferensével és a szakterület vezetőjével. A Sajtóiroda egyezteti az érintettekkel az interjú
időpontját, helyszínét, az elkészült anyag esetleges visszaküldésének és javításának módját,
valamint a várható megjelenés időpontját. Igény esetén a Sajtóiroda rögzíti a televíziós és
rádiós szereplést. Amennyiben TV-stáb forgat a minisztérium épületében a Sajtóiroda
képviselője részt vesz a forgatáson, kommunikációs tanácsaival segíti a nyilatkozót.

Amennyiben a sajtó részéről a megkeresés nem a Sajtóirodához érkezik, akkor az újságírót a
Sajtóirodához kell irányítani, és egyúttal jelezni kell a Sajtóirodának a megkeresés tényét.

Tájékoztatási igény esetén az érintett szakterület összeállítja a háttéranyagot, segítséget nyújt
a szükséges adatok, információk összegyűjtésében. A sajtó számára készülő háttéranyagok és
a sajtóközlemények végső formáját az érintett szakterület vezetőjével egyeztetve a Sajtóiroda
határozza meg.

A Sajtóiroda közreműködik a Kormány elé kerülő előterjesztések kommunikációs
záradékának elkészítésében.

3. A minisztérium képviselete a bíróság és más hatóságok előtt

A minisztériumot – eltérő miniszteri döntés hiányában – ügyfélként a bíróságok és más
hatóságok előtt a Jogi és Kodifikációs Főosztály – szükség esetén az érdekelt főosztály
bevonásával – képviseli. A jogi képviseletet igénylő ügyekben a képviselet ellátásához
szükséges minden iratot és adatot a Jogi és Kodifikációs Főosztály rendelkezésére kell
bocsátani.

A Jogi és Kodifikációs Főosztály az érdekelt főosztály vezetőjét minden esetben tájékoztatja a
tárgyalások eredményéről, az érdemi döntést tartalmazó határozatot pedig részére megküldi.

Ha a minisztérium bíróság vagy más hatóság előtti eljárásban felügyeleti szervként való
részvételre kap idézést, a minisztérium képviselőjét annak a főosztálynak a vezetője jelöli ki –
a főosztály dolgozói közül –, amely az ügyben ügyfélként szereplő szerv felett az irányítást,
felügyeletet gyakorolja.

Amennyiben a miniszter döntésének megfelelően a minisztérium képviseletében nem a Jogi
és Kodifikációs Főosztály jár el, a megbízás tényéről és az ügy lényeges tartalmáról a döntés
kezdeményezője köteles a Jogi és Kodifikációs Főosztályt írásban tájékoztatni.

4. A minisztérium nemzetközi kapcsolattartásának rendje

Az oktatási és tudományos diplomáciát érintő nemzetközi ügyekben a főosztályok külső
szervekkel a fejlesztési és nemzetközi felügyeleti terület előzetes egyetértésével, illetőleg
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tájékoztatásával járnak el. A külföldi utakról, illetve a külföldiekkel folytatott tárgyalásról
jelentést vagy emlékeztetőt kell készíteni és azt az érdekeltek körében közzétenni, illetve a
fejlesztési és nemzetközi felügyeleti területen elkülönített, áttekinthető rendszerben kell
nyilvántartani.

A nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok diplomáciai szintre történő emelése,
nemzetközi megállapodások kötése csak a fejlesztési és nemzetközi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár közreműködésével történhet.

A nemzetközi kapcsolatokat érintő hazai és nemzetközi fórumokon, bizottságokban és
értekezleteken a tárca képviseletére a fejlesztési és nemzetközi terület tesz javaslatot a
szakterületek véleményének kikérésével. A javaslatot jóváhagyatja a minisztérium felső
vezetésével, és erről tájékoztatja a külföldi partnert.

A fejlesztési és nemzetközi terület feladata, hogy a tárca vezetői és érintett munkatársai
megbízható, naprakész információhoz jussanak a nemzetközi kapcsolatok területén.

A fejlesztési és nemzetközi terület illetékes főosztálya felelős a két- és többoldalú találkozók
előkészítéséért és lebonyolításáért, nyilvántartja megállapodásokban vállalt kötelezettségeket.

A fejlesztési és nemzetközi terület illetékes főosztálya felelős a tárca multilaterális
kapcsolataiból adódó feladatok összehangolásáért. A közoktatási, felsőoktatási és szakképzési
bi- és multilaterális programok szakmai irányítása és felügyelete ugyanakkor az érintett
szakterületek feladata.
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VIII. A hivatali igazgatási rend szabályai

1. A feladat- és hatáskörmegosztás

A feladatmegosztás egy adott feladatkör ellátásának résztvevőit jelöli ki, míg a
hatáskörmegosztás a feladat-ellátáshoz szükséges kompetenciákat (döntési jog, egyetértési
jog, jóváhagyási jog, kezdeményezési jog stb.) rendeli a konkrét feladatokhoz. 

A feladat- és hatáskörmegosztás gyakorlatilag kialakítja a szervezeti struktúrát és a szervezeti
hierarchiát. 

2. Szolgálati út

A szolgálati út a hierarchiát követve, az alá- és fölérendeltségi viszonyok mentén folyó
kommunikációt jelöli ki, amely megszabja a feladatkijelölés, utasítás és beszámolás, jelentés
irányát és útvonalát is. 

