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I. fejezet
Alapveto rendelkezesek

A Bunugyi Szakertoi es Kutat6intezet jogallasa, iranyitasa es adatai

1. A BunOgyi Szakert6i es Kutat6intezet (a tovabbiakban: Intezet) 6nall6 jogi
szemelyiseggel rendelkez6 k61tsegvetesi szerv, az allamhaztartasr61 sz616 1992. evi
XXXVIII. t6rveny 88. § (1) bekezdes a) pontja szerint a tevekenyseg jellege alapjan
k6zponti kbltsegvetesi szerv.

2. Az Intezet az igazsagOgyi szakert6i tevekenysegr61 szolo 2005. evi XLVII.
t6rveny (tovabbiakban: Szaktv.) 25. §-anak (3) bekezdese es a szakert6i nyilvantart6
szerv kijel61eser61 sz616 131/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet alapjan szakert6i
intezmeny es szakert6i nyilvantart6 szerv.

3. Az Intezet Alapit6 Okirata 14. pontjaban foglaltak szerint a feladat ellatasahoz
kapcsol6d6 funkci6 alapjan 6nall6an muk6d6 k61tsegvetesi szerv, amelynek egyes,
az iranyit6 szerv altai jovahagyott megallapodasban rbgzitett, penzOgyi-gazdasagi
feladatait az Orszagos Rend6r-f6kapitanysag, a fennmarado feladatokat pedig, az
Intezet Hivatala kereteben muk6d6 Muk6destamogato Osztaly latja el.

4. Az Intezet

a) megnevezese: BunOgyi Szakert6i es Kutat6intezet;
b) nevenek hivatalos r6viditese: BSZKI;
c) nemzetkbzi megnevezese: Hungarian Institute for Forensic Sciences;
d) angol elnevezesenek hivatalos rbviditese: HIFS;
e) szekhelye: 1087 Budapest, VIII. Mosonyi u. 9.;
f) postacime: 1903 Budapest, Pf.: 314/4.;
g) a kabitoszer laboratoriumhoz tartozo egysegek:

Gy6ri Regionalis Kabit6szer-vizsgal6 Laborat6rium (Gy6r-Moson-Sopron MRFK):
9024 Gy6r, Szent Imre ut 2-4.,
Debreceni Regionalis Kabitoszer-vizsgalo Laborat6rium (Hajdu-Bihar MRFK):
4033 Debrecen, Samsoni ut 147.,
Pecsi Regionalis Kabitoszer-vizsgalo Laboratorium (Baranya MRFK): 7632 Pecs,
Athinay S. u. 7.,
Szegedi Regionalis Kabit6szer-vizsgal6 Laborat6rium (Csongrad MRFK): 6722
Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24.,
Veszpremi Regionalis Kabit6szer-vizsgal6 Laboratorium (Veszprem MRFK): 8200
Veszprem, Bajcsy-Zs. u. 2.

h) alapitasakori jogel6d szerv neve: BelOgyminiszterium ORFK BunOgyi
Csoportf6nbkseg BunOgyi Technikai Osztaly, illetve BelOgyminiszterium
(lgazsagOgyi es Rendeszeti Miniszterium) Kbzponti Gazdasagi F6igazgatosag;
i) letesitesenek eve: 1961.;
j) tevekenysegi kbre:

- a Kbzponti Statisztikai Hivatal szakagazati besorolasa alapjan
8423 IgazsagOgy, bir6sag

- k61tsegvetesi szakagazati rend alapjan
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842350lgazsagugyiszakert6itevekenyseg
- Allamhaztartasi szakfeladat alapjan
749010lgazsagugyiszakert6itevekenyseg
712104 Bunugyi, rend6rsegi laborat6riumi vizsgalatok
721922 Orvostudomanyi alkalmazott kutatas
721942 Biol6giai alkalmazott kutatas
721972 Muszaki tudomanyi alkalmazott kutatas
722025 Pszichol6giai- es viselkedestudomanyi alkalmazott kutatas
581400 Foly6irat, id6szaki lap kiadasa;

k) szamlavezet6 penzintezetenek megnevezese: Magyar Allamkincstar;
I) iranyit6 szerve: Belugyminiszterium 1051 Budapest, V. J6zsef Attila u. 2-4.;
m) k6zepiranyit6 szerve: Orszagos Rend6r-f6kapitanysag 1139 Budapest, XIII.
Teve utca 4-6.;
n) alapit6ja: a Magyar K6ztarsasag Belugyminiszteriumanak kepviseletE~ben - az
allamhaztartasert felel6s miniszterrel egyetertesben - a belugyminiszter;
0) alapit6 okiratanak szama, kelte: A-209/1/2011. 2011. januar 7.;
p) t6rzsk6nyvi azonosit6 szama: 723181;
q) engedelyezett letszama: 371 f6;
r) foglalkoztatottjai a kozalkalmazottak jogallasar61 sz616 1992. evi XXXIII.
torveny alapjan kozalkalmazottak, valamint a fegyveres szervek hivatasos
allomanyu tagjainak szolgalati jogviszonyar61 sz616 1996. evi XLIII. t6rveny
alapjan a fegyveres szervek hivatasos allomanyu tagjai.

II. Fejezet
Az Intezet alapveto feladatai

5. Az Intezet allami feladatkent ellatott alaptevekenyseget a Szaktv., a bunugyi
nyilvantartasi rendszerr61, az Eur6pai Uni6 tagallamainak bir6sagai altai magyar
allampolgarokkal szemben hozott iteletek nyilvantartasar61, valamint a bunugyi es
rendeszeti biometrikus adatok nyilvantartasar61 sz616 2009. evi XLVII. torveny, a
Rend6rseg szerveir61 es a Rend6rseg szerveinek feladat- es hataskorer61 sz616
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet hatarozza meg.

6. Az Intezet az alapfeladat kereteben a tudomany es a muszaki fejl6des
eredmenyei alkalmazasaval megval6sitott vizsgalatok soran kapott informaci6t es az
esemeny vonatkoz6 adatait ertekelve szakvelemenyt ad, illetve szukseg szerint
szakvelemenyt szerez be, melynek soran:

a) figyelemmel kiseri az erintett szakmai teruletek szakert6i gyakorlatat. szakert6i
munka helyzetet es a hataskorebe tartoz6 feladatok jogi szabalyozasat. A
megbizhat6sag- es min6seg-biztositas el6segitese erdekeben ellen6rz6
vizsgalatokban vesz reszt, illetve hasonl6kat szervez, amelyek tapasztalatai
alapjan szakmai iranyelveket dolgoz ki es k6zremuk6dik m6dszertani levelek,
tajekoztat6k elkesziteseben. Javaslatot tesz a szakert6i hal6zat fejlesztesere. a
jogi szabalyozas korszerusitesere.

b) figyelemmel kiser; a szakert6i tevekenyseg kapcsan megismerhet6
informaci6k alapjan a bunugyi esemenyek soraban kialakul6, megvaltoz6
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tapasztalatokat. EI6segiti a rendvedelmi- es az igazsagszolgaltatashoz
kapcsol6d6 szervezetek tagjai reszere a szakert6i tevekenyseg saran osszegyGlt
tapasztalatok megismereset.

c) egyuttmukodik es szakmai kapcsolatot tart fenn a hazai, valamint kulfoldi
szakert6i szervezetekkel, a tudomanyos kutat6intezetekkel es a bunugyi
tudomanyok intezmenyeivel. Reszt vallal az eur6pai es mas kOlf61diigazsagOgyi
szervezetek szakmai programjainak megval6sitasaban.

d) jogszabalyok altai el6irt, tovabba megengedett, illetve jogszabalyokhoz
kapcsol6d6 esetben adatokat kezel, gondoskodik az adatbiztonsag es
adatvedelmi szabalyok betartasar61, adatot szolgaltat. Adatfeldolgoz6 es
adatkezel6 tevekenysege reven kezeli a hazai es nemzetkozi jogszabalyokban
meghatarozott nemzeti bunOgyi ujj- es tenyernyomat, fegyver-, valamint DNS-
profil adatbazisokat, tovabba az idegenrendeszeti, menekultogyi ujjnyomatok
nyilvantartasat, rendeletek altai szabalyozott feltetelek teljesOlese eseten adatot
tovabbit.

