
Az Információs Hivatal alapító okirata módosításokkal egységes szerkezetben
  
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 10. § (1) bekezdésében, 
valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben – figyelemmel a 
Magyar
Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés mc) pontjában 
foglaltakra az Információs
Hivatal alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – a következõk szerint adom 
ki:
1. A költségvetési szerv neve: Információs Hivatal
1.1. Az ügyvitel során használt rövidítése: IH
1.2. Idegen nyelvû elnevezései:
Informationsamt der Republik Ungarn
Information Office of the Republic of Hungary
Office d’Information de la République de Hongrie
2. Az Információs Hivatal székhelye:1021 Budapest, Budakeszi út 85–87.
Levelezési címe: 1539 Budapest, Pf. 600
3. Létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: Az Információs Hivatalt a Magyar Köztársaság Országgyûlése
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Nbtv.) 1996. március 27-ei
hatállyal hozta létre.
4. Az Információs Hivatal közfeladata: Az Nbtv. alapján a törvényben meghatározott feladatok elvégzésével, a nyílt és 
a
titkos információgyûjtés eszközrendszerével elõsegíti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeinek
érvényesítését, ezáltal közremûködik az ország szuverenitásának biztosításában és alkotmányos rendjének
védelmében.
5. Az Információs Hivatal alaptevékenysége:
5.1. megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetõleg
külföldi eredetû, a nemzet biztonsága érdekében hasznosítható információkat, továbbá a Magyar Köztársaság
érdekeinek érvényesítését szolgáló tevékenységet folytat;
5.2. felderíti a Magyar Köztársaság szuverenitását, politikai, gazdasági vagy más fontos érdekét sértõ vagy
veszélyeztetõ külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet;
5.3. információkat gyûjt a nemzetbiztonságot veszélyeztetõ külföldi szervezett bûnözésrõl, különösen a
terrorszervezetekrõl, a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemrõl, a tömegpusztító fegyverek és
alkotóelemeik, illetve az elõállításukhoz szükséges anyagok és eszközök jogellenes nemzetközi forgalmáról;
5.4. felderíti az ország gazdasága biztonságának és pénzügyi helyzetének veszélyeztetésére irányuló külföldi
szándékokat és cselekményeket;
5.5. közremûködik a nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmának felderítésében és
megelõzésében;
5.6. ellátja a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévõ magyar szervek (intézmények) és
létesítmények biztonsági védelmét;
5.7. ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenõrzésének feladatait;
5.8. végzi a minõsített adatok védelmére használt rejtjelzõ eljárások, algoritmusok, valamint az országhatáron kívül
rejtjelzésre használt eszközök kriptográfiai bevizsgálását és minõsítését, továbbá rejtjelkulcsot állít elõ, valamint
5.9. ellátja az ezen tevékenységeket közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) jellegû tevékenységeket;
5.10. ellátja a rendkívüli állapottal, a megelõzõ védelmi helyzettel és a szükségállapottal összefüggõ, külön
törvényben meghatározott feladatokat;
5.11. ellátja a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény keretei között a Kormány, illetve a külügyminiszter által
meghatározott feladatokat;
5.12. ellátja a belsõ biztonsági és bûnmegelõzési célú ellenõrzési feladatokat;
5.13. gondoskodik a hivatásos állományú munkatársak és a közalkalmazottak szakirányú képzésérõl.
6. Az Információs Hivatal illetékessége: Az Információs Hivatal az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel
rendelkezõ, központi költségvetési szerv.
7. Az Információs Hivatal irányító szervének neve, székhelye:



7.1. Az alapítói jogokkal felruházott szerv: az Információs Hivatal alapítására, átalakítására és megszüntetésére a
Magyar Köztársaság Országgyûlése jogosult.
7.2. Az alapító szerv székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.
7.3. Az egyéb alapítói és irányítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: az Információs Hivatalt a Kormány az 
Nbtv.
10. § (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. §
(1) bekezdés mc) pontja alapján a külügyminiszter útján irányítja.
7.4. Az irányító szerv székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
8. A költségvetési szerv besorolása: a gazdálkodási jogkör alapján önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési 
szerv
9. Az Információs Hivatal tevékenységi köre:
9.1. A szakágazati rend alapján: 842450 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
9.2. A szakfeladat rend alapján: 842451 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység.
10. A vezetõ kinevezési rendje: Az Információs Hivatalt a fõigazgató vezeti, akit a külügyminiszter elõterjesztésére a
miniszterelnök nevez ki és ment fel.
11. Az Információs Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok:
Az Információs Hivatal személyi állománya a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó hivatásos állományú személyekbõl, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottakból áll.
12. Jelen alapító okirat 2. pontja a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba, 5.8. pontja és 5.9. pontja a minõsített 
adat
védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény hatályba lépésének napján, azaz 2010. április 1. napján, 5.11. pontja, 7. 
pontja
és 10. pontja a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény alapján 2010. 
május
29. napján, 8. pontja és 9. pontja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján 2010. augusztus 1. 
napján
lép hatályba.
13. Jelen alapító okirat kiadásával egyidejûleg a 13/2009. PTNM utasítás 1. sz. mellékleteként NBI/28-13/2009. 
számon
2009. június 4. napján kiadott alapító okirat hatályát veszti.
  

Martonyi János s k.,
külügyminiszter

 


