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Jog sza bá lyok

2005. évi CXXXIII.

tör vény

a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység

szabályairól*

2005. évi CXXXVII.

tör vény

a szabálysértésekrõl  szóló
1999. évi LXIX. tör vény módosításáról**

1.  § A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény 
140.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím és ren del ke zés lép:

„Polgári felhasználású robbanóanyagokkal
és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés

140.  § (1) Aki a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok
elõ ál lí tá sá ra, for gal má ra, tá ro lá sá ra, szál lí tá sá ra, fel hasz -
ná lá sá ra és meg sem mi sí té sé re vo nat ko zó elõ írásokat meg -
sze gi, to váb bá rob ba nó anya got vagy rob ba nó szer ke ze tet
ta lál, vagy an nak hol lé té rõl tu do mást sze rez, és ezt a tényt
ha la dék ta la nul a leg kö ze leb bi te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ jé nek vagy a rend õr ség nek nem je len ti be, il let ve
en ge dély nél kül pi ro tech ni kai te vé keny sé get vé gez,
száz ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Aki a pi ro tech ni kai ter mé kek elõ ál lí tá sá ra, for gal -
má ra, tá ro lá sá ra, szál lí tá sá ra, fel hasz ná lá sá ra, meg sem mi -
sí té sé re, bir tok lá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat meg sze gi,
öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér -
tés  miatt az el já rás a rend õrség, a bá nya ha tó ság, ille tõ leg a
mun ka biz ton sá gi és mun ka ügyi fel ügye lõ ha tás kö ré be tar -
to zik.

(4) Azt a pi ro tech ni kai ter mé ket, amely re az (1)–(2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tést el kö vet ték, el kell 
ko boz ni.”

2.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

* A tör vény szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. no vem ber 30-án meg je -
lent 155. szá má ban fel lel he tõ.

** A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. no vem ber 29-i ülés nap ján fo -
gadta el.

A Kormány

254/2005. (XI. 30.) Korm.

rendelete

a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok elõirányzatai, valamint
a vis maior tartalék felhasználásának részletes

szabályairól  szóló 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá -
mo ga tá si rend jé rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény
22.  §-ának a) pont já ban, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság
2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör -
vény 66.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo -
ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or tar ta -
lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 27/2005.
(II. 14.) Korm. ren de let 6.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a (2) be kez -
dés az aláb bi d) pont tal egé szül ki:

[(2) A tá mo ga tá so kat az Igaz ga tó ság az Ámr.
90–92.  §-ában elõ ír tak sze rint fo lyó sít ja az zal, hogy]

„c) az 1.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 
tá mo ga tás tárgy évi elõ irány za tát nö ve li a tárgy évet meg -
elõ zõ évek ma rad vá nya i ból igény be vett összeg,

d) az 1.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si elõ irány za tok tárgy évi, kö te le zett ség gel ter helt
ma rad vá nyai a kö vet ke zõ év jú ni us 30-ig hasz nál ha tók fel.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A belügyminiszter

57/2005. (XI. 30.) BM

rendelete

a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a hivatásos
önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságok mûködési

területérõl, valamint a tûzoltóságok vonulásaival
kapcsolatos költségek megtérítésérõl*

* A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. no vem ber 30-án meg je -
lent 155. szá má ban fel lel he tõ.
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A belügyminiszter

58/2005. (XII. 9.) BM

rendelete

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
szervek és az önkormányzati tûzoltóság hivatásos
állományú tagjainak nyugellátása, hozzátartozói

nyugellátása, valamint baleseti járadéka
megállapításának eljárási rendjérõl

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 342.  §-a (2) be kez dé sé nek
m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az érin tett ér -
dek kép vi se le ti szer vek egyet ér té sé vel – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Bel ügy mi nisz té ri um hi -
va ta li szer ve ze te i re, a mi nisz té ri um hi va ta li te vé keny sé gét 
se gí tõ szer ve ze tek re, a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar -
to zó ön ál ló szer ve ze tek re, az ál la mi és hi va tá sos ön kor -
mány za ti tûz ol tó sá gok ra és a ve lük szol gá la ti vi szony ban
lé võ hi va tá sos ál lo mány tag ja i ra, va la mint hoz zá tar to zói
nyug el lá tás ra jo go sult hoz zá tar to zó i ra.

(2) E ren de let ben fog lal ta kat az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott szer vek szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja i ra és hoz -
zá tar to zó i ra is al kal maz ni kell a Hszt. rá juk vo nat ko zó elõ -
írásai sze rint.

SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK

Szolgálati nyugdíj

(A Hszt. 182.  §-ához)

2.  §

(1) A szol gá la ti vi szony nyug ál lo mány ba he lye zés sel
tör té nõ meg szün te té sét írás ban, pa rancs, ha tá ro zat
(a továb biak ban együtt: pa rancs) for má já ban kell el ren del -
ni, amely nek tar tal maz nia kell

a) a szol gá la ti vi szony meg szû né sé nek jog cí mét,

b) a szol gá la ti vi szony meg szû né sé nek idõ pont ját,

c) a nyug ál lo mány ba he lye zett szol gá la ti he lyét, rend -
fo ko za tát és be osz tá sát,

d) a tény le ge sen hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban el töl -
tött idõt,

e) a tár sa da lom biz to sí tá si sza bá lyok sze rin ti szol gá la ti
idõt.

(2) A nyug ál lo mány ba he lye zés rõl  szóló pa rancs hoz
mel lé kel ni kell az (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti idõ tar ta -
mok ról ké szült rész le tes ki mu ta tást.

3.  §

A – fo lyó sí tás nél kü li – rög zí tett szol gá la ti nyug díj
meg ál la pí tá sá nál a szol gá la ti idõt a Hszt. 182.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott szol gá la ti idõ el éré sé nek nap já val
kell le zárt nak te kin te ni. A rög zí tés idõ pont ja az ezt kö ve tõ
nap tá ri nap.

4.  §

(1) A Hszt. 182.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
egész sé gi, pszi chi kai, il let ve fi zi kai al kal mat lan ság té nyét
az ille té kes bel ügyi or vo si fe lül vizs gá ló bi zott ság
(a továb biak ban: FÜV) ál la pít ja meg, a b) pont ja sze rin ti
mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té két pe dig az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or vos szak ér tõi In té ze té nek
(a továb biak ban: OEP OOSZI) ille té kes or vo si bi zott sá ga
szak vé le mény ben ál la pít ja meg.