A minisztériumban a leghosszabb szolgálati út akkor érvényesül, ha egy intézkedést a
miniszternek kell kiadnia. Ebben az esetben az ügyintéző az általa készített ügyiratot
közvetlen felettesén (nem önálló szervezeti egység vezetője), szervezeti egysége vezetőjén
(főosztályvezetőn), a szakterületet vezető helyettes államtitkáron és/vagy a közigazgatási
államtitkáron át juttatja el a miniszterhez.

Azokban az esetekben, amikor a feladat összetettsége és a gyakran ezzel párosuló rövid
ügyintézési határidő kikényszeríti a szolgálati út mint koordinációs eszköz feladását,
projektszerű feladat-megoldást célszerű alkalmazni. Ilyenkor a feladat kiadása úgy történik,
hogy a vezető személy szerint kijelöli a végrehajtásban részt vevő csoport tagjait, megjelölve
a koordinátort, meghatározva a feladatot, a végrehajtás főbb szempontjait és az ügyintézési
határidőt. A csoport tagjai (akik lehetnek azonos vagy más-más szervezeti egység
munkatársai is) az adott részfeladat végrehajtásával kapcsolatban önálló felelősséggel
tartoznak, és a beszámolási, jelentési kötelezettség csak az utasítást kiadó vezetővel szemben
áll fenn. A csoport tagjai mellérendeltségi kapcsolatban állnak függetlenül attól, hogy
egyébként beosztott munkatársak vagy vezetők. Ezekben az esetekben különös gondot kell
fordítani az ügyintézés során történtek aktaszerű rögzítésére. A feladat végrehajtását követően
az ún. elküldés utáni láttamozással tájékoztatni kell azokat a vezetőket, akiket a szolgálati út
betartása esetén be kellett volna vonni. 

A szolgálati út mint koordinációs eszköz feladását jeleni a munkacsoport működtetése is, ez a
projektszerű feladatmegoldástól annyiban tér el, hogy a munkacsoport nem egy adott feladat
végrehajtására, hanem egy ügytípus ellátására létesül, és a munkavégzés rendjét saját
ügyrendje állapítja meg.

3. Szignálás

A szignálás az ügy intézésére hatáskörrel rendelkező vezető utasítása arra vonatkozóan, hogy
az adott feladatot ki és hogyan hajtsa végre. A szignálás során a feladat- és
hatáskörmegosztást kell alapul venni, osztott hatáskör esetén az ügyet a legerősebb
hatáskörrel rendelkezőre kell szignálni azzal, hogy a végrehajtásba vonja be a szignáló által
megjelölt szervezeti egységeket/személyeket is. A végrehajtásba történő bevonás szoros
munkakapcsolatot igényel az ügyintézés folyamán és nem váltható ki azzal, hogy a
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bevonandók az intézkedés tervezetének kiadmányozása előtt kapnak láttamozási lehetőséget.
A szignáláskor a végrehajtásra határidő állapítható meg.

Főszabályként a szignálás az ügyiraton történik. Amennyiben ún. szignáló-cédula
alkalmazására kerül sor, a cédula bejelölt rovataiból egyértelműen ki kell, hogy derüljön a
vezető szándéka.

Leggyakoribb szignálási utasítások:

„Saját hatáskörben intézkedjék”: az ilyen értelmű utasítás címzettje az ügyet önállóan és saját
maga kiadmányozásával intézheti el, illetőleg dönthet úgy, hogy az ügy intézkedést nem
igényel.

„Készítsen választervezetet / intézkedés-tervezetet / előterjesztést”: az ilyen értelmű utasítás
címzettje nem rendelkezik az adott ügyre vonatkozóan döntési hatáskörrel, feladata az, hogy a
szignáló vezető számára a döntést előkészítse, illetőleg előkészíttesse.

„Véleményezze szóban/írásban” illetve „Tájékoztasson szóban/írásban”: Az ilyen értelmű
utasítás a szignáló szempontjából egy közbülső intézkedés, (hiszen a vélemény vagy
információ birtokában saját maga intézkedhet tovább, vagy döntési hatáskörét leadhatja,
illetve megállapíthatja, hogy az adott ügyben más szervezeti egység illetékes), az utasítás
címzettje szempontjából pedig közreműködés (hiszen a vélemény-nyilvánítás vagy
tájékoztatás okán nem válik az ügy gazdájává). 

„Tájékoztatásul”: Az ilyen értelmű utasítás – amennyiben más szignálási utasítással nem
párosul – a szignáló intézkedésének minősül és az utasítás címzettjére nem ró konkrét
feladatot.

Speciális szignálási utasításnak minősülnek az alábbiak:

„Az értekezleten vegyen részt”: Általában ehhez a szignálási utasításhoz a szignáló egyéb
információkat is közöl (például megküldi az értekezlet napirendi pontjaihoz tartozó anyagot),
és rendszerint megjelöli, hogy igényt tart-e a szignálási utasítás címzettjének személyes
részvételére, illetve az értekezleten történtek tárgyában az utólagos tájékoztatásra írásban
vagy szóban.

„Tájékoztasson intézkedéséről”: A „Saját hatáskörben intézkedjék” utasítással párosulhat
abban az esetben, ha a szignáló vezető a választervezet kiadmányozása előtt, illetőleg a
kiadmányozott intézkedés elküldése előtt vagy elküldése után a tájékoztatásra igényt tart.

Függetlenül attól, hogy a szignálás az ügyiraton vagy a szignáló-cédulán történik fontos, hogy
a szignálási utasítást a vezető saját kezűleg aláírja és feltüntesse az utasítás kiadásának
időpontját is. 

