
 

 

Belügyminisztérium 

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (2) bekezdése alapján a 

Belügyminisztérium alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint adom ki. 

1. A költségvetési szerv elnevezése: 

Belügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 

Rövidített neve: BM 

Idegen nyelvű neve: 

Ministry of Interior (angol nyelven) 

Ministere de l’Intérieur (francia nyelven) 

Ministerium für Inneres (német nyelven) 

2. A költségvetési szerv székhelye: 

1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 

3. A költségvetési szerv alapító szerve, alapítás dátuma: 

a Magyar Köztársaság Országgyűlése 

Megalakulásának időpontja a jogfolytonosság alapján: 1848. április 11. (1848. évi III. t.cz.) 

4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: 

Független magyar felelős ministerium alakításáról szóló 1848. évi III. t.cz., 

Névváltozás: a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 

5. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye: 

A belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkaszerveként a Magyar Köztársaság Kormánya (1055 

Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási szerv. Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter - a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 

miniszter jóváhagyását követően - adja ki. 

6. A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv vezetője a miniszter, akit a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 

33. § (4) bekezdése értelmében a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki. A munkáltatói jogokat - 

törvény eltérő rendelkezése hiányában - a miniszterelnök gyakorolja. 

7. A költségvetési szerv illetékessége: 

Országos. 

8. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: 

Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A Minisztérium mint a Magyar Köztársaság Kormánya 

- az áldozatsegítésért, 

- a bűncselekmények megelőzéséért, 

- a büntetés-végrehajtásért, 

- a határrendészetért, 



- az idegenrendészetért és menekültügyért, 

- a közlekedésrendészetért, 

- a közterület-felügyelet szabályozásáért, 

- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, 

- a külföldre utazás szabályozásáért, 

- a rendészetért, 

- a szabálysértési szabályozásért; 

- a közbiztonságért, 

- az élet- és vagyonbiztonság védelméért, 

- az építésügyért, 

- a területrendezésért, 

- a településfejlesztésért és településrendezésért, 

- településüzemeltetésért, 

- a helyi önkormányzatokért, 

- a katasztrófák elleni védekezésért, 

- a polgári hírszerzési tevékenység kivételével a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, 

- a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért 

felelős tagjának munkaszerve, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el. 

Az Alapító Okiratban meg nem határozott feladatokat az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet határozza meg. 

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés 

842341 Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása 

842410 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása 

842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása 

841315 Építésügy, területpolitika központi igazgatása és szabályozása 

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

Államháztartási szakágazati besorolás: 

841103 Minisztériumok tevékenysége 

11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 

- állami vezetők: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján; 

- kormánytisztviselők: a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alapján; 

- fegyveres szervek hivatásos állományú tagja: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján; 

- munkavállalók: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján; 

- megbízási szerződéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján. 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata 

szabályozza. 

Az Áht. 18/I. § (5) bekezdésének megfelelően jelen Alapító Okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba az 

alábbi kivételekkel: 

- 8. pontjának módosulása 2010. augusztus 15. napján, 

- 11. pont kormánytisztviselőkre vonatkozó része 2010. július 6. napján lép hatályba. 

A jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejűleg a Minisztérium Alapító Okirata 

VIII/KIM/1177/4/2010. számú, 2010. május 29-én kelt egységes szerkezetű szövege hatályát veszti. 

Budapest, 2010. november 17. 

Semjén Zsolt s. k., 

miniszterelnök-helyettes 