(2) A Hszt. 182.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti tel jes
össze gû szol gá la ti nyug dí jat az 50. élet év be töl té se, il le tõ -
leg az 50%-os mun ka ké pes ség-csök ke nés be kö vet ke zé sé -
nek nap já tól kell meg ál la pí ta ni és fo lyó sí ta ni.

(3) A mun ka ké pes ség-csök ke nés be kö vet ke zé sé nek
nap já ról az OEP OOSZI ille té kes or vo si bi zott sá ga szak -
vé le mény ben nyi lat ko zik. Ha az or vo si bi zott ság a mun ka -
ké pes ség-csök ke nés be kö vet ke zé sé nek nap já ról nem nyi -
lat ko zott, az ál ta la ki adott or vo si szak vé le mény kel te az
irány adó.

A szolgálati nyugdíj megállapítása

(A Hszt. 183.  §-ához)

5.  §

(1) A szol gá la ti nyug díj alap já ul szol gá ló jö ve de lem
meg ál la pí tá sá nál a Hszt. 183.  §-a alap ján a nyug dí ja zás
kez dõ nap ját meg elõ zõ 12 hó nap – 365 nap (szö kõ év ese -
té ben 366 nap) – alatt, a szol gá la ti jog vi szony ke re té ben
el ért és a nyug díj alap já ul szol gá ló, a szá mí tott sze mé lyi
jö ve de lem adó val csök ken tett il let ményt és il let mény jel le -
gû jut ta tást kell figye lembe ven ni.
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(2) Amennyi ben a nyug díj alap szá mí tá sá nak idõ sza ka
– az (1) be kez dés sze rin ti 12 hó na pon be lül – „két” év hó -
nap ja it (nap ja it) érin ti, úgy az ún. tört évek re esõ il let mény
és il let mény jel le gû jut ta tás össze gét nap tá ri éven ként kü -
lön-kü lön kell meg ál la pí ta ni, és ezek együt tes össze gé nek
1/12-ed ré sze ké pe zi a nyug díj ala pot.

(3) A nyug díj alap já ul szol gá ló il let mé nyek kö zé az el sõ 
hó nap ra csak tel jes nap tá ri hó nap ra ki fi ze tett il let ményt le -
het fel ven ni, míg az utol só nap ját meg elõ zõ idõ szak ra esõ
jog vi szony meg szû né se ese tén – az utol só hó nap ra – tört
idõt kell iga zol ni.

(4) Ha a szol gá la ti jog vi szony meg szû né se elõtt a jo go -
sult más szerv nél is tel je sí tett szol gá la tot, ak kor a nyug el -
lá tás meg ál la pí tá sá nál – er re az idõ szak ra – a ve zény lés,
be ren de lés he lyén el ért, nyug díj alap ba be szá mít ha tó jut ta -
tá so kat kell figye lembe ven ni.

(5) A Hszt. 182.  § (8) be kez dé se sze rin ti szol gá la ti
nyug díj meg ál la pí tá sa kor a szol gá la ti nyug díj rög zí té sé -
nek idõ pont ját meg elõ zõ 12 hó nap ra – 365 nap ra (szö kõ év
ese té ben 366 nap ra) – ki fi ze tett il let ményt és il let mény jel -
le gû jut ta tást kell figye lembe ven ni az (1) be kez dés ben
fog lal tak sze rint.

6.  §

(1) A Hszt. 183.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti kor lá to -
zá sok nak meg fele lõen, a nyug díj alap meg ál la pí tá sá nál az
e ren de let 5.  §-a sze rin ti il let mény és il let mény jel le gû jut -
ta tá sok kö zül csak azo kat le het figye lembe ven ni, ame -
lyek bõl a já ru lék fi ze tés – tör vény ben sza bá lyo zott – fel sõ
ha tá rá nak figye lembe véte lével nyug díj já ru lé kot von tak,
és azo kat is csak a tár sa da lom biz to sí tá si jog sza bá lyok sze -
rin ti deg resszív (sá vo san csök ke nõ) mér ték ben.

(2) A szol gá la ti nyug díj meg ál la pí tá sá ra és an nak rész -
be ni vagy tel jes össze gû fo lyó sí tá sá ra jo go sult sze mély az
el lá tás ra a szol gá la ti vi szony meg szün te té sét kö ve tõ nap -
tól, a Hszt. 192.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti két ha vi el lá -
tás figye lembe véte lével jo go sult.

Rokkantsági nyugdíj

(A Hszt. 185.  §-ához)

7.  §

(1) A rok kant sá gi nyug díj jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz
a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ké re vo nat ko zó or vo si
bi zott ság vé le mé nye szük sé ges.

(2) Az ál lo mány azon hi va tá sos vagy szer zõ dé ses tag já -
nak, aki nek mun ka ké pes ség-csök ke né sét az OEP OOSZI
ille té kes or vo si bi zott sá ga 67%-ban vagy azt meg ha la dó
mér ték ben ál la pí tot ta meg, szol gá la ti vi szo nyát a Hszt.
56.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján fel men tés sel
meg kell szün tet ni. Az érin tett a rok kant sá gi nyug díj fo -
lyó sí tá sá ra a szol gá la ti vi szony meg szün te té sét kö ve tõ
nap tól, a Hszt. 192.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti két ha vi
el lá tás figye lembe véte lével jo go sult.

(3) A rok kant sá gi nyug díj alap ját ké pe zõ ha vi il let -
mény át lag meg ál la pí tá sá nál a szol gá la ti nyug díj ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) Az ide ig le ne sen rok kant tá nyil vá ní tot tak ese té ben,
ha az OEP OOSZI ál tal el vég zett is mé telt (so ros) fe lül -
vizs gá lat so rán a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ke nem
éri el a 67%-ot, a rok kant sá gi nyug díj fo lyó sí tá sát az ar ról
 szóló ha tá ro zat kel tét kö ve tõ má so dik hó nap el sõ nap já tól
ha tá ro zat tal kell meg szün tet ni.

(5) A meg szün te tett rok kant sá gi nyug díj he lyett, ha a hi -
va tá sos ál lo mány tag ja a Hszt. 185.  § (3) be kez dé se sze rin -
ti szol gá la ti nyug díj jo go sult sá got meg sze rez te, olyan
össze gû szol gá la ti nyug dí jat kell meg ál la pí ta ni a rok kant -
ság ide je alat ti nyug díj eme lé sek össze gé vel meg emel ve,
mint ami lyen a meg szün te tés idõ pont já ban a jo go sul tat a
rok kant ság har ma dik cso port já ban meg il let te, vagy meg il -
let te vol na.