7. Az Intezet kiegeszit6 tevekenysegkent alkalmazott kutatast folytat a hatas- es
kompetenciakorebe tartoz6 szakteruleteken annak erdekeben, hogy a tudomany
mindenkori allasanak megfelel6, megalapozott szakvelemenyek elkeszitesehez
szOksegesszakmai hatter biztositott legyen. Ennek kereteben az Intezet:

a) tudomanyos kutat6helykent mukodik. Kezdemenyezi es el6segiti a
szakellatasi terOleten alkalmazott m6dszerek, metodikai eljarasok
tovabbfejlesztesere, uj vizsgalati technikak kidolgozasara iranyul6 tudomanyos
kutat6munkat, gondoskodik a kOI- es belfoldi tudomanyos eredmenyek
alkalmazasar61, szorgalmazza a tudas amortizal6dasanak kompenzalasat es a
technol6giai korszerusitest;

b) reszt vesz a bunugyi szakert6i-, bunugyi technikusi-, valamint egyeb gradualis-
es posztgradualis kepzesekben, tovabbkepzesekben;
c) fenntartja es gyarapitja a bunugyi szakkonyvtar kezikonyv- es szakfoly6irat
allomanyat.

8. Az Intezet vallalkozasi tevekenyseget nem folytat. A II. Fejezet 6. pontjaban
megjelolt feladatait kozhatalmi feladatkent latja el, a kozhatalmi feladatokat ellat6
szervek kirendelesei soran dijjegyzeket allit ki. A rend6rsegi feladatokat ellat6
szervek vonatkozasaban a kirendel6 szerv a felmerult nett6 koltsegeket el6iranyzat
atadas formajaban egyenliti ki. Az Intezet a nem rend6rsegi feladatokat ellat6
kirendel6 szervek fele szamlat allit ki.
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III. fejezet
Az Intezet vezetese, iranyitasa

1. Az igazgat6

Az igazgat6 altalanos feladatai

9. Az Intezetet az igazgat6 vezeti. E hatask6reben

a) a jogszabalyok es a k6zjogi szervezetszabalyoz6 eszk6z6k, valamint az elemi
k61tsegvetes keretei k6z6tt biztositja a szervezeti elemek 6sszehangolt
muk6deset. Gondoskodik az Intezet muk6desenek szemelyi es targyi felteteleir61,
szOkseg eseten kezdemenyezi a szakert6i es egyeb tevekenyseg ellatasanak
szemelyi es targyi felteteleinek megteremteset, illetve p6tlasat. Az Intezet
tervezesi, beszamolasi, informaci6szolgaltatasi k6telezettsegeit teljesiti,
gondoskodik annak teljesseger61 es hitelesseger61, a gazdalkodasi lehet6segek
es a k6telezettsegek 6sszhangjar61, az Intezet szamviteli rendjer61;

b) gondoskodik az adatkezelesi, a minositett adatvedelmi-, es Ogyviteli eljarasi, a
munkavedelmi-, a tUzvedelmi-, es a k6rnyezetvedelmi szabalyok, valamint a
szervezeti elemek igazgatasaval kapcsolatos el6irasok megtartasar61;

c) k6zvetlenOI, vagy az igazgat6-helyettesek es a hivatalvezet6 utjan ellatja az
Intezet szervezeti elemeinek iranyitasat, koordinalja az egyes szervezeti elemek
munkajat;

d) meghatarozza az Intezet min6segpolitikai alapelveit, gondoskodik azok
betartasar61, a min6segiranyitasi rendszer rendszer-szabvanyok szerinti
muk6desenek felteteleir61;

e) az igazgat6-helyettesek, a hivatalvezet6 es az osztalyvezet6k javaslatainak
figyelembevetelevel meghatarozza a szervezeti elemek munkarendjet es
gondoskodik annak betartatasar61 es betartatasar61;

f) tajekoztatja az iranyit6 es a k6zepiranyit6 szervet az Intezet muk6deserol,
reszOkre biztositja a szakmai felLigyelet ellatasanak felteteleit;

g) a k61tsegvetesi beszamol6 kereteben beszamol az Intezet vezet6i
ellen6rzeseinek, valamint bels6 ellen6rzesenek muk6dteteser61;

h) j6vahagyja az Intezet penzOgyi iranyitasi rendszeret;

i) j6vahagyja az egyes szervezeti elemek ugyrendjet es a kinevezesi jogk6rebe
tartoz6k munkak6ri leirasait;

j) k6zvetienOI iranyitja az Intezet bels6 ellen6rzesi feladatainak ellatasat, ertekeli a
folyamatba epitett-, eI6zetes-, ut6lagos- es vezet6i ellen6rzesi rendszer (FEUVE
rendszer) muk6deset, felel6s a vezet6i, es a bels6 ellen6rzes megszervezeseert
es hatekony muk6deseert, a kOlso ellen6rzesi szervek altai keszitett jelentesben
foglalt feladat hatarid6n belLil tOrteno vegrehajtasara intezkedesi tervet keszit;
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k) meghatarozza a kiadasok jogosultsagat, az el6zetes ellen6rzesehez (szakmai
igazolas, ervenyesites) kapcsolodo intezmenyi munkarendet;

I) Iranyitja es ellen6rzi az alkalmazottak Intezeten beluli szakmai- es jogi
kepzeset, tovabbkepzeset, el6segiti a beosztottak onkepzeset, el6segiti a
tudomanyos kutatoi es oktatoi tevekenyseget.

m) hivatalos kapcsolatot tart nemzetkozi szakmai szervezetekkel, igazsagugyi
szakert6i szervezetekkel, valamint a szakert6i munkaban es a tudomanyos
kutatasokban resztvev6 kutatointezetekkel es egyetemi tanszekekkel.

0) reszt vesz, illetve kepviselteti magat az orszagos f6kapitanyi ertekezleteken.

10. Az igazgato kozvetlen iranyitasa ala tartoznak az igazgato-helyettesek, a
hivatalvezet6, a min6segiranyitasi vezet6 es a revizor.

Az igazgato munkaltatoi jogkore

11. Az Intezet alkalmazottai vonatkozasaban gyakorolja a munkaltatoi jogokat az
alabbi kivetelekkel:

a) az Intezet igazgato-helyetteseinek kinevezese, a kinevezes modositasa es
megszuntetese;

b) az Intezet hivatasos allomanyu tagjai jogviszonyanak letesitesevel,
modositasaval es megszuntetesevel kapcsolatos jogkorok gyakorlasa;

c) az allomanyilletekes parancsnok kizarolagos jogkorebe utaIt jogosultsagok es
kotelezettsegek.

12. Az igazgato gyakorolja a tudomanyos igazgatohelyettes munkavegzesevel
kapcsolatos munkaltatoi jogokat, beleertve a tudomanyos igazgatohelyettes
szabadsaganak, es egyeb, munkavegzes aloli mentesitesenek engedelyezeset,
tovabba a munkavegzesre vonatkozo vezet6i utasitas kiadasat.

13. Az igazgat6 gyakorolja a kozalkalmazotti jogviszonyban es egyeb,
munkavegzesre iranyulo jogviszonyban foglalkoztatottak (a tovabbiakban egyutt:
alkalmazottak) jogviszonyanak letesitesevel, m6dositasaval es megszuntetesevel
kapcsolatos jogokat.

14 Az igazgato a revizort a kozepiranyito szerv szakterOleti vezet6je (Orszagos
Rend6r-f6kapitanysag Ellen6rzesi Szolgalat) el6zetes velemenyenek kikerese utan
nevezi ki.

15. Az igazgato vezet6i beosztasok ellatasara megbizast adhat.

16. Az igazgato az Intezet neveben tanulmanyi szerz6dest kot.

6



17. Az. igazgato engedelyezi a kOlfOldi kikOldetesen, tanulmanyuton, vagy egyeb
kOlf61diszakmai rendezvenyen vale reszvetelt.

18. Az. igazgato gyakorolja a munkaltatoi k61cs6n folyositasara, a lakhatassal
kapcsolatos elhelyezesi es tamogatasi igenyekre vonatkozo engedelyezesi jogk6rt.

19. Az. Intezetben maganszakert6i tevekenyseg folytatasat, valamint maganszakert6i
kirendeles eseten az Intezeti er6forrasok igenybevetelet az igazgato engedelyezheti.

20. Az igazgat6 gyakorolja a felterjesztes jogat az Intezet hivatasos allomanyu
tagjanak soron kivOli el61eptetese vagy mas elismerese, valamint az Intezet
alkalmazottai reszere kOl6nb6z6 cimek, elismeresek es jutalmak adomanyozasa
vonatkozasaban, sajat hatask6reben cimet adomanyoz.

