
KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 
 
1. Fejezet száma, megnevezése X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
2. Költségvetési szerv     
a., azonosító adatai     
 törzskönyvi nyilvántartási szám, 721473 

 megnevezése, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala 

 székhelye, 1094 Budapest, Balázs B. u. 35. 

 szakágazati besorolása, 841113 Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai 
szolgáltatás 

 alapító okirat száma, kelte, 3/4-2/2010., 2010. október 29. 
b., szervezeti felépítése     

 szervezeti egységek megnevezése, 
létszáma (állománytábla szerint) 
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c., szervezeti kapcsolódásai   
 hozzá rendelt részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv(ek), 
valamint az előirányzataik feletti 
rendelkezési jogosultság (teljes vagy 
részjogkör) megjelölése 

-- 

 hozzá rendelt részjogkörű 
költségvetési egységek, valamint az 
előirányzataik feletti rendelkezési 
jogosultság (teljes vagy részjogkör) 
megjelölése 

-- 

 a részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv meghatározott 
gazdálkodási feladatait ellátó 
költségvetési szerv megjelölése 

-- 

d., tevékenységi köre     

 szakmai feladatokat meghatározó 
jogszabályok címe, száma, 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, 

 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, 
 Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény, 
 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény, 
 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 

1995. évi XCVI. törvény, 
 A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi 

bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény, 
 A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2002. évi 
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XXXIX. törvény végrehajtására kiadott 25/2001. (XI.21.) 
BM rendelet, 

 A közúti közlekedés-nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

 A büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást 
segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. 
törvény, 

 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény, 

 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, 
 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, 
 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi 

LXII. törvény, 
 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. 

évi CXXVIII. törvény 

 a szakfeladatrend szerinti 
tevékenységi körbe tartozó feladatok 
megjelölése, 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
(továbbiakban: Nytv.), és egyéb alapvető jogszabályok 
rendelkezései alapján a nyilvántartás központi szerveként 
irányítja és ellenőrzi a nyilvántartás működését, ellenőrzi az 
adatok pontosságát és helyességét, működteti a nyilvántartás 
központi rendszerét, kidolgozza a nyilvántartás működési 
szabványait, valamint kezeli a központi okmánytárat. A 
nyilvántartásból az Nytv.-ben meghatározott keretek között 
és feltételek mellett adatokat szolgáltat. 

 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, a 
belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelet, valamint a Belügyminisztérium Szervezeti 
és Működési Szabályzata alapján közreműködik a 
választásokra és népszavazásokra vonatkozó törvények 
előkészítésében, valamint a választások előkészítésével, 
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
végrehajtásában. 

 Elvégzi a gazdasági kamarák feladatainak átadásával 
összefüggő 1990. évi V. törvényben, valamint 2000. évi 
LXXXIII. törvényben megfogalmazott feladatok szerint az 
egyéni vállalkozói igazolványok kezelésével, 
nyilvántartásával összefüggő feladatokat. 

 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 
1995. évi XCVI. törvényben, valamint annak végrehajtását 
szabályozó kormányrendeletben előírt feltételekkel végzi a 
kötelező gépjármű felelősségbiztosítási 
kötvénynyilvántartással összefüggő nyilvántartási és 
adatszolgáltatási tevékenységet. 

 A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi 
bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény alapján, 
valamint annak végrehajtását szabályozó jogszabályok 
szerint kezeli a tevékenységi körébe utalt bűnügyi 
nyilvántartásokat, együttműködik a nyomozóhatóságokkal, 
valamint végzi az adatokhoz kapcsolódó okmányok 
kezelését. 

 Végzi a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
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2002. évi XXXIX. törvény végrehajtására kiadott 25/2001. 
(XI.21.) BM rendelet szerint meghatározott adatfeldolgozói 
feladatokat. 

 Közreműködik a büntetőeljárásban résztvevők, az 
igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 
2001. évi LXXXV. törvény által meghatározott 
adatkezelések koordinált végrehajtását biztosító feladatok 
ellátásában. 

 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvényben, valamint annak végrehajtását 
szabályozó jogszabályokban foglaltak alapján kezeli a 
központi gépjármű-nyilvántartást, a vezetői engedély 
nyilvántartást, a törvényben meghatározott egyéb adatok 
nyilvántartását, valamint egyedi és csoportos 
adatszolgáltatást végez. 