(6) A meg szün te tett rok kant sá gi nyug díj he lyett ha tá ro -
zat tal meg ál la pí tott szol gá la ti nyug dí jat a jo go sult ré szé re
a rok kant sá gi nyug díj meg szün te té se nap ját kö ve tõ nap tól
tel jes összeg ben kell fo lyó sí ta ni.

8.  §

(1) Ha az is mé telt (so ros) or vo si fe lül vizs gá lat so rán a
rok kant ság fenn ál lá sa mel lett an nak cso port ja meg vál to -
zik – az ál la pot vál to zás nak meg fele lõen – a rok kant sá gi
nyug díj össze gét is mó do sí ta ni kell.

(2) Az ál la pot vál to zás idõ pont ja az ál la pot vál to zás nak a 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott or vos szak ér tõi szer vek ál tal
meg ál la pí tott nap ja, en nek hi á nyá ban az or vo si vizs gá lat –
ál la pot rosszab bo dás ese tén azon ban leg ko ráb ban az ál la -
pot rosszab bo dás be je len té sé nek – nap ja.

(3) Az emelt össze gû rok kant sá gi nyug dí jat – ál la pot -
rosszab bo dás ese tén – az is mé telt (so ros) fe lül vizs gá lat
hó nap ját kö ve tõ hó nap el sõ nap já tól, a csök ken tett össze -
gû rok kant sá gi nyug dí jat – ál la pot ja vu lás ese tén – pe dig a
fe lül vizs gá lat idõ pont ját kö ve tõ má so dik hó nap el sõ nap -
já tól kell fo lyó sí ta ni.

(4) A hi va tá sos szol gá lat fel sõ kor ha tá rá nak be töl té se
után a rok kant sá gi nyug díj össze gét ál la pot vál to zás  miatt
mó do sí ta ni nem le het.
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BALESETI ELLÁTÁSOK

(A Hszt. 186.  §-ához)

Baleseti rokkantsági nyugdíj

9.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj ra va ló jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz

a) az állományille té kes pa rancs nok ál tal ki je lölt szerv -
nek a bal eset (meg be te ge dés) szol gá la ti kö tel mek kel va ló
össze füg gé sét mi nõ sí te nie kell, va la mint

b) az OEP OOSZI ille té kes or vo si bi zott sá ga a mun ka -
ké pes ség-csök ke nés mér té két or vos szak ér tõi vé le mény -
ben ál la pít ja meg, to váb bá ki mond ja, hogy a mun ka ké pes -
ség-csök ke nés a szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal -
eset bõl ered.

(2) A szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset (be teg -
ség) mi nõ sí té sé nek sza bá lya it kü lön ren de let tar tal maz za.

10.  §

(1) A bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jat a szol gá la ti vi szony 
meg szün te té sét kö ve tõ nap tól, a Hszt. 192.  § (1) be kez dé se 
sze rin ti két ha vi el lá tás figye lembe véte lével kell folyósí -
tani.

(2) A bal ese ti rok kant sá gi nyug díj alap ját ké pe zõ ha vi
il let mény át lag meg ál la pí tá sá nál a szol gá la ti nyug díj ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni.

(3) Amennyi ben a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban ré -
sze sü lõ egész sé gi ál la po tá nak vál to zá sa  miatt más rok -
kant sá gi cso port ba ke rül, a bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jat
a 8.  § (2)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell mó do sí -
ta ni.

(4) Az ide ig le ne sen bal ese ti rok kant tá nyil vá ní tot tak
ese té ben, ha az OEP OOSZI ál tal el vég zett is mé telt (so ros) 
fe lül vizs gá lat so rán a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ke
nem éri el a 67%-ot, a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj fo lyó sí -
tá sát a 7.  § (4)–(6) be kez dé se sze rint kell meg szün tet ni.

(5) Szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset, sé rü lés
vagy szol gá la ti ere de tû be teg ség alap ján fo lyó sí tott bal -
ese ti rok kant sá gi nyug díj meg szün te té se ese tén vizs gál ni
kell a bal ese ti já ra dék ra va ló jo go sult sá got.

Baleseti járadék

11.  §

(1) A bal ese ti já ra dék meg ál la pí tá sá ra igény be je len tés
alap ján, a jo go sult ké rel mé re ke rül sor. A bal ese ti já ra dék
irán ti igényt a szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset

be kö vet ke zé se nap já tól szá mí tott há rom éven be lül, il let ve 
a fog lal ko zá si meg be te ge dés meg ál la pí tá sát kö ve tõ egy
éven be lül le het a ké re lem be nyúj tá sá val ér vé nye sí te ni.

(2) A bal ese ti já ra dék ra vo nat ko zó igényt az
állományille té kes pa rancs nok – a pénz ügyi és egész ség -
ügyi szerv adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge mel lett – a sze -
mély ügyi szerv út ján kö te les fel ter jesz te ni a Bel ügy mi -
nisz té ri um nyug díj meg ál la pí tó szer vé hez, ha az or vos -
szak ér tõi vé le mény sze rint a szol gá la ti kö tel mek kel össze -
füg gõ bal eset bõl (meg be te ge dés bõl) ere dõ mun ka ké pes -
ség-csök ke nés mér té ke a 16%-ot el éri, vagy meg ha lad ja.

(3) Az igény be je len tés hez mel lé kel ni kell az ere de ti
a) bal ese ti jegy zõ köny vet,
b) a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té két meg ál la pí tó,

az OEP OOSZI ál tal ki adott or vos szak ér tõi vé le ményt,
c) szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal ese tet mi nõ sí -

tõ ha tá ro za tot, a bal eset rész le tes kö rül mé nye i nek le írá sát
tar tal ma zó in do ko lás sal,

d) a bal ese ti el lá tás meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges il let -
mény iga zo lá so kat és a nyug díj já ru lék le vo ná sát iga zo ló
já ru lék-el szá mo lá si nyil ván tar tó la pot.

12.  §

(1) A bal ese ti já ra dék ra va ló jo go sult ság a szol gá la ti kö -
tel mek kel össze füg gõ bal eset nap já tól, a szol gá lat ból ere -
dõ be teg ség kö vet kez té ben meg ál la pí tott bal ese ti já ra dék
ese tén az eb bõl szár ma zó mun ka ké pes ség-csök ke nés meg -
ál la pí tá sa hó nap já nak el sõ nap já tól kez dõ dik.