4. A kiadmányozási jog gyakorlása

Az ügyintézésben a legerősebb hatásköri eszköz a kiadmányozás joga, mert a döntési
jogkörrel rendelkező személyt illeti meg. Az intézkedés-tervezet a kiadmányozással válik
minisztériumi intézkedéssé. A kiadmányozás magában foglalja az érdemi döntésen kívül az
ügyirat irattárba helyezésének jogát is. 

A kiadmányozás szintjei és terjedelme:

A miniszter adja ki a személyes hatáskörébe tartozó, továbbá a magához vont intézkedéseket.

Az államtitkárok a miniszter akadályoztatása esetén jogosultak miniszteri rendelet és utasítás,
továbbá irányelv és tájékoztató kiadására.
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A helyettes államtitkárok a miniszter és az államtitkárok akadályoztatása esetén ügykörükben
jogosultak irányelv és tájékoztató kiadására.

A közigazgatási államtitkár, a politikai államtitkár és a helyettes államtitkárok – a miniszter
részére fenntartott intézkedések kiadását kivéve – a felügyeleti területükön az általuk
meghatározott ügyekben gyakorolják a kiadás jogát, amelyet a kabinetfőnökre vagy a
felügyeleti területük legalább főosztályvezetői beosztású vezetőire írásban átruházhatnak.

Ha a kiadás joga a fentiek szerint nem a minisztert, a közigazgatási államtitkárt, a politikai
államtitkárt, illetőleg a helyettes államtitkárt illeti meg, a Miniszteri Kabinet, továbbá a
főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben az intézkedéseket – a más minisztérium, országos
hatáskörű szerv felső vezetőjéhez címzett átiratok kivételével – a kabinetfőnök, illetve a
főosztályvezető adja ki.

Az osztályok vezetői a feladatkörükbe tartozó ügyekben az intézkedéseket kiadhatják, kivéve
azokat, amelyekben a kiadás jogát felső vezető gyakorolja, illetőleg a főosztályvezető a maga
számára tartotta fenn.

Az ügyintézőket a főosztályvezető és saját hatáskörébe tartozó ügyben az osztályvezető a
feladatkörükbe utalt ügyekben érdemi intézkedést tartalmazó irat aláírására is feljogosíthatja. 

Gazdálkodási jellegű vagy ilyen kihatású ügyekben a kiadási, illetőleg a
kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítő jog a megfelelő
szabályzatokban foglaltak megtartásával gyakorolható.

5. A főosztályi ügyrendek és munkaköri leírások készítése

A főosztályi ügyrendek megállapítása a főosztályvezető feladata. A főosztályi ügyrendeket –
a felügyeleti területi vezető útján – jóváhagyásra be kell mutatni a közigazgatási
államtitkárnak. 

Az ügyrendben – e Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban – meg kell határozni:

• a vezető és beosztott dolgozók feladatait, megjelölve a feladatok forrásául szolgáló
jogszabályokat, jogszabálynak nem minősülő, normatív jellegű határozatokat, döntéseket,

• az egyes feladatok végrehajtásakor irányadó, alkalmazandó jogszabályokat,

• a belső szervezeti egységek létszámát, illetve annak megosztását,

• az együttműködés területeit és módját a főosztály egyes egységei között,

• az irányított intézmények, és a minisztérium többi főosztálya vonatkozásában szükséges
teendőket,

• a szervezeti egységek közötti rendszeres együttműködést rögzítő megállapodások
tartalmát,

• a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a belső szabályzatokban megállapított
teendők ellátásáért felelős személyeket.

A főosztály ügyrendjében a feladatokat a köztisztviselők között – az esetleges belső tagozódás
figyelembevételével – arányosan, szakképzettségüknek és szakmai gyakorlatuknak
megfelelően, lehetőleg ügykörönként kell megosztani.

Amennyiben a főosztály főfelelősként valamely bonyolultabb ügyintézési folyamatban vesz
részt (pl. pályáztatási eljárás), célszerű a folyamatot ábraszerűen az ügyrend mellékleteként
megjeleníteni. 
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A feladatokat személyre szóló munkaköri leírásokba kell foglalni, amelyeknek tartalmazniuk
kell az adott tevékenységi körre vonatkozó képesítési és jártassági (pl. gyakorlati idő)
követelményeket, továbbá a kiadmányozási jog gyakorlására vonatkozó jogosultságot. A
munkaköri leírásokban a folyamatba épített ellenőrzési feladatokat is meg kell jeleníteni. 

A munkaköri leírások elkészítéséhez a Személyi és Közszolgálati Főosztály
formanyomtatványt biztosít.

Az SzMSz módosítását követően a módosítással érintett főosztályi szintű szervezeti egység
vezetője köteles haladéktalanul a főosztályi ügyrend és a munkaköri leírások teljes
körűségének és aktualitásának biztosítása érdekében a szükséges módosításokat átvezetni.

6. Az ellenőrzés rendszere
A minisztérium ellenőrzési rendszere a hatályos jogszabályok alapján két pillérből épül fel:

• A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), amelyről az
SZMSZ 7. sz. mellékleteként kiadott külön szabályzat rendelkezik;

• A minisztérium függetlenített belső ellenőrzése, amely a vonatkozó jogszabályok előírásai,
a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani
útmutatók alapján és az oktatási miniszter által jóváhagyott Belső ellenőrzési kézikönyv
előírásai szerint működik.