21. A k6zalkalmazotti jogviszonybol ered6 k6telezettsegek vetkes megszegesevel
kapcsolatos fegyelmi es karteritesi eljaras meginditasa - az igazgatohelyettesek es a
hivatasos allomanyu alkalmazottak Ogyeinek kivetelevel - az Ogyben erintett
osztalyvezet6 kezdemenyezese alapjan az igazgato jogk6re. A fegyelmi jogk6rt es a
karteritesre vale k6telezesi jogk6rt az igazgat6 gyakorolja.

22. Az. igazgato gyakorolja a szerv halottjava min6sites jog at.

23. Az. igazgato engedelyezi a rendes szabadsag kiadasat az igazgatohelyettesek, a
hivatalvezet6 es az igazgato k6zvetlen iranyitasa ala tartozok eseteben.

24. IIletmenynelkOli szabadsagot az igazgat6 engedelyezi.

25. A rendkivOli munkavegzest, Ogyeletet vagy keszenletet az igazgat6 rendeli el.

26. Az igazgato a szakterOletenek megfelel6 agazatban jogszabalyi feltetelek
meglete eseten igazsagOgyi szakert6i tevekenyseget folytathat.

Az igazgato kepviseleti jogosultsaga

27. Az igazgat6 kepviseli az Intezetet, hazai szervek es szervezetek es a nemzetk6zi
szerz6desek, es egyOttmuk6desi megallapodas alapjan a kOlfoldi tarsintezmenyekkel
vale kapcsolattartas soran.

28. Az. igazgato megkoti az Intezet es mas szervek k6z6tti egyOttmuk6desi es egyeb
megallapodasokat.

29. Az Intezet altalanos kepviseletet az igazgat6 latja el. Az Intezet eseti
kepviseletere az igazgato adhat felhatalmazast.

30. Az. Intezetet a miniszterium es k6zepiranyito szerv vezet6i ertekezleten az
igazgato kepviseli. Az igazgato tavollete vagy akadalyoztatasa eseten az igazgatot a
k6zepiranyito szerv ertekezletein a hivatalvezet6 kepviseli.

7



Az igazgat6 gazdalkodasi jogkore

31. Az igazgato:

a) az Intezet reszere j6vahagyott elemi koltsegvetesben biztositott el6iranyzatok
mertekeig szerz6deseket kothet es mas kotelezettsegeket vallalhat, a
gazdalkodasra vonatkozo jogszabalyok es megallapodasok keretei kozott;

b) a koltsegvetesi szervek gazdalkodasara es a penzOgyi tevekenysegere
vonatkozo jogszabalyokban, valamint kozjogi szervezetszabalyozo eszkozokben
meghatarozottak szerint gondoskodik az Intezet szamara el6irt penzOgyi,
gazdalkodasi feladatok maradektalan ellatasarol;

c) a gazdalkodasi jogkorok keretei kozott gondoskodik az Intezet beruhazasi es
felujitasi terveinek osszeallitasar61, j6vahagyasar61 es felterjeszteser61;

d) az Intezet jovahagyott letszamkerete kozott munkaer6-sz0ksegleti, a mukodes
egyeb terOletein fejlesztesi, utanpotlasi, ellatasi bels6 intezkedeseket ad hat ki.

32. Az igazgato a jovahagyott koltsegvetes alapjan a gazdalkodas egyes feladatait
vegz6 szervezeti elem vezet6jevel egyeztetve onalloan dont az Intezet szemelyi
juttatasi el6iranyzat felhasznalasa es munkaer6-gazdalkodasi Ogyeiben. Az onallo
szervezeti egyseg vezet6jenek javaslata alapjan - a vonatkozo jogszabalyokban
foglaltak figyelembevetelevel - dont az altala ujonnan kinevezett alkalmazott
illetmenyer61.

33. Mas keres6 foglalkozas vegzeset az igazgat6-helyettesek szamara torten6
engedelyezes kivetelevel az igazgato engedelyezi.

Az igazgat6 helyettesitese

34. Az igazgatot tavolleteben vagy akadalyoztatasakor altalanos helyetteskent a
tudomanyos igazgatohelyettes helyettesiti.

35. Az igazgat6 el6re lathat6an legalabb 30 napot meghalad6 tavollete (a
tovabbiakban: tart6s akadalyoztatas) eseten a munkaltat6i jogkort a tudomanyos
igazgatohelyettes gyakorolja.

36. Az igazgato tavollete vagy akadalyoztatasa eseten kozalkalmazottak eseteben a
tudomanyos igazgatohelyettes jogosult a rendkivOli munkavegzest, az Ogyeletet vagy
a keszenlE§tetelrendelni.

37. Hivatasos szolgalati jogviszonyban 13110alkalmazottak eseteben az igazgato
tavollete vagy akadalyoztatasa eseten a bunOgyi igazgatohelyettes jogosult a
rendkivOli munkavegzes az Ogyelet es a keszenlet elrendelesere.

38. A k6zalkalmazotti jogviszonybol ered6 k6telezettsegek vetkes megszegesevel
kapcsolatos fegyelmi es karteritesi eljaras meginditasanak jogkore az igazgato
tavolleteben nem gyakorolhat6. Az igazgato tartos akadalyoztatasa eseten a jogkort -
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a hivatalvezeto irasbeli eloterjesztese alapjan - a tudomanyos igazgatohelyettes
gyakorolja.

39. Az. igazgato tartos tavollete eseten a munkaltat6i k61cs6n folyositasara, a
lakhatassal kapcsolatos elhelyezesi es tamogatasi igenyekre vonatkoz6
engedelyezesi jogk6rt a tudomanyos igazgatohelyettes gyakorolja.

40. Az. igazgato tavollete vagy akadalyoztatasa eseten a tudomanyos
igazgatohelyettes engedelyezi maganszakertoi kirendeles eseten az Intezeti
eroforrasok igenybevetelet es kiadja a szOkseges engedelyeket.

41. Az. igazgato tartos akadalyoztatasa eseten k6zalkalmazottak
szerz6desk6tes jogat - a hivatalvezet6 ellenjegyzese mellett - a
igazgat6helyettes, hivatasos allomanyu alkalmazott eseteben
igazgat6helyettes gyakorolja.

eseteben a
tudomanyos
a bGnOgyi

42. Az igazgato tavollete vagy akadalyoztatasa eseten, a tudomanyos
konferenciakon es Oleseken, tudomanyos testOletekben, a nemzetk6zi szervezetek,
kOlfOldi delegaciok fogadasakor az Intezetet a tudomanyos igazgatohelyettes
kepviseli.

43. Az igazgato tartos akadalyoztatasa eseten a tudomanyos igazgatohelyettes
engedelyezi a kOlf61di kikOldetesen, tanulmanyuton, vagy egyeb kOlfOldi szakmai
rendezvenyen vale reszvetelt.

44. Az igazgato es a tudomanyos igazgatohelyettes egyOttes tavollete vagy
akadalyoztatasa eseten a helyettesitesi feladatokat (a munkaltatoi- es a
k61tsegvetessel kapcsolatos k6telezettsegvallalasi jogok kivetelevel) a bunOgyi
igazgatohelyettes latja el.

45. Az igazgat6 tart6s akadalyoztatasa eseten a miniszteri szintU ertekezleteken a
tudomanyos igazgat6helyettes, a bunOgyi igazgat6helyettes es - szOkseg vagy tema
alapjan - a hivatalvezeto egyott kepviseli.

46. Az. igazgat6 es az igazgat6-helyettesek egyOttes tavollete vagy akadalyoztatasa
eseten az igazgat6i jogk6r6ket (a munkaltat6i es a k61tsegvetessel kapcsolatos jog ok
kivetelevel) a hivatalvezet6 gyakorolja.

47. Az. igazgat6 tavollete vagy tart6s akadalyoztatasa eseten, a k61tsegvetest erint6
k6telezettsegvallalasi jogot - az Intezet K6telezettsegvallalasi Szabalyzata szerint es
keretei k6z6tt - a szakmailag erintett F60sztaly es a Hivatal MGk6destamogat6
Osztaly vezetojenek ellenjegyzesevel a hivatalvezeto gyakorolja.

48. Az. igazgat6 tavollete vagy akadalyoztatasa eseten az Intezet adminisztrativ,
altalanos igazgatasi, koordinaci6s es jogi jellegu Ogyek kiadmanyozasi jogat a
hivatalvezeto gyakorolja.