(2) A bal ese ti já ra dék alap ját – az 5.  §-ban fog lalt ren -
del ke zé sek figye lembe véte lével – a szol gá la ti kö tel mek -
kel össze füg gõ bal eset idõ pont ját, meg be te ge dés okoz ta
mun ka ké pes ség-csök ke nés ese tén an nak or vo si szak vé le -
mény ben meg ál la pí tott idõ pont ját meg elõ zõ en el ért il let -
mény, ke re set alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(3) A szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ újabb bal eset
(be teg ség) ese tén a kö vet kez mé nye ket együt te sen kell
figye lembe ven ni. Az együt tes kö vet kez mé nyek alap ján a
bal ese ti já ra dék össze gét új ból meg kell ál la pí ta ni, ha a já -
ra dé kos az újabb bal eset (be teg ség) kö vet kez té ben ma ga -
sabb bal ese ti fo ko zat ba ke rül.

13.  §

(1) Amennyi ben az is mé telt or vo si fe lül vizs gá lat so rán
a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ke a 16%-ot nem éri el,
az er re vo nat ko zó or vo si szak vé le mény ben meg ál la pí tott
idõ pon tot kö ve tõ má so dik hó nap el sõ nap já tól kell a bal -
ese ti já ra dék fo lyó sí tá sát ha tá ro zat tal meg szün tet ni.

(2) Ha a mun ka ké pes ség-csök ke nés két éven be lül új ból 
el éri a 16%-ot, a bal ese ti já ra dék ra va ló igény új ból meg -
nyí lik.
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(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott két évet at tól a
nap tól kell szá mí ta ni, amely tõl az I. fo ko zat ba tar to zó bal -
ese ti já ra dé kot meg ál la pí tot ták.

HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁS

Özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülõi nyugdíj

(A Hszt. 187–188.  §-aihoz)

14.  §

A hi va tá sos ál lo mány el hunyt tag já nak az el ha lá lo zá sa -
kor ve le nem kö zös ház tar tás ban élõ, nyug el lá tás ra jo go -
sult hoz zá tar to zói ré szé re meg ál la pí tott el lá tást az el hunyt
ha lá la nap já tól, a jo go sult ság ké sõb bi be kö vet ke zé se ese -
tén pe dig a be kö vet ke zés nap já tól kell fo lyó sí ta ni.

15.  §

Aki nek szol gá la ti nyug dí ját a fel sõ kor ha tár el éré se
elõtt nem, vagy csök ken tett mér ték ben fo lyó sí tot ták, el ha -
lá lo zá sa ese tén a hoz zá tar to zók el lá tá sát a tel jes össze gû
szol gá la ti nyug díj alap ján kell meg ál la pí ta ni.

A NYUGELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSI
RENDJE

(A Hszt. 191.  §-ához)

16.  §

(1) A Hszt. 191.  § (1) be kez dé se alap ján já ró nyug el lá tá -
so kat a Bel ügy mi nisz té ri um nyug díj meg ál la pí tó szer ve
ha tá ro zat tal ál la pít ja meg. A meg ál la pí tott nyug el lá tást az
Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság Nyug díj fo lyó -
sí tó Igaz ga tó sá ga fo lyó sít ja.

(2) A nyug díj meg ál la pí tó szerv a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ren del ke zé se i nek meg fele lõen a 17.  § (2) be kez dé se
sze rint meg kül dött ok má nyok alap ján hi va tal ból hoz ha tá -
ro za tot

a) a szol gá la ti nyug díj ról,
b) a rok kant sá gi nyug díj ról,
c) a szol gá la ti nyug díj Hszt. 182.  § (8) be kez dé se sze -

rin ti meg ál la pí tá sá ról és rög zí té sé rõl.

(3) A nyug díj meg ál la pí tó szerv ké re lem re bí rál ja el és
hoz ha tá ro za tot min den egyéb nyug díj igény tár gyá ban, így 
kü lö nö sen

a) a bal ese ti já ra dék ról,
b) a szü lõi nyug díj igé nyek el bí rá lá sá ról,
c) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány el hunyt tag já -

nak öz ve gye (élet tár sa) és ár vái nyug el lá tá sá ról,

d) az el vált vagy kü lön élõ há zas társ öz ve gyi nyug díj -
igé nye el bí rá lá sá ról,

e) az OEP OOSZI ille té kes or vo si bi zott sá ga ál tal ki -
adott szak vé le mény alap ján a rok kant sá gi nyug díj és a bal -
ese ti já ra dék össze gé nek mó do sí tá sá ról, il let ve azok fo lyó -
sí tá sá nak meg szün te té sé rõl, to váb bá a csa lád ta gok rok -
kant ság alap ján fo lyó sít ha tó el lá tá sá ról,

f) a nem fo lyó sí tott vagy csök ken tett mér ték ben fo lyó -
sí tott szol gá la ti nyug díj tel jes összeg ben va ló fo lyó sí tá sá ra 
irá nyu ló igény rõl,

g) a fel té te lek hi á nyá ban meg szün te tett rok kant sá gi
nyug díj, il let ve bal ese ti já ra dék is mé telt meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló igé nyek rõl,

h) a mun ka ké pes ség-csök ke nés meg ál la pí tott mér té ké -
vel kap cso lat ban be nyúj tott ké re lem el bí rá lá sá ról,

i) a Hszt. ha tály ba lé pé se után nyug ál lo mány ba he lye -
zet tek ese té ben az 50. élet év be töl té se kor a tel jes össze gû
nyug díj fo lyó sí tá sá ról.

(4) A nyug el lá tás ra vo nat ko zó ha tá ro za tot meg kell kül -
de ni

a) a nyug el lá tás ra jo go sult nak, il let ve igény lõ nek,

b) a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság nak,

c) az állományille té kes pa rancs nok nak.

17.  §

(1) A 16.  § (2) és (3) be kez dé sé ben fel so rolt nyug díj igé -
nye ket – a nyug díj rög zí tés ki vé te lé vel – az er re a cél ra
rend sze re sí tett, az igény lõ alá írá sá val, to váb bá az
állományille té kes pa rancs nok alá írá sá val és bé lyeg zõ jé vel 
el lá tott adat la pon kell be je len te ni, és az igény el bí rá lá sá -
hoz szük sé ges ere de ti do ku men tu mok kal együtt a nyug díj -
meg ál la pí tó szerv hez kell fel ter jesz te ni. A hi va tá sos ál lo -
mány tag ja ma gánnyug díj pénz tá ri tag sá ga ese tén az
igény lõ adat lap hoz csa tol ni kell a ma gánnyug díj pénz tá ri
be lé pé si nyi lat ko zat, il let ve vissza lé pés ese tén a vissza lé -
pést iga zo ló do ku men tum ere de ti vagy hi te le sí tett má so la -
ti pél dá nyát.