7. A minisztériumi szabályzatok

A minisztériumi köztisztviselőkre, az ügyintézésre és működésére a következő külön
szabályzatok vonatkoznak:
• Közszolgálati Szabályzat
• Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat
• Lakáscélú Munkáltatói Támogatás Szabályzata
• Munkavédelmi és Tűzvédelmi Ismeretek
• Informatikai Szabályzat
• Belső Iratkezelési Szabályzat
• Titkos Ügykezelési Szabályzat
• Beszerzési Szabályzat
• Belső Ellenőrzési Kézikönyv
• Szabályzat a köztisztviselők teljesítményértékeléséről
• Hivatalos Utazások Feltételinek Szabályozása
• Kiküldetési Szabályzat
• Rádiótelefonok Használatának Szabályzata
• Reprezentációs Szabályzat
• Gépjárművek Igénybevételének és Használatának Szabályzata
• Az OM igazgatási költségvetésének, valamint a külön kezelt szakmai pénzeszközök

gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzata
• Fejezeti kezelési előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási

szabályzata
• Szabályzat az OM Számviteli Politikájáról
• Anyag- és Eszközgazdálkodási Szabályzat
• Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
• Bizonylati Szabályzat és Album (mellékletekkel)
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• Szabályzat a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásáról
• Önköltség-számítási Szabályzat
• Pénzkezelési Szabályzat
• Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata
• Szabályzat a Felesleges Vagyontárgyak Feltárásáról, Hasznosításáról és Selejtezéséről 
• Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről 
• Szabályzat az Oktatási Minisztérium által közzéteendő adatok meghatározásáról, illetve

a közzététel módjáról
• Szabályzat Az Oktatási Minisztérium folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői

ellenőrzési (FEUVE) rendszeréről
A szabályzat tárgya szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egység a szabályzatok
előkészítésekor az előterjesztésekre vonatkozó általános szabályok szerint köteles eljárni.

A felsővezetői jóváhagyást követően a felelősnek gondoskodnia kell arról, hogy a
szabályzatot az érintettek megkapják, és az a minisztériumi Intraneten is elérhető legyen.
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IX. A felügyeleti, tulajdonosi, alapítói jogok gyakorlásának rendje

1. Általános szabályok

Az Oktatási Minisztérium felügyeleti, tulajdonosi, alapítói jogosítványait – ide nem értve az
állami felsőoktatási intézmények tekintetében gyakorolt felügyeleti szervi jogosítványokat – a
4-6. sz. mellékletek tartalmazzák.

A jogosítvány gyakorlásával kapcsolatos intézkedés kiadmányozója „A jogosítvány
gyakorlója” rovatban megjelölt személy. Az intézkedést a Második Részben megjelölt
szervezeti egység vezetője készíti elő a 4-6. sz. mellékletek „Közreműködők” rovatában
megjelölt államtitkárok, illetve szervezeti egységek vezetőinek bevonásával. Amennyiben a
jogosítvány gyakorlójaként a miniszter van feltűntetve, az intézkedés meghozatalára
vonatkozó javaslat előterjesztéséért a „Közreműködők” rovatban első helyen feltűntetett
személy felelős, az őt követő helyettes államtitkárok, illetve szervezeti egységek vezetőinek
bevonásával.

A 4-6. sz. mellékletek „Közreműködők” rovatában feltűntetett államtitkárok, illetve szervezeti
egységek vezetői e jogkörükben az adott intézkedés meghozataláért – miniszteri szintű
döntést igénylő kérdésben az intézkedés miniszter elé terjesztéséért – felelős személynek, az
intézkedések tervezeteiről véleményt mondanak, továbbá javaslatot tehetnek konkrét
intézkedés meghozatalára, illetve részt vehetnek azok kidolgozásában.

Jelen fejezet, illetve a 4-6. sz. mellékletek alkalmazásában szakmai helyettes államtitkár alatt
azt a helyettes államtitkárt kell érteni, amelyik a Második Rész értelmében az adott
költségvetési szerv, korlátolt felelősségű társaság és közhasznú társaság, valamint alapítvány
és közalapítvány vonatkozásában a szakmai helyettes államtitkárnak megállapított feladatokat
ellátja.

A hatáskörébe tartozó korlátolt felelősségű társaságok és közhasznú társaságok, valamint
alapítványok és közalapítványok tekintetében szakmai helyettes államtitkáron a közigazgatási
államtitkárt, illetve a miniszteri biztost kell érteni.

2. Felügyeleti szervi jogosítványok

Az Oktatási Minisztérium, mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek tekintetében a 4. sz. mellékletben nevesített jogköröket látja el. A
jogkörök a költségvetési szervek alapításával, átszervezésével, megszűntetésével (1-2.
pontok), az állami feladatellátás szakmai irányításával, szervezésével, szabályozásával,
ellenőrzésével (3-8. és 13. pontok), a költségvetési gazdálkodási feladatokkal (9-12. és 14-17.
pontok), valamint a költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzésével (18-19. pontok)
kapcsolatos teendőkre terjednek ki.

A 4. sz. mellékletben a szakmai helyettes államtitkárnak megállapított feladatokat a szakmai
helyettes államtitkár az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont esetében a
szakképzési helyettes államtitkár, továbbá a politikai államtitkár, valamint a hátrányos
helyzetű és roma gyermekek integrációjáért felelős miniszteri biztos, az Oktatási
Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága esetében a szakképzési, a Professzorok Háza esetében
a közoktatási és a fejlesztési és nemzetközi helyettes államtitkár közreműködésével végzi. A
közreműködő államtitkárokat a feladatkörükbe tartozó kérdésekben a 4. sz. melléklet
„Közreműködők” rovatában feltűntetett államtitkároknak, illetve szervezeti egységek
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vezetőinek megállapított jogosultságok illetik meg, a jelen fejezet „1. Általános szabályok”
alfejezetében foglaltaknak megfelelően.