 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és 
annak végrehajtását szabályozó kormányrendeletben 
foglaltak szerint eljár az útlevelek kiadása, visszavonása 
ügyében, vezeti és kezeli a központi útlevél nyilvántartást. 

 Országos illetékességgel szakmailag irányítja a 
körzetközponti feladatok ellátására kijelölt települési 
önkormányzati jegyzők okmányirodai feladatainak ellátását, 
felügyeli a hatósági tevékenységet, gondoskodik a központi 
adatkitöltésű okmányok előállításáról, nyilvántartásáról, 
előkészíti azok kibocsátásával kapcsolatos intézkedéseket. 

 Gondoskodik a nyilvántartások, a választási eredmények 
adatainak számítógépes hálózaton való továbbításáról, 
illetve szolgáltatásáról, valamint a körzetközponti jegyzők 
által működtetett okmányirodák tevékenységéhez szükséges 
infrastruktúra és informatikai rendszerek üzemeltetéséről, 
folyamatos fejlesztéséről, és a működéshez szükséges 
háttértámogatás biztosításáról. 

 Adatkezelői, illetve adatfeldolgozói feladatait a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint  végzi. 

 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi 
LXII. törvényben és annak végrehajtását szabályozó 
rendeletekben foglaltak szerint eljár a magyar igazolvány és 
magyar hozzátartozói igazolvány kiadása, visszavonása 
ügyében, vezeti és kezeli az erre vonatkozó nyilvántartást, 
valamint a nyilvántartásból adatigénylésre jogosultak 
részére adatszolgáltatást teljesít. 

 Elvégzi a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 
szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben foglaltak alapján 
pontrendszerrel összefüggő nyilvántartási, 
adatszolgáltatási és értesítési feladatokat. 

 szakmai vagy költségigény 
szempontjából fontosabb új 
feladatok megjelölése, 
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 felügyeleti szerv által meghatározott, 
alapító okirat szerinti 
alaptevékenység, 

A Hivatal alaptevékenységként a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény 9. § 
(2) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó 
közigazgatási és egyéb ügyeket, valamint a választási törvények 
(országgyűlési, helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról, az országos népszavazásról és népi 
kezdeményezésről, valamint a választási eljárásról törvények) 
által, továbbá az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletben a 
névváltoztatásról szóló 11/1995. (II.20.) MT rendeletben, 
valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. §-
ában a közúti közlekedés-nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény 3-4. §-aiban, a bűnügyi nyilvántartásról és 
hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi. LXXXV. 
törvény 5. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 
szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 5-10. §-aiban, illetőleg a 
Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott feladatokat látja el. 

 belső szabályzatban meghatározott 
kisegítő, kiegészítő tevékenység, --  

 felügyeleti szerv által meghatározott 
vállalkozási tevékenység, -- 

 részvétel gazdasági társaságban   
e., költségvetési évre vonatkozó adatai a 

jóváhagyott költségvetés alapján     

 kiadási előirányzat,   27.611.500 ezer forint 
 saját bevételi előirányzat,   8.598.600 ezer forint 
 átvett pénzeszközök előirányzata, -- 
 támogatási előirányzat,   19.012.900 ezer forint 
 engedélyezett létszámkeret,   823 fő 
 január 1-jei betöltött létszám,   773 fő 

 fontosabb beszerzések, felújítások 

 biankó okmány beszerzés, megszemélyesítése, 
 rendszámigazgatáshoz, eredetiségvizsgálathoz kapcsolódó 

szolgáltatási kiadások beszerzése, 
 okmányirodai informatikai rendszerek üzemeltetése, 
 központi rendszerek üzemeltetése, 

f., szakfeladatonként a szakfeladat 
szám megjelölésével a 
feladatmutatók megnevezése, köre; 

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
27.382.914 ezer forint 

841164 Központosított informatikai szolgáltatások  
 228.586 ezer forint 
 
 

g.,  a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, 
eredményesség és 
hatékonyságmutatók megnevezése, 
köre; 

--  

h.,  tervezett teljesítményváltozás az 
előző évhez képest ( a g., pont 
alapján ). 

-- 

 