(2) Az állományille té kes pa rancs nok a szol gá la ti vi -
szony meg szû né sét, il let ve a 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti
jog vi szony ban töl tött idõ el éré sét kö ve tõ 15 na pon be lül
kö te les gon dos kod ni a nyug díj jo go sult sá got el ér tek, a hi -
va tá sos ál lo mány ból nyug ál lo mány ba he lye zet tek, il le tõ -
leg el huny tak hoz zá tar to zói nyug el lá tá sá nak el bí rá lá sá hoz 
elõ írt ok má nyok nak – a sze mély ügyi és a pénz ügyi szer -
vek adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge mel lett – a nyug díj -
meg ál la pí tó szerv hez tör té nõ meg kül dé sé rõl.

(3) A – fo lyó sí tás nél kü li – rög zí tett szol gá la ti nyug díj
meg ál la pí tá sa ha tá ro zat tal tör té nik, amely nek egy pél dá -
nyát – szám fej té si mel lék let tel – az érin tett ré szé re kell
meg kül de ni. A ha tá ro zat egy-egy pél dá nyát a jo go sult sze -
mé lyi anya gá ba, il let ve a nyug díj meg ál la pí tó szerv nél kell 
irat tár ba he lyez ni.
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(4) Ha mu lasz tás  miatt az el lá tás meg ál la pí tá sá ra – és
fo lyó sí tá sá ra – ké se del me sen ke rül sor, úgy a tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény
80.  §-ában meg ha tá ro zott ké se del mi ka ma tot a mu lasz tást
el kö ve tõ szerv kö te les meg fi zet ni.

(5) A meg ál la pí tott és a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság
ál tal meg elõ le ge zett ké se del mi ka ma tot a mu lasz tá sért fe -
le lõs szerv gaz da sá gi ve ze tõ je az er rõl  szóló ér te sí tés meg -
ér ke zé sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül a Nyug díj fo lyó sí tó
Igaz ga tó ság szol gál ta tá si szám lá já ra kö te les át utal ni.

18.  §

A nyug díj meg ál la pí tó szerv ál tal ho zott ha tá ro zat el len
a Hszt. 191.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti fel leb be zést a
bel ügy mi nisz ter hez cí mez ve, a nyug díj meg ál la pí tó szerv -
hez kell be nyúj ta ni. A nyug díj meg ál la pí tó szerv a fel leb -
be zést – elõ ké szí tõ irat tal együtt – 8 na pon be lül kö te les
fel ter jesz te ni. A má sod fo kon meg ho zott ha tá ro za tot az
érin tett ré szé re az el sõ fo kú nyug díj meg ál la pí tó szerv
 küldi meg.

A NYUGDÍJJOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ
EGYÉB SZABÁLYOK

Átmeneti ellátás

(A Hszt. 192.  §-ához)

19.  §

(1) A Hszt. 192.  §-a sze rin ti két ha vi il let mény nyug el lá -
tás nak mi nõ sül. Amennyi ben a két ha vi nyug dí jat he lyet te -
sí tõ il let mény egy hó nap ra esõ ré sze ke ve sebb a meg ál la -
pí tott nyug el lá tás össze gé nél, úgy an nak két ha vi kü lön bö -
ze tét a mun kál ta tó utó lag kö te les a jo go sult nak ki fi zet ni.

(2) Ha a hi va tá sos vagy a szer zõ dé ses ál lo mány tag ja
meg halt, a két ha vi il let ményt az el halt tal an nak ha lá lá ig
együtt élõ, nyug el lá tás ra jo go sult hoz zá tar to zók nak – há -
zas társ, élet társ, gyer mek, szü lõ sor rend ben – kell ki fi zet -
ni. Eb ben az eset ben a két ha vi il let mény az öz ve gyi nyug -
díj el sõ két ha vi össze gét he lyet te sí ti.

(3) A két ha vi il let ményt a hi va tá sos ál lo mány tag já nak a 
hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony utol só nap ján, a (2) be kez -
dés sze rin ti hoz zá tar to zók nak pe dig ti zen öt na pon be lül
kell ki fi zet ni.

(4) A szol gá la ti nyug díj rög zí té sé rõl  szóló ha tá ro zat ban
a ma gánnyug díj pénz tá ri tag ság tól füg get le nül ke rül meg -
ál la pí tás ra a szol gá la ti nyug díj össze ge. Csak a tény le ges
nyug ál lo mány ba vo nu lás ról  szóló ha tá ro zat ve szi figye -
lembe a szol gá la ti nyug díj össze gé nek meg ál la pí tá sa kor a
ma gánnyug díj pénz tá ri tag ság té nyét.

(5) A szol gá la ti nyug díj rög zí té sé rõl  szóló ha tá ro zat ban
a nyug dí jat ter he lõ tar to zá sok el bí rá lá sá ra is ugyan ez vo -
nat ko zik.

Záró rendelkezések

20.  §

(1) Azon hi va tá sos ál lo má nyú ak ese té ben, akik 2005.
már ci us 8-a elõtt el ér ték vagy meg ha lad ták a 25 éves szol -
gá la ti ide jü ket, a szol gá la ti nyug díj rög zí té sét az zal az el té -
rés sel kell al kal maz ni, hogy a meg szer zett szol gá la ti ide -
jük (tel jes évek) sze rint kell meg ál la pí ta ni a szol gá la ti
nyug dí jat.

(2) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba. Ez zel egy ide jû leg a szol gá la ti vi szony ban ál lók
nyug el lá tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 25/1997. (III. 26.)
BM ren de let, to váb bá a mó do sí tá sá ról  szóló 23/2000.
(VIII. 29.) BM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter, 

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, 

valamint a belügyminiszter

56/2005. (XI. 29.) EüM–KvVM–BM

együttes rendelete

a veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények
tulajdonságainak vizsgálati módszereirõl 