A felsőoktatási helyettes államtitkár a Professzorok Házának
− a Magyar Ösztöndíj Bizottság és kollégiumai, valamint a Nemzetközi

Ösztöndíj Fórum működtetésével kapcsolatos feladatai esetében a fejlesztési és
nemzetközi helyettes államtitkárnak;

− az oktatásügy területén történő közvetítői, vitarendezői tevékenységével
kapcsolatos feladatai esetében a közoktatási helyettes államtitkárnak

a 4. sz. melléklet 6-8. pontjában foglalt jogköreinek gyakorlását – a 7. pont a) alpontjában
foglalt jogkör kivételével – átadhatja. Az átadás részleteiről (időtartama, egymás
tájékoztatásának módja, az átvett feladatok ellátásával kapcsolatos döntések előkészítéséért
felelős szervezeti egység kijelölése, stb.) az átadó és az átvevő helyettes államtitkárok között
írásban megkötött megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodást a közigazgatási
államtitkárnak és a gazdasági helyettes államtitkárnak tájékoztatásul meg kell küldeni. Az
írásbeli megállapodásban rögzített időpontot követően az átvevő helyettes államtitkárt kell a
megjelölt feladatkörök tekintetében a szakmai helyettes államtitkárnak tekinteni.

A költségvetési szervek alapításával, átszervezésével, megszűntetésével kapcsolatos jogkörök
gyakorlása során az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint
kell eljárni. A jogkörök gyakorlásával kapcsolatos intézkedések tervezetei az államtitkári és
miniszteri értekezleteken megtárgyalásra kerülnek. Az előterjesztés elkészítéséért és
benyújtásáért a szakmai helyettes államtitkár felel az SZMSZ Harmadik Rész IV. fejezetében
foglalt előírások szerint. Az intézkedések tervezeteit – amennyiben külön jogszabály alapján
szükséges – a szakmai helyettes államtitkár kezdeményezésére a Jogi és Kodifikációs
Főosztály küldi meg a pénzügyminiszternek jóváhagyásra.

Az állami feladatellátás szakmai irányításával, szervezésével, szabályozásával, ellenőrzésével
kapcsolatos jogkörök gyakorlása az alábbiak szerint történik.

a) A Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint annak mellékleteit a szakmai
helyettes államtitkár által meghatározott időszakonként, de legalább a költségvetési
szerv alapító okiratának módosításait követően – az alapító okiratban meghatározott
határidők figyelembevételével – ismételten jóvá kell hagyni.

A költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
irányuló kérelemhez minden esetben mellékelni kell a költségvetési szerv

− gazdálkodási szabályzatát;
− a költségvetési, gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységének

ügyrendjét;
− kötelezettségvállalási szabályzatát;
− belső ellenőrzési szabályzatát;
− FEUVE szabályzatát;
− közszolgálati/közalkalmazotti szabályzatát;
− a vállalkozási szerződéskötés rendjéről szóló szabályzatát.

A felsoroltakon kívül a Jogi és Kodifikációs Főosztály a szakmai helyettes
államtitkárral egyetértésben előírhatja egyéb mellékletek kötelező becsatolását is.

A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint mellékleteinek jóváhagyásával
kapcsolatos miniszteri intézkedés tervezetét a Jogi és Kodifikációs Főosztály a
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közreműködők rovatban megjelölt további személyek véleményének kikérése után
terjeszti elő.

b) A költségvetési szervet a kormány ülésein, valamint az Országgyűlés előtt a miniszter
képviseli, az ezzel kapcsolatos tevékenységét a szakmai helyettes államtitkár, illetve a
szakmai helyettes államtitkár útján a költségvetési szerv vezetője segíti.

c) A kiemelt, illetve az általános munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjéről a 2. sz.
melléklet rendelkezik.

d) A költségvetési szerv vezetőjének rendszeres beszámoltatási rendjét a szakmai
helyettes államtitkár alakítja ki. Ennek eszköze lehet különösen a szakterület vezetői
értekezletén a szerv vezetőjének részvétele; rendszeres szóbeli és/vagy írásbeli
beszámoltatás a szerv alaptevékenységének ellátásával kapcsolatos adatokról (pl.
tárgyi és személyi feltételek alakulása, ügyforgalom, állampolgári visszajelzések,
kapcsolat külső szervekkel, stb.); a szakmai helyettes államtitkár által előre
meghatározott eseményekről, illetve kiemelten kezelt ügyek alakulásáról történő
jelentéstételi kötelezettség előírása (pl. büntetőügyben eljáró hatóság által érkezett
megkeresés, jelentősebb jogszabályváltozással kapcsolatos felkészülés helyzete, stb.).