49. Az. igazgat6 eseti helyettesitesere az igazgat6 irasbeli megbizast adhat.

9



IV. Fejezet
Az Intezet vezetoi

A tudomanyos igazgat6helyettes

50. A tudomanyos igazgat6helyettes az igazgat6 altalanos helyettese. A 62. b)
pontban a Szakert6i F60sztaly ala tartoz6 szervezeti elemek vonatkozasaban
gyakorolja a 35-36, 38-43 es a 45. pontban meghatarozott jogkoroket.

51. A tudomanyos igazgate-helyettes

a) a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatban meghatarozott keretek k6z6tt ellatja a
Szakert6i F60sztaly vezetesevel kapcsolatos feladatokat, osztalyok iranyitasat;

b) szervezi es koordinalja az Intezetben foly6 tudomanyos, kutat6 es publikaci6s
munkakat;

c) osszehangolja a kutatasi palyazatokon vale reszvetelt;

d) szervezi es ellen6rzi az Intezetben folye es az Intezet altai vegzett oktatasi,
kepzesi es tovabbkepzesi aktivitasokat;

e) kepviseli az Intezetet tudomanyos ferumokon;

f) ellatja az Intezet nemzetk6zi szervezeti tagsagaib61 ered6 kapcsolattartasi
feladatokat;

g) amennyiben a tudomanyos igazgat6helyettes igazsagugyi szakert6 is, akkor a
szakteruletenek megfelel6 agazatban jogszabalyi feltetelek meglete eseten
igazsagugyi szakert6i tevekenyseget folytathat.

52. A tudomanyos igazgat6helyettest a vezet6i feladatai vonatkozasaban az igazgat6
altai megbizott vezet6 helyettesiti.

A bunugyi igazgat6helyettes

53. A bunugyi igazgat6helyettes kozvetlen iranyitasa ala tartoznak a 62. c) pontban
meghatarozott szervezeti egysegek.

54. A bunugyi igazgatehelyettes:

a) ellatja a Bunugyi Technikai F60sztaly vezetesevel jar6 feladatokat;

b) kepviseli az Intezetet a rend6rseg bunugyi vezet6i ertekezletein;

c) igazgatasi, vezetesi es iranyit6 tevekenysege soran jogosult a hatask6rebe
tartoz6 szervezeti elemek tevekenysegeinek koordinalasara es ennek erdekeben
iratok bekeresere, informaci6-szolgaltatasra t6rten6 felhivasra, illetve jelentes
keresere.
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55. A bunugyi igazgat6helyettes munkavegzese soran vagy azzal osszefUggesben
felmerul6, az Intezetet vagy az egyes szakert6i osztalyok tevekenyseget erint6
kerdesekben az igazgat6 feh~ tajekoztatasi, illetve bejelentesi k6telezettseggel
tartozik.

56. A bunugyi igazgat6helyettest a hatask6rebe rendelt osztalyok iranyitasi feladatai
eseteben val6 helyettesitesnel az igazgat6 altai megbizott vezet6 helyettesiti,
munkakori leirasaban a feladatot rogziteni kell.

57. Az Intezet hivatasos allomanyu tagjanak soron kivuli el61eptetese vagy mas
elismerese vonatkozasaban a bunugyi igazgat6helyettes jogosult javaslatot tenni az
igazgat6nak.

A hivatalvezetc5

58. A hivatalvezet6 f6osztalyvezet6-helyettes besorolasu vezet6, az igazgat6
k6zvetlen alarendeltsegebe tartozik.

59. A hivatalvezet6

a) vezeti az Intezet Hivatalat, iranyitja a Hivatalhoz tartoz6 szervezeti elemek
tevekenyseget;

b) gondoskodik az Intezet megfelel6 szabalyozottsaganak biztositasar61, a kuls6
szervekt61 erkez6 tervezetek koordinaci6jar61;

c) gondoskodik a k6zfeladatot ellat6 szervek iratkezeleser61 es a min6sitett adat
vedelmer61 sz616 jogszabalyokban meghatarozott feladatok vegrehajtasar61;

d) biztositja a szemelyes adatok vedelmevel es a k6zerdeku adatok
nyilvanossagaval kapcsolatos jogszabalyokban az adatvedelmi felel6s reszere
meghatarozott feladatok ellatasat;

e) ellatja az Intezet perkepviseleti feladatait a jogtanacsosokr61 sz616
jogszabalyban meghatarozott korben az Intezettel szemben inditott polgari
(munkaugyi) peres es peren kivuli eljarasokban.

60. Az Intezet Alapit6 Okiratanak valtoztatasig vagy az adott feladat vegrehajtasaig a
jogel6d Belugyminiszterium (Igazsagugyi es Rendeszeti Miniszterium) Kozponti
Gazdasagi F6igazgat6sag feladatainak, vagyonelemeinek, iratkezelesenek es
6rzesenek rendezese, tovabba a folyamatban lev6 peres es peren kivu Ii ugyek vitele
soran az Intezetet a hivatalvezet6 kepviseli. A hivatalvezet6 e tevekenyseger61 az
igazgat6t folyamatosan k6teles tajekoztatni.

61. A hivatalvezet6t a hatask6rebe rendelt osztalyok iranyitasi feladatai eseteben
val6 helyettesitesnel az igazgat6 altai megbizott vezet6 helyettesiti, akinek
munkak6ri leirasaban a feladatot rogziteni kell.

V. Fejezet
Az Intezet szervezete
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62. Az Intezet szervezeti abrajat a melleklet tartalmazza. Az Intezet (engedelyezett
letszama: 371 fo) szervezeti elemei:

a) Hivatal (foosztaly jogallasu szervezeti elem, engedelyezett letszama: 4 fo)

- Titkarsagi es Humanigazgatasi Osztaly (engedelyezett letszama: 6 fa)
- Ogykezelesi csoport (onall6) (engedelyezett letszama: 6 fa)
- Mukodestamogat6 Osztaly (engedelyezett letszama: 11 fo)

b) Szakertoi Foosztaly (engedelyezett letszama: 6 fo)

- Daktiloszk6piai Szakertoi Osztaly (engedelyezett letszama: 63 fo)
- Fizikai-Kemiai Szakertoi Osztaly (engedelyezett letszama: 19 fo)
- Genetikai Szakertoi Osztaly (engedelyezett letszama: 42 fo)
- Kriminalisztikai Szakertoi Osztaly (engedelyezett letszama: 62 fo)
- Szerves Kemiai Analitikai Szakertoi Osztaly (engedelyezett letszama: 67 fo)
- Orvosszakertoi Osztaly (engedelyezett letszama: 10 fo)

c) Bunugyi Technikai Foosztaly (engedelyezett letszama: 4 fa)

- Kozponti Technikai Osztaly (engedelyezett letszama: 18 fo)
- Bunugyi Orvosi es Kriminalpszichol6giai Osztaly (engedelyezett letszama:29
fo)
- Poligrafos Osztaly (engedelyezett letszama: 11 to)
- Szakfelugyeleti Osztaly (engedelyezett letszama: 9 to)

VI. fejezet
A szakertore vonatkozo kOlan rendelkezesek

a) folyamatos on-, illetve szervezett tovabbkepzesek segitsegevel a munkajahoz
szukseges szakmai, gyakorlati, tudomanyos, valamint jogi ismereteit megfeleloen
gyarapitja, eleget tesz a jogszabaly altai eloirt szakmai kepzeseknek;

b) a szemelyere vonatkoz6 kizar6 okot a vezetojenek haladektalanul bejelenti;

c) reszt vallal az Intezet kutatasi, fejlesztesi, minosegiranyitasi tevekenysegben,
valamint a szakteruletet erinto belso oktatasi, tovabbkepzesi, publikaci6s
feladatokban.

64. A szakerto:
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a) a gyakornoki tevekenyseget a felOgyelo igazsagugyi szakerto
rendelkezeseinek megfeleloen, munkak6ri leirasanak betartasaval legjobb
szakmai tudasa es lelkiismerete szerint vegzi;

b) folyamatos 6n-, illetve szervezett tovabbkepzesek segitsegevel az 6nall6
szakertoi tevekenysegre t6rteno felkeszOleshez szOkseges szakmai, gyakorlati,
tudomanyos, valamint jogi ismereteit megfeleloen gyarapitja;

c) reszt vallal az Intezet kutatasi, fejlesztesi, minosegiranyitasi tevekenysegben,
valamint a szakterOletet erinto publikaci6s feladatokban.