és a vizsgálatok eredményeinek értékelésérõl  szóló
54/2003. (IX. 1.) ESZCSM–KvVM–BM 

együttes rendelet módosításáról

A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
34.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A ve szé lyes anya gok és a ve szé lyes ké szít mé nyek
 tulajdonságainak vizs gá la ti mód sze re i rõl és a vizs gá la tok
ered mé nye i nek ér té ke lé sé rõl  szóló 54/2003. (IX. 1.)
ESZCSM–KvVM–BM együt tes ren de let (a továb biak ban: 
e.R.) mel lék le te a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:
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a) az „A” rész, Mód sze rek a fi zi kai tu laj don sá gok meg -
ha tá ro zá sá hoz az 1. szá mú mel lék let sze rin ti A.21. fe je zet -
tel egé szül ki;

b) a „B” rész, Mód sze rek a to xi ko ló gi ai tu laj don sá gok
meg ha tá ro zá sá hoz B.1. Akut to xi ci tás trisz (orá lis) – Akut
to xi ci tá si osz tály mód szer fe je zet he lyé be a 2. szá mú mel -
lék let szö ve ge lép;

c) a „B” rész, Mód sze rek a to xi ko ló gi ai tu laj don sá gok
meg ha tá ro zá sá hoz B.1. Akut to xi ci tás bis (orá lis) – Fix dó -
zis mód szer fe je zet he lyé be a 3. szá mú mel lék let szö ve ge
lép;

d) a „B” rész, Mód sze rek a to xi ko ló gi ai tu laj don sá gok
meg ha tá ro zá sá hoz B.4. Akut to xi ci tás (bõr ir ri tá ció) fe je -
zet he lyé be a 4. szá mú mel lék let szö ve ge lép;

e) a „B” rész, Mód sze rek a to xi ko ló gi ai tu laj don sá gok
meg ha tá ro zá sá hoz B.5. Akut to xi ci tás (szem ir ri tá ció) fe je -
zet he lyé be az 5. szá mú mel lék let szö ve ge lép;

f) a „B” rész, Mód sze rek a to xi ko ló gi ai tu laj don sá gok
meg ha tá ro zá sá hoz B.31. Te ra to ge ni tá si vizs gá lat rág -
csálókon és nem-rág csá ló kon fe je zet he lyé be a 6. szá mú
mel lék let szö ve ge lép;

g) a „B” rész, Mód sze rek a to xi ko ló gi ai tu laj don sá gok
meg ha tá ro zá sá hoz B.35. Két ge ne rá ci ós rep ro duk ci ós
 toxicitási vizs gá lat fe je zet he lyé be a 7. szá mú mel lék let
szö ve ge lép;

h) a „B” rész, Mód sze rek a to xi ko ló gi ai tu laj don sá gok
meg ha tá ro zá sá hoz a 8. szá mú mel lék let sze rin ti B.42. és
B.43. fe je zet tel egé szül ki;

i) a „C” rész, Az öko to xi ci tás meg ha tá ro zá sá ra szol -
gáló mód sze rek a 9. szá mú mel lék let sze rin ti C.21–24.
 fejezetekkel egé szül ki.

2.  §

Az e.R. 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let a ve szé lyes anya gok osz tá lyo zá sá ra,
cso ma go lá sá ra és cím ké zé sé re vo nat ko zó tör vényi, ren de -
le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl  szóló,
1967. jú ni us 27-i 67/548/EGK ta ná csi irány elv
– 84/449/EGK, 88/302/EGK, 92/69/EGK, 93/21/EGK,
96/54/EK, 98/73/EK, 2000/32/EK, 2000/33/EK,
2001/59/EK, 2004/73/EK irány el vek kel mó do sí tott –
V. mel lék le té nek va ló meg fe le lést szol gál ja.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a ve szé lyes anya gok osz tá lyo zá sá ra,
cso ma go lá sá ra és cím ké zé sé re vo nat ko zó tör vényi, ren de -
le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl  szóló

67/548/EGK ta ná csi irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez
tör té nõ hu szon ki len ce dik hoz zá iga zí tá sá ról  szóló, 2004.
áp ri lis 29-i 2004/73/EK ta ná csi irány elv nek va ló meg fe le -
lést szol gál ja.

Dr. Rácz Je nõ s. k., Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter kör nye zet vé del mi és víz ügyi 

mi nisz ter

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

Or szág gyû lé si ha tá ro zat

Az Országgyûlés

89/2005. (XII. 7.) OGY

határozata

a 2006. évi országgyûlési választások pénzügyi
támogatásáról*

Az Or szág gyû lés

1. egyet ért az zal, hogy a 2006. évi or szág gyû lé si kép -
viselõ-választások szer ve zé si és le bo nyo lí tá si fel ada ta i nak 
vég re haj tá sá ra mind össze sen leg fel jebb 6610 M Ft ke rül -
jön fel hasz ná lás ra;

2. egyet ért az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk
2006. évi vá lasz tá sa szer ve zé si és le bo nyo lí tá si fel ada ta i -
nak ered mé nyes vég re haj tá sá ra a Bel ügy mi nisz té ri um fe -
je zet ben a BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és
Vá lasz tá si Hi va tal cí men be lül 6510 M Ft fel hasz ná lás ra
ke rül jön;

3. a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény
91. §-ának (1) be kez dé se alap ján az or szág gyû lé si kép vi -
se lõ-vá lasz tás kam pá nyá ra for dít ha tó költ ség ve té si tá mo -
ga tás ke re tét – az 1. pont ban meg ál la pí tott összeg bõl –
100 M Ft-ban ál la pít ja meg, amely a Bel ügy mi nisz té ri um
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tán be lül hasz nál ha tó fel.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Bé ki Gab ri el la s. k., Dr. Vi do ven Ár pád s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 5-i ülés nap ján
 fogadta el.
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Köz le mé nyek

A Legfõbb Ügyészség
közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Dr. Ho rá nyi Mik lós sze ge di fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi
fõ ügyész el tu laj do ní tott 011002, dr. Kra usz Krisz ti na
 Adrienn Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei fõ ügyész sé gi
ügyész el ve szett 010586, va la mint dr. Lu kács Ró za fõ vá -
ro si fõ ügyész sé gi ügyész el ve szett 010404 sor szá mú szol -
gá la ti iga zol vá nyát a Leg fõbb Ügyész ség Sze mély ügyi,
To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tá lya ér vény te le ní tet te.

A Belügyminisztérium
köz le mé nye

a Kazahsztáni Köztársaság Kormányával kötött
bûnügyi együttmûködésrõl szóló Megállapodásban

érintett szervek változásáról

A 140/1997. (VIII. 6.) Korm. ren de let tel ki hir de tett, a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ka zahsz tá ni Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés, a ká bí tó sze -
rek és pszi cho tróp anya gok il le gá lis for gal ma zá sa, a ter -
rorizmus el le ni harc te rü le tén tör té nõ együtt mû kö dés rõl
szó ló, Bu da pes ten, 1996. ok tó ber 7-én alá írt Meg ál la po -
dás 6. Cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg je lölt együtt mû kö -
dõ szer vek el ne ve zé sé ben – szer ve ze ti jog sza bá lyi mó do -
su lás kö vet kez té ben – a ka zah Szer zõ dõ Fél ese té ben vál -
to zás tör tént. A Meg ál la po dás 6. Cikk (1) be kez dé sé nek új
szö ve ge a kö vet ke zõ:

„6. Cikk

A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa cél já ból min den
kap cso lat köz vet le nül az il le té kes köz pon ti szer vek kö zött
va ló sul meg.