Hiányosságok feltárása esetén a szakmai helyettes államtitkár a költségvetési szerv
vezetőjét elsősorban határidő kitűzésével felhívja azok megszűntetésére. Amennyiben
a szakmai helyettes államtitkár megítélése szerint a feltárt hiányosságok súlya, vagy
ismétlődő jellege miatt a költségvetési szerv vezetőjének felelősségre vonása
szükséges, az erre irányuló javaslatát a kiemelt munkáltatói jogokat gyakorló miniszter
irányába haladéktalanul megteszi.

e) A költségvetési szerv állami feladatként ellátott alaptevékenységének szakmai
irányítását, szervezését, szabályozását a szakmai helyettes államtitkár látja el. Ennek
keretében a szakmai helyettes államtitkár gondoskodik arról, hogy a költségvetési
szerv tevékenységét az oktatási ágazat célkitűzéseivel, az állami feladat ellátásában
részt vevő más szervezetek tevékenységével, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal,
valamint a kormány és a miniszter döntéseivel összhangban lássa el. A szakmai
helyettes államtitkár a szakmai irányítás, szervezés, szabályozás eszközeit saját maga
alakítja ki, az alábbiak figyelembevételével.

− A költségvetési szerv adott költségvetési évre szóló éves munkatervét minden
esetben a szakmai helyettes államtitkár hagyja jóvá, az Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközpont, az Oktatási Minisztérium Alapkezelő
Igazgatósága és a Professzorok Háza esetében a közreműködő
államtitkár/helyettes államtitkárok bevonásával. A jóváhagyásra benyújtott
munkatervnek tartalmaznia kell a költségvetési szerv – alaptevékenységével
összefüggő – tárgyévi feladatainak tételes felsorolását, azok költségtervét a
források megjelölésével (jóváhagyott éves költségvetés, fejezeti kezelésű
előirányzatból év közben biztosítandó támogatás, NFT vagy más pályázati
rendszer keretében elnyert támogatás, az adott feladat ellátásával szerzett saját
bevétel, egyéb), valamint a feladatok időbeli ütemezését. A forráshiányos
munkaterv jóváhagyását a szakmai helyettes államtitkár megtagadja, azt az
ismételt előterjesztésre nyitva álló határidő megjelölésével a költségvetési
szervnek átdolgozásra visszaküldi.

− A költségvetési szerv vezetőjének megkeresésére, illetve szükséges esetben
hivatalból a szakmai helyettes államtitkár szakmai útmutatást nyújt a szerv
vezetőjének a feladatai ellátásához, tájékoztatja a feladatkörét is érintő
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kormánydöntésekről, valamint a miniszter döntéseiről, ezek végrehajtása
érdekében a szerv vezetőjét utasíthatja.

f) A szakmai helyettes államtitkár a 4. sz. melléklet 8. pontjában foglalt jogkörében a
jelen fejezet d) pontban foglalt rendszeres és rendkívüli beszámoltatás, helyszíni
ellenőrzés, vagy más alkalmas módon vizsgálja, hogy a költségvetési szerv működése,
valamint az állami feladatként ellátott tevékenysége megfelel-e a törvényesség, illetve
a szakmai hatékonyság követelményeinek, valamint a vonatkozó jogszabályokban,
illetve a kormány és a miniszter döntéseiben foglaltaknak. Hiányosságok feltárása
esetén a szakmai helyettes államtitkár megteszi a szükséges intézkedéseket, így
különösen felhívja a szerv vezetőjét a hiányosságok megszűntetésére, javaslatot tesz a
közigazgatási államtitkárnak soron kívüli ellenőrzés elrendelésére, a kiemelt
munkáltatói jogokat gyakoroló miniszternél kezdeményezi a költségvetési szerv
vezetőjének felelősségre vonását.

g) A költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját a szakmai helyettes államtitkár
vizsgálja felül a szakmai feladatok ellátásának szempontjából. A felülvizsgálathoz
szükséges, az éves beszámolóban szerepeltetendő információkat a gazdasági helyettes
államtitkár és a szakmai helyettes államtitkár évente közösen határozzák meg és azt a
felügyelt szervvel a vonatkozó jogszabályban foglalt határnapig közlik. A
felülvizsgálat minden esetben kiterjed

− az előre megtervezett, valamint az év közben megállapított feladatok tervezett
és tényleges költségeinek összehasonlítására, a jelentősebb mértékű eltérések
indokoltságának vizsgálatára (pénzeszköz-felhasználás hatékonyságának
megállapítása);

− a költségvetési szerv jóváhagyott éves munkatervében szereplő, valamint az év
közben saját vagy felügyeleti szervi hatáskörben megállapított feladatai
elvégzésének – a végre nem hajtott feladatok esetében az elmaradás indokainak
– szakmai szempontból történő értékelésére (szakmai feladatellátás általános
színvonalának megállapítása);

− a szakmai feladatellátás általános színvonalának a rendelkezésre bocsátott és
felhasználásra került pénzeszközök mennyiségével történő összehasonlítására
(alul vagy túlfinanszírozottság megállapítása);

− a megelőző évben és a tárgyévben rendelkezésre bocsátott előirányzatok
változásához viszonyítottan a szakmai feladatellátás általános színvonalának
változására.

A költségvetési gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos jogkörök gyakorlása során az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
valamint az egyéb jogszabályok előírásai szerint kell eljárni az e fejezetben foglalt
eltérésekkel.

A költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenységre kötött
szerződéseire vonatkozó szabályok előírása (4. sz. melléklet 15. pont) jogszabályban
(miniszteri rendeletben) történik. A rendelet előkészítése során az SZMSZ Harmadik Rész IV.
fejezetének előírásai alapján kell eljárni.

A költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos jogkörök gyakorlásának
rendjéről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső
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ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint az Oktatási Minisztérium
Felügyeleti és Belső Ellenőrzési Szabályzata rendelkezik.