VII. fejezet

A revizorra vonatkozo kUlon rendelkezesek

65. A revizor szervezi, illetve vegezteti a k61tsegvetesi szervek belso ellenorzeserol
sz616 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben a belso ellenorzesi szervezetre telepitett
feladatokat. Ennek megfeleloen szabalyszerusegi, penzOgyi, rendszer- es
teljesitmeny-ellenorzeseket, illetve informatikai rendszerellenorzeseket vegez,
tovabba vegeztet, az ellenorzesi tevekenyseget a strategiai, k6zeptavu es eves
tervek, illetoleg az Intezet Belso Ellenorzesi Kezik6nyve alapjan.

VIII. Fejezet

A szolgalati ut

66. Az intezeti alkalmazottak - a hivatasos szolgalati viszonyban all6k kivetelevel -
magasabb vezetoh6z, elojar6hoz k6zvetlen felettesOk, ezt k6vetoen az igazgat6
utjan fordulhatnak. A hivatasos szolgalati jogviszonyban all6k a 62/2007. (XII. 23.)
IRM rendeletben foglaltak szerint k6telesek eljarni.

67 Az intezeti alkalmazottak - az igazsagOgyi szakertoi, valamint oktat6 es
tudomanyos tevekenyseg kivetelevel - alkalmazottkent mas szervekkel (beleertve az
adatszolgaltatast is) az igazgat6 utjan lephetnek erintkezesbe.

IX. Fejezet
A szervezeti elemek szakmai feladatai

A Hivatal
68. A Hivatal

a) vegzi az Intezet humanpolitikai es humanigazgatasi, a letszam- es munkaero
gazdalkodasi feladatait, vezeti a kapcsol6d6 nyilvantartasokat;

b) gondoskodik az Intezet alkalmazottai jogviszonyanak letesitesevel,
m6dositasaval es megszOntetesevel kapcsolatos feladatok vegrehajtasar61,
bonyolitja a szOkseges adatszolgaltatasokat;
c) biztositja a munkaltat6i- es szolgalati igazolvanyok, jelvenyek kiadasaval,
nyilvantartasaval es selejtezesevel kapcsolatos feladatokat;
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d) vegzi a nemzetbiztonsagi-, a megel6z6 vedelmi vizsgalatra, illetve
vagyonnyilatkozat tetelre kotelezett alkalmazottakkal kapcsolatos Ogyintezesi es
nyilvantartasi feladatokat;

e) a leveltari torveny, az iratkezelesre es a min6sitett adatok kezelesere a
kozfeladatot ellat6 szervek szamara meghatarozott jogszabalyok alapjan
gondoskodik az Intezet iratforgalmanak biztositasar61,vegzi az archiv iratkezelesi
feladatok vegrehajtasar61;

f) ellatja az Intezet adatvedelmi feladatait, gondoskodik a min6sitett
adatkezelessel osszefOgg6 szemelyi, adminisztrativ es fizikai biztonsag
felteteleinek megteremteser61;

g) osszeallitja az Intezet elemi koltsegvetesi tervet, j6vahagyas utan gondoskodik
az eves koltsegvetes vegrehajtasar61, valamint a penzOgyi, a gazdasagi es a
szamviteli nyilvantartasi, adatszolgaltatasi feladatok ellatasar61;

h) vegzi az Intezet alaptevekenysegehez szOkseges beszerzesi, tarolasi es
ellatasi, nyilvantartasi es penzOgyifeladatokat.

Szakertc5i Fc50sztaly

69. A Szakert6i F60sztaly

a) a szakert6i szemle kereteben vizsgalja a nyomoz6 hat6sagok altai lefoglalt
bunjeltargyakat, esetenkent kozremukodik a helyszini szemlen a bunjeltargyak
biztositasanal;

b) vegzi a daktiloszk6piai szakert6i, a nyomkutatasi es nyomrogzitesi feladatokat;

c) vegzi a nemzeti es a nemzetkozi daktiloszk6piai (ujj- es tenyernyom)
nyilvantartassal, kezelessel es adatszolgaltatassal kapcsolatos feladatokat;

d) ellatja a szakert6i nyilvantart6 szerv szamara a bunOgyi nyilvantartasi
torvenyben meghatarozott nyilvantartasi es adatszolgaltatasi feladatokat;

e) vizsgalja a nyomoz6 hat6sagok altai lefoglalt bunjeltargyak es azok
elvaltozasait a rajtuk lev6 idegen eredetU anyagmaradvanyok felkutatasat,
eredetenek igazsagOgyiszakert6i velemenyezeset, vegzi tovabba a vizsgalatokra
erkez6 targyak fizikai-, kemiai jellemz6inek meghatarozasat, elemzeset,
igazsagOgyivegyesz-, fizikus-, geol6gus-, biol6gus-, botanikus-, fegyver-, iras- es
okmany szakterOletekretartoz6 szakvelemenyek kesziteset;

f) bunjeltargyakr61 elkOl6nitett biol6giai mintakb61 (ver, nyal, ond6, csont,
hamszovet, stb.) genetikai vizsgalatot vegez. A meghatarozott DNS-profil alapjan
szakert6i 6sszehasonlit6 velemenyt keszit, szemelyazonossagot, szarmazast
allapit meg. A hatalyos jogszabalyok alapjan kezeli az orszagos DNS-profil
nyilvantartast;

14



g) igazsagOgyi fegyverszakert6i velemenyeket keszit kOl6nb6z6 kaliberO
fegyverek, fegyveralkatreszek, 16szerek es azok alkatreszei, kil6tt 16vedekt61
megserOlt targyak (ruhazatok, ember; b6r, stb.), kil6tt 16vedek, illetve elsOt6tt
hOvelyek, robbant6szerek, pirotechnikai termekek, bOncselekmenyek
elk6vetesere hasznalt ipari munkaeszkozok (szogbelov6 szerszam, allatkabit6
keszOlek) vizsgalata alapjan;

h) orszagos hataskorrel vizsgalja az ismeretlen tettesek altai elkovetett fegyveres
buncselekmenyek kapcsan biztositott targyakat (Iovedekek es 16szer hOvelyek) a
fegyver gyOjtemenyt kezeli, es annak a vizsgalatat vegzi, hogy egy adott
fegyverrel kovettek-e el bOncselekmenyt;

i) igazsagOgyi nyomszakert6i velemenyeket keszit labbeli nyomok, eszkoznyomok
(kezi-, es gepi szerszamok, munkagepek nyomai) alapjan. Vegzi a kozlekedesi
UarmOalkatreszeken, ruhazati targyakon, egyeb helyeken fellelhet6) nyomok es
gumiabroncs nyomok vizsgalatat es azonositasat, kOIonboz6 targydarabok
6sszetartozasanak vizsgalatat toresi. szakadasi, vagasi nyomok alapjan, valamint
a nem daktiloszk6piai vonatkozasu emberi testreszek nyomainak (lab, fog, fUl,
hom 10kstb.) es allatok nyomainak (pI. harapasnyom) osszehasonlit6 vizsgalatat;

j) targyak. fenykepfelvetelek osszehasonlit6 vizsgalatat es azonositasat vegzi,
nyomszakert6i modellezeseket vegez, pr6banyomatokat keszit, felkutatja a
bOncselekmennyel kapcsolatba hozhat6 nyomokat, azokat rogziti;

k) az igazsagOgyi es hat6sagi boncolasok soran elrendelt, a halalok
megallapitasat es egyeb patol6giai elteresek kimutatasat celz6 laborat6riumi
vizsgalatokat vegez (szovettani, tovabba boncolas kiegeszit6 vizsgalatkent
kovamoszat - diatoma kimutatas), azok alapjan szakvelemenyt keszit;