(1) Az il le té kes köz pon ti szer vek:
A Ka zahsz tá ni Köz tár sa ság ban:
– Leg fõbb Ügyész ség,
– Bel ügy mi nisz té ri um,
– Nem zet biz ton sá gi Bi zott ság,
– Vám el len õr zé si Hi va tal,
– Gaz da sá gi, Kor rup ci ós és Bû nö zés El le nes Ha tó ság

(Pénz ügyi Rend õr ha tó ság).

A Ma gyar Köz tár sa ság ban:
– Bel ügy mi nisz té ri um,
– Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,
– Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Nem zet kö zi Bûn -

ügyi Együtt mû kö dé si Köz pont,
– Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga,
– Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga.”

Bel ügy mi nisz té ri um

A pénzügyminiszter
köz le mé nye

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ
helyi önkormányzatok

2005. évi második ütemû támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2004. évi CXXXV. tör vény 6. szá mú mel lék le té nek
1. pont ja alap ján 2005. év ben, a má so dik ütem ben az
1. szá mú mel lék let sze rin ti, ön hi bá ju kon kí vül hát rá -
nyos hely zet ben le võ  helyi ön kor mány za tok együt te sen
1 519 494 ezer fo rint tá mo ga tás ban ré sze sül nek.

A 2. szá mú mel lék let sze rin ti ön kor mány za tok tá mo ga -
tá si igé nyé nek el is me ré sé re a tör vény sze rint nincs lehe -
tõség.

A tá mo ga tá sok át uta lá sa 2005. de cem ber hó nap ban,
a net tó fi nan szí ro zás ke re té ben tör té nik.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

1. számú melléklet

Támogatásban részesülõ önkormányzatok

Sor-
szám

Ön kor mány zat ne ve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Ba ra nya me gye

1. So mogy hárs ágy 2 696

Ba ra nya me gye össze sen: 2 696

Bács-Kis kun me gye

2. Ba lo ta szál lás 2 810

3. Har ka kö töny 4 536

4. Ka lo csa 23 473

5. Ké les ha lom 835

Bács-Kis kun me gye össze sen: 31 654

Bé kés me gye

6. Bat to nya 3 654

7. Bi ha rug ra 216

8. Bé késszen tand rás 3 169

9. Bé kés sám son 5 154

10. Csa ba sza ba di 1 277

11. Do boz 1 709

12. Geszt 5 075
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Sor-
szám

Ön kor mány zat ne ve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

13. Kis domb egy ház 1 889

14. Lõ kös há za 7 489

15. Med gyes bo dzás 997

16. Pusz ta ott la ka 1 138

17. Tót kom lós 6 029

18. Új sza lon ta 311

Bé kés me gye össze sen: 38 107

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

19. Aba új vár 2 141

20. Bod ro go la szi 1 450

21. Bor sod ná dasd 7 535

22. Do ma há za 1 603

23. Ede lény 6 504

24. Eger lö võ 2 199

25. Fil ke há za 1 066

26. Gi rincs 2 011

27. Hi das né me ti 1 304

28. Ka zinc bar ci ka 39 517

29. Kács 101

30. Kis si ká tor 408

31. Lád be se nyõ 3 428

32. Me zõ csát 38 559

33. Me zõ kö vesd 26 410

34. Mis kolc 154 101

35. Pál há za 2 337

36. Ra ka ca 211

37. Szend rõ 1 930

38. Szu ha fõ 2 941

39. Szu hogy 276

40. Ti sza ke szi 2 874

41. Vaj dács ka 1 272

42. Visz ló 124

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye össze -
sen: 300 302

Csong rád me gye

43. Amb róz fal va 659

44. Apát fal va 5 363

45. Csany te lek 1 348

46. Csa ná dal ber ti 1 353

47. Csa nád pa lo ta 232

48. De re kegy ház 10 266

Sor-
szám

Ön kor mány zat ne ve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

49. Dóc 3 795

50. Ma ros le le 141

51. Mind szent 52 136

52. Pusz ta mér ges 7 666

53. Pusz ta szer 8 073

54. Ru zsa 1 127

55. Tö mör kény 1 713

56. Öt tö mös 1 753

Csong rád me gye össze sen: 95 625

Fej ér me gye

57. Adony 8 121

58. Dég 8 841

59. Enying 39 573

60. Ká loz 4 015

61. Nagy lók 1 159

Fej ér me gye össze sen: 61 709

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

62. Dör 4 690

63. Lé bény 5 271

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye össze -
sen: 9 961

Haj dú-Bi har me gye

64. Ba ga mér 1 220

65. Ba kon szeg 1 470

66. Be rek bö ször mény 1 543

67. Hosszú pá lyi 8 839

68. Mo nos tor pá lyi 1 761

69. Nagy ke re ki 5 194

70. Po csaj 17 863

71. Tég lás 4 308

Haj dú-Bi har me gye össze sen: 42 198

He ves me gye

72. He ves 14 319

73. He ves ve ze kény 3 919

74. Pé ter vá sá ra 7 743

75. Vá ra szó 9 977

He ves me gye össze sen: 35 958
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Sor-
szám

Ön kor mány zat ne ve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Nóg rád me gye