3. Tulajdonosi jogosítványok

Az Oktatási Minisztériumnak részben vagy egészben tulajdonában álló közhasznú társaságok
és korlátolt felelősségű társaságok (jelen alfejezetben a továbbiakban együtt: társaságok)
tekintetében az 5. sz. mellékletben nevesített alapítói jogok gyakorlására kerülhet sor. A
jogkörök a társaságok alapításával, átalakításával, megszűntetésével (1-7. pontok), a
munkáltatói jogok gyakorlásával (8. pont), a tervezéssel és beszámoltatatással (9-11. pontok),
illetve a társaság működésével kapcsolatos egyéb, jogszabályban, illetve alapító okiratban
(társasági szerződésben) meghatározott, kiemelt jelentőségű kérdésekben történő alapítói
döntés meghozatalával (12-25. pontok) kapcsolatos teendőkre terjednek ki. A nevesített
jogkörök taxatívak, ezeket meghaladóan a társaság ügyvezetésének hatáskörét elvonni,
részére utasítást adni - az 5. sz. melléklet 26. pontjában foglalt eset kivételével - nem lehet.

A nem kizárólag az Oktatási Minisztérium tulajdonában álló, többszemélyes társaságok
esetében a tulajdonosi jogok gyakorlásáról a taggyűlés dönt a jogszabályokban és a létesítő
okiratokban meghatározott eljárási rendben. A miniszter a taggyűlésen való részvételre és az
Oktatási Minisztérium képviseletére meghatalmazást adhat. A szakmai helyettes államtitkárt
meghatalmazással rendelkező képviselőnek kell tekinteni az 5. sz. melléklet azon
jogosítványai tekintetében, amelyeknél „A jogosítvány gyakorlója” rovatban a szakmai
helyettes államtitkár került feltűntetésre. A szakmai helyettes államtitkár, vagy a miniszter
által meghatalmazott más személy a képviseleti jogosultságát nem ruházhatja tovább.

A társaságok alapításával, átszervezésével, megszűntetésével kapcsolatos jogkörök gyakorlása
során a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
előírásai szerint kell eljárni. A jogkörök gyakorlásával kapcsolatos intézkedések tervezetei az
államtitkári és miniszteri értekezleteken megtárgyalásra kerülnek. Az intézkedések tervezeteit
– jogszabályban meghatározott esetben – a miniszteri értekezletet követően a kormánynak
jóváhagyásra be kell nyújtani. Az államtitkári/miniszteri, illetve a kormány-előterjesztés
elkészítéséért a szakmai helyettes államtitkár felel az SZMSZ Harmadik Rész IV. fejezetében
foglalt előírások szerint. A kormány döntését igénylő előterjesztéseknek tartalmaznia kell a
külön jogszabályban előírt mellékleteket. Az üzleti tervet három évre kell elkészíteni. Egyéb,
kormánydöntést nem igénylő előterjesztésekben a javasolt intézkedés jelentőségének
megfelelő mélységű elemzésekkel, hatástanulmányokkal kell alátámasztani a javaslat
szükségességét és gazdaságosságát.

A kiemelt, illetve az általános munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjéről a 2. sz. melléklet
rendelkezik.

A társaság tevékenységéhez és feladataihoz tartozó bevételek és kiadások, valamint a társaság
várható eredményét részletesen bemutató hároméves üzleti terv felülvizsgálata és kiegészítése
évente történik. Az aktualizált üzleti tervek évenkénti beküldésének határnapját a társaságok
számára a szakmai helyettes államtitkár határozza meg. A benyújtott üzleti tervek az
államtitkári és miniszteri értekezleteken megtárgyalásra kerülnek. Az előterjesztés
elkészítéséért és benyújtásáért a szakmai helyettes államtitkár felel az SZMSZ Harmadik Rész
IV. fejezetében foglalt előírások szerint. A szakmai helyettes államtitkár a miniszteri
értekezlet döntése alapján az üzleti tervet jóváhagyja, vagy – az ismételt előterjesztésre
rendelkezésre álló határidő megjelölésével – átdolgozás céljából visszaküldi.
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A társaságok éves beszámolóinak (ideértve a számviteli törvény szerinti éves beszámolót,
illetve a közhasznúsági jelentést) elfogadásával kapcsolatos feladatok teljesítését a gazdasági
helyettes államtitkár koordinálja. Az államtitkár ennek során:

1. a számviteli jogszabályokban foglalt határidők figyelembevételével megjelöli az éves
beszámolók beküldésének határidejét, illetve módját;

2. a megállapított határidőkre figyelemmel javaslatot tesz az Oktatási Minisztérium
munkatervére az SZMSZ Harmadik Rész II. fejezetében található felsorolás utolsó
pontjában szereplő munkatervi feladatok tekintetében;

3. figyelemmel kíséri az éves beszámolók benyújtását, a szakterületek feladatainak
teljesítését, szükség esetén felhívja az érintett szakterület vezetőjét az elmaradások
pótlására;

4. véleményt nyilvánít a beérkezett beszámolókról.