I) a kOl6nboz6 buncselekmenyek soran fellelt, illetve a bunjelekr61 biztositott
emberi sz6rkepletekr61 morfol6giai vizsgalatot vegez azokon fellelhet6 kemiai-,
fizikai-, biol6giai-behatasok alapjan velemenyez. Emberi sz6rkepleteket (hajszal,
szemeremsz6r) azonosit;

m) vegzi a biol6giai mintak (ver, vizelet) alkohol koncentraci6janak
meghatarozasat, a legalkohol merest kovet6 italfogyasztasi nyilatkozat alapjan
orvosszakert6i velemenyt keszit az alkoholos allapottal, az alkoholos
befolyasoltsaggal osszefUggesben, tovabba egyeb orvosszakert6i velemenyt
keszit iratok alapjan;

n) azonositja a nyomozo hatosag altai lefoglalt kabitoszer-gyanus anyagokban
talalhat6 kabit6szerek min6seget, ehhez bunjelszemle soran a vizsgalati mintakat
elkOloniti, el6kesziti, a vizsgalatok befejezeseig a bOnjeltargyakat biztonsagosan
tarolja. Meghatarozza a tiszta hat6anyag-tartalmat, kOIonboz6 helyekr61 vett minta
alapjan, illetve vegzi a szemelyekt61 lefoglalt kabit6szergyanus anyagok
osszehasonlit6 vizsgalatat;

0) vegzi az egyes szenhidrogenek elvalasztasat es azonositasat, egesi
maradvanyokb61 gyujtaskelt6 anyagok (benzin, gazolaj, petr61eum, stb.)
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kimutatasat, bunugyekben biztositott uzemanyagok es ken6anyagok
osszehasonlito vizsgalatat, gepjarmuvek karosszeriaja mara anyaggal t6rten6
le6ntesenek vizsgalatat;

BunUgyi Technikai Foosztaly

70. A Bunugyi Technikai F60sztaly feladata

a) a rendelkezesere allo eszk6z6k, m6dszerek figyelembe vetelevel
meghatarozza a szakterUlet tevekenysegenek f6 iranyait, id6szeru es sulyponti
kerdeseit, iranyitja, tervezi es szervezi a szakterOlet strategiai es taktikai
feladatait, ellen6rzi azok vegrehajtasat, el6kesziti es kidolgozza a szakteruletre
vonatkozo koncepci6kat, strategiai es fejlesztesi tervet;

b) a buncselekmenyek es az elk6vet6k eredmenyesebb felderiteset, a
buntet6eljaras megalapozottsagat szolgal6 bizonyitekok er6siteset celzoan
gondoskodik a bunugyi technika, a bunugyi orvosi tevekenyseg es a
kriminalpszichologia eszk6zeinek es m6dszereinek gyakorlati alkalmazasarol, a
korszeru eljarasok hasznositasarol;

c) figyelemmel kiseri a szakterulete munkajara kihato jogszabalyi valtozasokat,
parancsokat, utasitasokat, intezkedeseket, iranyelveket es allasfoglalasokat,
gondoskodik azok ervenyesiteser61a foosztaly allomanya k6reben;

d) reszt vesz a jogszabalyok, a szakmai es k6zjogi szervezetszabalyozo
eszkozeinek min6sul6 mas normativak tervezeteinek velemenyezeseben,
koordinalasaban;

e) statisztikak alapjan elemzo-ertekel6 tevekenyseget, illetve mas d6ntes
el6keszit6 munkat vegez;

f) reszt vesz a szakterulet munkajat szabalyozo normak kiadasanak,
modositasanak kezdemenyezeseben, azok el6kesziteseben, kidolgozasaban;

g) reszt vesz az Intezet min6segOgyi rendszerenek kialakitasaval es
min6segfejlesztesi programjaval kapcsolatos feladatokban;

h) meghatarozott buncselekmenyek eseteben 6nallo bunOgyi technikai
vegrehajtoi feladatokat lat el orszagos illetekesseggel, valamint helyszini
szakiranyitast vegez;

i) technikai es szemelyi segitseget nyujt a terOleti szervek kiemelt
buncselekmenyeinek helyszini tevekenysegehez;

j) vegzi a rendkivOli halal eseten k6vetend6 rend6ri eljaras szabalyzata kiadasarol
szolo ORFK utasitasban foglalt, bunugyi orvosokra vonatkozo feladatokat;

k) a rend6ri szervek megkeresese alapjan elvegzi a buncselekmenyek
gyanusitottjainak es sertettjeinek orvosi vizsgalatat;
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I) vegzi a transzplantacios eljarasban a hatosagi engedely kiadasat;

m) a BRFK Kozponti Fogdan (1026 Budapest, Gyorskocsi utca 31) folyamatos
orvosi es felcseri ellatast biztosit, a Nemzeti Nyomozoiroda Fogda (1062
Budapest, Aradi utca 21-23.) Ozemelteteseben 13110fogdan felcseri ellatast nyujt;

n) az eljaro hatosagok kirendelese alapjan orszagos hataskorrel vegez
bOntet6eljarasokban, valamint kozigazgatosagi hatosagi eljarasokban poligr8fos
hazugsagvizsgalatokat;

0) biztositja a megyei-rend6rf6kapitanysagok poligrafos vizsgaloi szamara a
szupervizios lehet6seget;

p) pszichologiai szaktanacsadoi es szakert6i tevekenyseget folytat orszagos
illetekesseggel;

r) ellatja a rend6rseg szerveinek feladat es hataskorer61 szolo kormanyrendelet
alapjan a terOleti es helyi szervek bunOgyi technikai, bunOgyi pszichologia es
poligrafos hazugsagvizsgalat, iIIetve a bunOgyi orvosi tevekenyseg szakmai
iranyitasat;

s) egyedi Ogyek felOlvizsgalataval, celellenorzesekkel, temavizsgalatokkal
ellenorzi a szakiranyitasa ala tartozo szervek szakmai tevekenyseget. A
vegrehajtott atfogo-, tema-, es celellenorzesekrol elemzo- ertekelo jelentest
keszit, javaslatot tesz a feltart hianyossagok, jogsertesek kikOszobolesere, a
tevekenyseg hatekonysaganak javitasara, reszt vesz az utoellen6rzesek
vegrehajtasaban;

t) egyOttmuk6dik az illetekes gazdasagi szervekkel a bunOgyi technikai szervezeti
egysegek nyomr6gzito es egyeb bunOgyi technikai, bunOgyi nyilvantartasba
veteli, a bunOgyi orvosi es kriminalpszichologusi, a poligrafos tevekenyseg
specialis eszkozeinek, anyagainak egyseges ellatasaban, kozremukodik azok
beszerzeseben;

u) vegzi a beszerzesre kerOlt anyagok, eszkozok kiadasat;

v) egyOttmukodik az ORFK Dunakeszi Oktatasi Kozponttal, es mas szakkepz6
helyekkel, reszt vesz a szakterOlet szaktanfolyami modszertanainak
kidolgozasaban, kozremukodik a kepzesekben, oktatasokat, tovabbkepzeseket
szervez es tart;

z) kapcsolatot tart a tudomanyos tevekenyseget fOlytato hazai es nemzetkozi
szervezetekkel, intezmenyekkel, halozatokkal, reszt vesz az intezeti tudomanyos
munkaban.

zs) intezi az Intezet igazgatojahoz kapcsolodo es kiadmanyozasi jogkorebe
tartozo Ogyeket es az ezekkel osszefOggo Ogykezelesi feladatokat.

X. fejezet
Az Intezet mukodesenek altalanos szabalyai
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A kiadmanyozas rendje

71. Az Intezet neveben egyedOli alairokent az igazgato irhat ala. Az egyes beosztott
szakert6i velemenyek kiadmanyozasi jogat az illetekes szakert6i osztaly vezet6je
gyakorolja. Az osztalyvezet6 tavolh3teben a kiadmanyozas jogat az igazgato
gyakorolja. Az igazgato es az iIIetekes szakert6i osztaly osztalyvezet6jenek egyOttes
tavollete eseten, a szakert6i velemeny kiadmanyozasi jogat az igazgato eseti
kijel61ese szerinti, szakert6i osztaly igazsagOgyi szakert6 osztalyvezet6je gyakorolja.

72. Az osztalyvezet6 igazsagOgyi szakert6k szakert6i velemenyenek kiadmanyozasa
az igazgato jogk6re. Az igazgato tavolleteben az igazgato eseti kijel61ese szerinti,
szakert6i osztaly igazsagOgyi szakert6 osztalyvezet6je gyakorolja.

73. A tudomanyos igazgatohelyettes kiadmanyozasi jogat tavolletE~ben, illetve
akadalyoztatasa eseten az igazgato gyakorolja.

74. A tudomanyos igazgatohelyettes az akkreditalassal kapcsolatos bels6 es kOls6,
penzOgyi k6telezettsegvallalast nem tartalmazo dokumentumokat az Intezet neveben
kiadmanyozhatja.