Amennyiben a beérkezett éves beszámoló nem tartalmazza a jogszabályokban, illetve a
társaság alapító okiratában előírt kötelező tartalmi elemeket (így különösen a felügyelő szerv
írásos véleményét, kötelező könyvvizsgálat esetében a könyvvizsgálói záradékot, közhasznú
szervezet esetén a közhasznúsági jelentés törvényben előírt valamennyi részét), a szakmai
helyettes államtitkár az ismételt benyújtásra rendelkezésre álló határidő megjelölésével az
éves beszámolót hiánypótlásra visszaküldi. A formai szempontból megfelelően benyújtott
éves beszámolók az államtitkári és miniszteri értekezleteken megtárgyalásra kerülnek. Az
előterjesztés elkészítéséért és benyújtásáért a szakmai helyettes államtitkár felel az SZMSZ
Harmadik Rész IV. fejezetében foglalt előírások szerint. A szakmai helyettes államtitkár az
üzleti tervek jóváhagyásánál ismertetett módon az éves beszámolót jóváhagyja, vagy
átdolgozás céljából visszaküldi.

A társaságok működésével kapcsolatos egyéb jogkörök gyakorlása során a gazdasági
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint az egyéb
jogszabályok, illetve az alapító okiratok (társasági szerződések) előírásai szerint kell eljárni az
e fejezetben szabályozott eltérésekkel. A jogosítványok gyakorlásával kapcsolatos
intézkedések előkészítése, illetve kiadmányozása a jelen fejezet 1. alfejezetében (Általános
szabályok) foglalt szabályok szerint történik.

Az 5. sz. melléklet 12. pontjában foglalt jogosítvány gyakorlására kizárólag abban az esetben
kerülhet sor, amennyiben a társaság éves beszámolóját elfogadó miniszteri értekezlet
feljogosította a szakmai helyettes államtitkárt arra, hogy a társaság elfogadott mérlegében
kimutatott veszteség összegéig a társaság javára pótbefizetési kötelezettséget rendeljen el és
teljesítsen. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetés visszatérítésének elrendelésére
a szakmai helyettes államtitkár külön felhatalmazás nélkül jogosult.

4. Alapítói jogosítványok

a) Az Oktatási Minisztérium vagy jogelődei által egyedül vagy másokkal együtt alapított
alapítványok tekintetében az oktatási miniszter a 6. sz. mellékletben nevesített jogokat
gyakorolja. A jogosítványok felsorolása taxatív jellegű, további miniszteri
jogosítványok nincsenek.

A jogkörök az alapítványok alapításával, megszűntetésével, illetve az alapító okirat
módosításával (1/a pont), az alapítványok beszámoltatatásával (2. pont), illetve –
amennyiben azt az alapító okirat tartalmazza – az alapítványok Szervezeti és
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Működési Szabályzatának jóváhagyásával (3. pont) kapcsolatos teendőkre terjednek
ki.

Az alapítványok alapításával, megszűntetésével, illetve az alapító okirat módosításával
kapcsolatos intézkedések tervezetei az államtitkári és miniszteri értekezleteken
megtárgyalásra kerülnek. Az előterjesztés elkészítéséért és benyújtásáért a szakmai
helyettes államtitkár felel az SZMSZ Harmadik Rész IV. fejezetében foglalt előírások
szerint. A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásával kapcsolatos
intézkedések előkészítése, illetve kiadmányozása a jelen fejezet 1. alfejezetében
(Általános szabályok) foglalt szabályok szerint történik.

A közhasznú besorolással rendelkező alapítványok éves közhasznúsági jelentéseinek
elfogadásával kapcsolatos feladatok teljesítését a gazdasági helyettes államtitkár
koordinálja. Az államtitkár ennek során a jelen fejezet 3. alfejezetében meghatározott
feladatokat látja el. A benyújtott közhasznúsági jelentések az államtitkári, miniszteri
értekezleten megtárgyalásra kerülnek. Az előterjesztés elkészítéséért és benyújtásáért a
szakmai helyettes államtitkár felel az SZMSZ Harmadik Rész IV. fejezetében foglalt
előírások szerint.

b) A kormány által egyedül vagy másokkal együtt alapított egyes közalapítványok
esetében a jogkörök gyakorlása az a) pontban foglalt előírások szerint történik azzal az
eltéréssel, hogy az alapításról, megszűnésről és az alapító okirat módosításáról a
kormány dönt. A kormány-előterjesztés elkészítéséért a szakmai helyettes államtitkár
felel az SZMSZ Harmadik Rész IV. fejezetében foglalt előírások szerint. A közhasznú
besorolással nem rendelkező közalapítványok esetében közhasznúsági jelentés alatt a
közalapítvány éves beszámolóját kell érteni.

A nem kizárólag az Oktatási Minisztérium vagy jogelődei, vagy a kormány által alapított
alapítványok, illetve közalapítványok esetében az alapítói jogok gyakorlásáról az alapítóknak
egyhangúlag kell dönteniük. 
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Mellékletek

1. sz. melléklet A minisztérium szervezeti ábrája

2. sz. melléklet Munkáltatói jogok gyakorlása a minisztériumi szervezeten kívül

3. sz. melléklet Munkáltatói jogok gyakorlása a minisztériumi szervezetben

4. sz. melléklet Felügyeleti szervi jogosítványok az OM felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek tekintetében az állami felsőoktatási intézmények
kivételével

5. sz. melléklet Tulajdonosi jogok az OM tulajdonában álló közhasznú társaságok, valamint
korlátolt felelősségű társaságok tekintetében

6. sz. melléklet Alapítói jogok a kormány, az OM, illetőleg az OM jogelődei által alapított
alapítványok, közalapítványok tekintetében

7. sz. melléklet Szabályzat az Oktatási Minisztérium folyamatba épített előzetes, utólagos
és vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszeréről
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