75. Az igazgatohelyettesek, a hivatalvezet6 az igazgato tartos akadalyoztatasa
eseten, a Hivatal Muk6destamogato Osztaly osztalyvezet6jenek penzOgyi
ellenjegyzese mellett jogosultak az Intezet K6telezettsegvallalasi Szabalyzataban
meghatarozott mertekig az iratok kiadmanyozasara.

76. Az igazgato tavollete es akadalyoztatasa eseten a tudomanyos igazgatohelyettes
az Intezet nemzetk6zi tagsagabol ered6 k6telezettsegek teljesitesevel kapcsolatos
iratokat kiadmanyozhatja.

77. A bunOgyi igazgatohelyettes kiadmanyozasi jogat tavolleteben es
akadalyoztatasa eseten az Intezet BunOgyi Technikai F60sztaly SzakfelOgyeleti
Osztaly vezet6je gyakorolja.

78. A hivatalvezet6 kiadmanyozasi jogat tavolleteben es akadalyoztatasa eseten
gazdasagi, penzOgyi es altalanos igazgatasi, tovabba a BelOgyminiszterium
(lgazsagOgyi es Rendeszeti Miniszterium) K6zponti Gazdasagi F6igazgatosagot
erint6 Ogyekben a Hivatal Muk6destamogato Osztaly vezet6je, szemelyOgyi es
humanigazgatasi Ogyekben a Hivatal Titkarsagi es Humanigazgatasi Osztaly
osztalyvezet6je gyakorolja.

79. A belfOldi kikOldetesi rendelvenyek es azok elszamolasai, tovabba a
munkavegzes alol t6rten6 tavolmaradasok adatszolgaltatasi okmanyainak
(betegallomany-, es szabadsag jelentes) munkaltatoi igazolasi kiadmanyozasi jogat a
hivatalvezetO, hivatasos szolgalati jogviszonyban allok eseteben a bunOgyi
igazgatohelyettes vegzi.

80. Az Intezet Szakert6i F60sztaly keretebe tartozo osztalyok 6sszesitett
adatszolgaltatasi, anyag- es eszk6zigenylesi, jelentesi dokumentacioinak
kiadmanyozasi jogat az Intezet tudomanyos igazgatohelyettese gyakorolja.
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Amennyiben az adatszolgaltatas a BGnOgyi Technikai F60sztalyt is erinti, az
igazgat6helyettes (tudomanyos) a Hivatal bevonasaval jar el.

81. Az igazgat6 tavollete vagy akadalyoztatasa eseten a rendkivOli munkavegzes
elszamolasahoz szOkseges nyomtatvanyt a hivatalvezet6 kiadmanyozza.

82. Az i1letmenyel6legek, a szocialis- es egyeb segelyek, a szemOvegteritesek,
tovabba a fogp6tlas koltsegenek elszamolasara vonatkoz6 nyomtatvanyokat az
igazgat6 tavolleteben vagy akadalyoztatasa eseten a hivatalvezet6 kiadmanyozza.

83. Az Intezet Alapit6 Okiratanak m6dositasaig vagy a feladat megszGneseig a
jogel6d BelOgyminiszterium (lgazsagOgyi es Rendeszeti Miniszterium) Kozponti
Gazdasagi F6igazgat6sag korabbi feladatkoret erint6 munkaltat6i igazolasok,
tovabba az erintett allomany reszere az Allami EgeszsegOgyi Kozpont szolgaltatasat
lehet6ve tev6 igazolasok kiadmanyozasi jogat a Hivatal Titkarsagi es
Humanigazgatasi Osztaly osztalyvezet6je kiadmanyozza.

84. A BeiOgyminiszteriumb61, valamint a rend6rseg szerveit61 koordinaci6 kereteben
erkez6 megkeresesekre az erdemi eszrevetelt nem tartalmaz6 valaszlevelek
kiadmanyozasi jog at a hivatalvezet6 gyakorolja. Az igazgat6 tavollete vagy
akadalyoztatasa eseten az erdemi velemenyt vagy javaslatot tartalmaz6
valaszlevelet - a szOkseges bels6 velemenyek osszesiteset kovet6en - a
hivatalvezet6 kiadmanyozza.

Az Intezet belso szabalyalkotasi rendje

85. Az igazgat6 barmely dontesi korebe utalt kerdesben adhat ki, - a jogszabalyok,
illetve az iranyit6 szerv es a kozepiranyit6 szerv rendelkezesei altai meghatarozott
esetben pedig koteles kiadni - bels6 rendelkezest.

86 A tervezeteket az erintett temaban illetekes osztaly terjeszti e16. A tervezeteket
bels6 es kOls6 koordinaci6 soran velemenyeztetni kell. A koordinaci6 elvegzese a
Hivatal feladata.

87. A koordinaci6t es az esetleges m6dositasokat kovet6en a tervezetet
kiadmanyozasra a Hivatal terjeszti e16.

Vezetoi ertekezletek rendje

88. Igazgat6i vezet6i ertekezlet heti rendszeresseggel kerOI megtartasra. Az
ertekezletek soran a megtargyaland6 tema erdemi feldolgozasa celjab61 biztositani
kell a resztvev6k el6zetes tajekoztatasat az ertekezlet napirendjer61, illetve biztositani
kell a tanacskozasra val6 felkeszOles lehet6seget. Az ertekezlet osszehivasa es a
szOkseges dokumentaci6k megkOldese a Titkarsag feladata.

89. Az ertekezletekr61 emlekeztet6t kell kesziteni, es azt - j6vahagyas utan - az
erintetteknek meg kell kOldeni. Az emlekeztet6t a tudomanyos igazgat6helyettes,
tavollete vagy akadalyoztatasa eseten a hivatalvezet6 keszti el.
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90. A rendszeres vezet6i ertekezlet resztvev6i az igazgato, az igazgatohelyettesek, a
hivatalvezet6, a meghivott osztalyvezet6k, a min6segiranyitasi vezet6, es az eseti
meghivottak.

Vezetoi referada

91. A referada kereteben kerOI sor egy-egy szakmai terOlet mOk6desevel, munkajaval
6sszefOgg6 kerdesek, hatarid6k egyeztetesere, az elvegzett feladatok attekintesere,
a soron k6vetkez6 feladatok megbeszelesere.

92. A vezet6i referada rendjet az igazgato hatarozza meg.

Nem tervezett ertekezletek

93. Egyes szakkerdesekben az igazgato vagy az igazgato tajekoztatasa mellett az
igazgatohelyettesek, a hivatalvezet6, es az Intezet mas vezet6je - szOkseg szerint -
szakmai tanacskozast hiv 6ssze a temaban erintett vezet6k, munkatarsak
bevonasaval.

Munkabizottsagok

94. Az Intezetben feimerOl6 egyes feladatok elvegzesere javaslatteteli -
meghatarozott esetben d6ntesi - hatask6rrel az igazgato allando vagy eseti
bizottsagokat hozhat letre.

95. Az Intezetben allando bizottsagkent Szocialis Bizottsag mOk6dik, amely d6ntes-
el6keszit6, velemenyez6 es javaslattev6 szerv. A Szocialis Bizottsagnak az igazgato
altai meghatarozott k6rben, az Ogyrendjeben r6gzitett modon d6ntesi jogosultsaga
van. A Szocialis Bizottsag titkari feladatait a Hivatal Titkarsagi es Humanigazgatasi
Osztalya latja el. A Szocialis Bizottsag reszletes feladatait, jogk6ret es mOk6deset
Ogyrend hatarozza meg.

Minosegiranyitasi rendszer (MIR)

96. A MIR szervezetet az igazgato k6zvetlen iranyitasaval, fOggetlen
min6segiranyitasi vezet6 iranyitja.

97. A MIR operativ szerve a min6segOgyi megbizottak ertekezlete (MIR ertekezlet).

98. A MIR ertekezlet munkajat a MIR Ogyrendjeben meghatarozottak szerint vegzi.

99. A min6segiranyitasi vezet6 tanacskozasi joggal rendelkez6 reszvev6je vezet6i
ertekezletnek, az osztaly min6segOgyi megbizottai resztvev6i szakmai osztaly
ertekezletenek es min6segiranyitasi feladatok tekinteteben k6zvetienOI az osztaly
vezet6jenek tartoznak beszamolni.
100. A MIR szervezet es tagjai feladata a min6segiranyitasi rendszer vonatkozo
rendszer szabvany szerinti mOk6dtetese.
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101. A MIR szervezet es tagjai egyedileg es egyuttesen katelesek es jogosultak
min6segcelok megfogalmazasa reven javaslatokat tenni az osztalyuk, illetve az
Intezet szervezetenek es szakmai munkajanak fejlesztese erdekeben.

102. A MIR szervezet es tagjai egyedileg es egyuttesen jogosultak osztalyuk, illetve
az Intezet szervezete es szakmai munkajat erint6 vezet6i d6nteseket
min6segiranyitasi szempontok, a szabvanynak val6 megfelel6seg oldalar61
velemenyezni.

103. A MIR szervezet es tagjai egyedileg es egyuttesen katelesek haladektalanul
jelezni az osztaly, illetve az Intezet vezet6jenek, ha olyan meg nem felel6seget
eszlelnek, amely veszelyezteti az Intezet akkreditalt statuszat.

Informatikai rendszer (IR)

104. Az IR-t az Intezet informatikai f6el6ad6jab61 (rendszergazda), az osztalyok altai
delegalt munkatarsakb61 all6, az igazgat6 altai kinevezett vezet6 altai vezetett
informatikai munkacsoport iranyitja

105. A munkacsoport

a) felugyeli, biztositja es mukadteti az Intezetben uzemeltetett hal6zati es lokalis
szamitastechnikai eszk6z6ket, felhasznal6i programokat, uj rendszereket tesztel,
installal;

b) eseti hibaelharitast vegez, a hibak behatarolasa utan az uzemeltet6t
tajekoztatja a szukseges javitasi munkakr61;

c) a rendelkezesre all6 adatbazisokb61 kUlan - az engedelyezett kerelemre -
olyan adatokat szolgaltat, melyek nem reszei a felhasznal6i programok altai
nyujtott szolgaltatasoknak;

d) gondoskodik az eszk6z6k kapacitasn6vel6 b6viteser61 es a szamitastechnikai
eszk6z6k, valamint a szoftverek beszerzesenek el6kesziteser61;

e) elkesziti a szoftverk6nyvtarat, valamint a letrehozasahoz szukseges leirast
tartalmaz6 dokumentumot;

f) javaslatot tesz a szamitastechnikai eszk6zak es szoftverek hasznalatb61
t6rten6 kivonasara, illetve selejtezesere. Intezkedik a nem jogtiszta szoftverek
azonnali hasznalatb61 val6 kivonasara es megsemmisitesere;

g) kezeli az Intezet honlapjat, a bels6 levelezesi rendszerenek adatait, frissiti a
bels6 telefonk6nyv adatait az erintett szakteruletek altai megadott adatok alapjan.

Az ellenorzes rendszere

106. A folyamatba epitett el6zetes es ut61agos vezet6i ellen6rzes az Intezetben els6
szintU penzugyi iranyitasi es ellen6rzesi rendszere, amelynek celja az Intezet
rendelkezesre all6 er6forrasainak szabalyszeru, szabalyozott, gazdasagos, hatekony
es eredmenyes felhasznalasa.
107. A bels6 ellen6rzes fUggetlen, targyilagos bizonyossagot ad6 es tanacsad6
tevekenyseg, amelynek celja, hogy fejlessze az Intezet es a hozza tartoz6 szervek
muk6deset es n6velje azok eredmenyesseget.
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Munkakor atadas-atvetel szabalyai

108. Vezet6 allasu vagy beosztott dolgoz6 - veglegesen atadasra kerOl6 -
munkakorenek atadasat jegyz6konyvben kell rogziteni.

109. Az atadas-atveteli jegyz6konyvben rogziteni kell az atadaskori allapotot, az
atadasra kerOl6 Ogyiratokat, szakkonyveket, az atvev6 reszletes tajekoztatasat a
folyamatban IEw6 Ogyekr61. A jegyzokonyvet az atad6-atvevo dolgoz6n kivOI az
atvevo kozvetlen felettese hagyja j6va. Az atadas-atveteli jegyz6konyvek egy
peldanyat a Hivatal koteles meg6rizni.

110. A munkakort veglegesen atad6 vezet6 az atadas el6tt tett intezkedeseiert az
elevOlesi idon belOI a munkakore atadasa utan is felelos. Ugyanez vonatkozik
barmely anyag, eszkoz- es penzkezelessel megbizott dolgoz6ra is.

111. Hosszabb id6tartamu helyettesiteskor a munkakort ideiglenesen atad6 vezet6
vagy dolgoz6 munkakoret jegyzokonyvvel koteles atadni.

112. Minden esetben jegyz6konyvben kell atadni a penzOgyi, a szamviteli, a
penztarosi, a felel6s meg6rz6i (anyagi megbizott) munkakoroket.

A szervezeti elemek kozotti munkakapcsolatok rendje

113. A szervezeti elemek vezet6i es beosztott munkatarsai a feladatkorOket
kolcsonosen erint6 Ogyeket egyOttmukodve kotelesek intezni. Ezen belOI kotelesek:

a) a szakfeladataik eredmenyes ellatasahoz szOkseges adatokr61, informaci6kr61
egymast tajekoztatni;

b) mas szervezeti elemet is erint6 Ogyben szakvelemenyt kerni;

c) velemeny- vagy adatkeresre valaszt adni, vagy ennek akadalyat a hatarid6
lejarta elott a megkeres6 szervezeti elemmel kozolni;

d) kotelezettsegvallalasokat megelozoen a Hivatallal a tervezeteket jogi
szempontb61, a penzOgyi fedezet rendelkezesre allasanak igazolasa miatt a
Hivatal Mukodestamogat6 Osztallyal velemenyeztetni.

114. Amennyiben a mellerendelt szervezeti elemek vezetoi a kozos intezkedest
igenyl6 Ogyben nem jutnak egyetertesre, ugy az Ogy kezdemenyezojenek sajat
kozvetlen felettesehez kell fordulnia intezkedesert vagy dontesert.
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Jogi kepviselet

115. Az Intezet altai vagy ellene inditott perekben es peren kivOli eljarasokban az
Intezet jogi kepviseletet a Hivatal jogtanacsosi feladatok ellatasaval megbizott
munkatarsa utjan latja el. A megbizast a munkakori leirasban rogziteni kell.

116. A jogi kepviseletre okot ado korOlmeny tudomasara jutasat, illetve a birosagi Ogy
iratainak az Intezethez torten6 erkezeset kovet6en a jogi kepvisel6 haladektalanul
koteles intezkedni.

117. Indokolt esetben - az Ogy jellegeb61 fakadoan - a jogi kepviseletet az Intezet
altai vagy ellene inditott perekben, illetve peren kivOli eljarasokban a igazgato vagy a
hivatalvezet6 altai megbizott Ogyved is ellathatja.

Munkahelyi erdekkepviselet

118. Az intezet mGk6dese soran a munkavallalok erdekkepviseletet a
jogszabalyoknak megfelel6en biztositani kell.

119. Az intezetben mGkod6 erdekkepviseleti szervek helyi vezet6i a vezet6i
ertekezleteken a dolgozok elet- es munkakorOlmenyeit erint6 kerdesek targyalasakor
tanacskozasi joggal reszt vesznek.

XI. fejezet
Zaro rendelkezesek

120. A jelen Szervezeti es MGkodesi Szabalyzat az iranyito szerv jovahagyasat
kovet6 napon lep hatalyba. A hatalybalepessel egyidejUleg a korabban kiadott
1/2003. (VI. 6.) BSZKI igazgatoi Intezkedessel kiadott Ogyrend, hatalyat veszti.

121. A BGnOgyi Szakert6i es Kutatointezet igazgatoja hataskorenek, kiadmanyozasi
es kepviseleti joganak gyakorlasarol szolo 3/2011. BSZKI intezkedes nem lep
hatalyba.

122. A jelen Szervezeti es MGkodesi Szabalyzat kiadasat kovet6 60 napon belOI a
F6osztalyok iranyitasa-, es a Hivatal szervezetebe tartozo osztalyok Ogyrendjeiket a
Hivatalon keresztOl j6vahagyasra terjesszek tel.

123. A Szervezeti es MGkodesi Szabalyzat, tovabba az Ogyrendek kiadasat kovet6en
az ervenyben lev6 munkakori leirasokat felOI kell vizsgalni es a szOkseges mertekben
azokat modositani kell.

Dr. Lontaine dr. ntora Zsofia
igazgato a f, t .. ~/~

(jJJ

Melleklet: az Intezet szervezeti felepitese
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