76. Ba las sa gyar mat 99 521

77. Becs ke 5 978

78. Egy há zas ger ge 3 454

Nóg rád me gye össze sen: 108 953

Pest me gye

79. Penc 2 338

80. Pe rõ csény 3 124

81. Vá char tyán 4 002

Pest me gye össze sen: 9 464

So mogy me gye

82. So mogy me gyei ön kor mány zat 157 067

83. Bol hó 6 379

84. Csur gó 20 425

85. Ga dány 3 843

86. Ho mok szent györgy 718

87. Ist ván di 3 479

88. Ka poly 1 536

89. Lad 2 938

90. Nagy atád 13 345

91. Nagy cse pely 1 083

92. Ne mes vid 1 742

93. Osz to pán 2 309

94. Pa tos fa 197

95. Tor vaj 749

96. Tö rök kop pány 2 035

So mogy me gye össze sen: 217 845

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

97. Ajak 3 918

98. Bal kány 42 131

99. Benk 1 160

100. Be reg su rány 5 630

101. Csen ger 44 521

102. De me cser 30 228

103. Domb rád 1 341

104. Fe hér gyar mat 26 566

105. Ge lé nes 524

Sor-
szám

Ön kor mány zat ne ve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

106. Gem zse 2 341

107. Gesz te réd 4 157

108. Géb er jén 1 060

109. Gé gény 433

110. Gu lács 1 553

111. Gyü re 1 253

112. Ib rány 21 897

113. Ke me cse 753

114. Kis lé ta 774

115. Ko csord 3 716

116. Kál ló sem jén 1 135

117. Mánd 1 567

118. Mérk 3 400

119. Nagy cser kesz 6 067

120. Na gye csed 7 373

121. Nyír bog dány 2 099

122. Nyír bá tor 44 720

123. Nyír bo gát 2 692

124. Nyír gel se 6 682

125. Nyí rib rony 1 123

126. Nyír kércs 2 623

127. Nyír meggyes 806

128. Nyír mi hály di 3 262

129. Nyír pi lis 8 119

130. Nyír tass 994

131. Nyír vas vá ri 1 780

132. Ópá lyi 8 626

133. Pe nész lek 22 787

134. Por csal ma 20 048

135. Sza bolcs ve res mart 8 423

136. Szé kely 2 612

137. Te rem 3 758

138. Ti sza lök 3 843

139. Tor nyos pál ca 3 112

140. Tú rist ván di 4 599

141. Vá mos oro szi 2 384

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye
össze sen: 368 590

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

142. Csé pa 6 525

143. Kun he gyes 16 570

144. Nagy kö rû 1 719

145. Nagy rév 3 961

146. Ti sza derzs 3 836
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Sor-
szám

Ön kor mány zat ne ve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

147. Ti sza örs 1 307

148. Ti sza szõ lõs 2 416

149. Ti sza vár kony 20 065

150. Új szász 5 623

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye össze -
sen: 62 022

Tol na me gye

151. Dom bó vár 29 925

152. Kurd 2 496

153. Mur ga 975

154. Nagy szo koly 5 834

155. Szakcs 6 636

Tol na me gye össze sen: 45 866

Vas me gye

156. Acsád 7 785

157. Cell dö mölk 9 964

158. Csé nye 300

159. Ma gyar szom bat fa 1 715

160. Nagy si mo nyi 5 283

161. Pe tõ mi hály fa 545

162. Rá ba híd vég 1 450

163. Sze les te 725

164. Vas vár 3 326

Vas me gye össze sen: 31 093

Veszp rém me gye

165. Ba zsi 3 157

166. Du dar 5 000

167. Hárs kút 3 198

168. Mon osz ló 3 370

169. Za la gyö mö rõ 2 582

170. Za la ha láp 10 305

171. Za la szeg vár 4 428

Veszp rém me gye össze sen: 32 040

Zala me gye

172. Cseszt reg 3 562

173. Csö mö dér 820

Sor-
szám

Ön kor mány zat ne ve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

174. Esz te reg nye 762

175. Ré dics 2 418

176. Sár mel lék 1 073

177. Szent györgy vár 52

178. Tor nyi szent mik lós 16 354

179. Vin dor nya lak 370

Za la me gye össze sen: 25 411

ORSZÁG ÖSSZESEN: 1 519 494

2. számú melléklet

Támogatásban nem részesülõ önkormányzatok

Sor-
szám

Ön kor mány zat ne ve

Bé kés me gye

1. Kö rös nagy har sány

2. Me zõ ko vács há za

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

3. Da mak

4. Híd vé gar dó

5. Put nok

Csong rád me gye

6. Ásott ha lom

7. Nagy lak

8. Rösz ke

9. Szeg vár

Haj dú-Bi har me gye

10. Mi ke pércs

11. Nád ud var

He ves me gye

12. Al deb rõ

13. Tó fa lu

12 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1. szám



Sor-
szám

Ön kor mány zat ne ve

Pest me gye

14. Pé cel

So mogy me gye

15. Tab

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

16. Ber kesz

17. Nyír ká ta

18. Pócs pet ri

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

19. Alattyán

20. Ci bak há za

Zala me gye

21. Za la lö võ

Hi va ta los ér te sí tõ
pá lyá za ti fel hí vá sok ról

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
pá lyá za tot hir det

a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
fõ osz tály ve ze tõi ál lá sá nak be töl té sé re

A Hu mán po li ti kai Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek ki -
emelt feladatai:

– a vo nat ko zó jog sza bá lyok, a PSZÁF Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá nak, Köz szol gá la ti Sza bály za tá nak, 
Kol lek tív Szer zõ dé sé nek ren del ke zé sei, a fel ügye let ve ze -
té sé nek uta sí tá sa i nak fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi, irá -
nyít ja és el len õr zi a fõ osz tály mun ká ját, ellátja a személyes 
hatáskörébe utalt felada tokat.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.

tör vény (Ktv.) ál tal elõ írt al kal ma zá si feltételek:
– bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság,
– a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl szó ló,

több ször mó do sí tott 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let sze rint
a fog lal koz ta tás sal kap cso la tos hu mán po li ti kai, va la mint
mun ka ügyi fel adat kör ben I. be so ro lá si osz tály ban tar to -
zók ra meghatározott végzettség és képzettség,

– nem zet biz ton sá gi el len õr zés,
– a Ktv. 22/A. §-a sze rin ti va gyon nyi lat ko zat meg té te le,
– a Ktv. 21. §-ában meg ha tá ro zott össze fér he tet len sé gi

sza bá lyok betartása.

A be ér ke zett pá lyá za ti anya gok el bí rá lá sa so rán elõnyt
jelent:

– a hu mán fej lesz tés te rü le tén szer zett több éves szak mai 
és ve ze tõi ta pasz ta lat,

– an gol nyelv leg alább tár gya lá si szin tû is me re te,
– egyéb poszt gra du á lis kép zés.

Ke re sett tu laj don sá gok:
– ki vá ló kom mu ni ká ci ós és tár gya ló kész ség,
– ér dek lõ dõ és prob lé ma meg ol dó,
– mo ti vá ci ós ké pes ség gel ren del ke zõ és kö ve tel mény -

ori en tált sá gú,
– szol gál ta tó és tá mo ga tó be ál lí tott sá gú,
– nagy mun ka bí rá sú.

A pá lyá zat hoz kér jük, mel lé kel je:
– is ko lai vég zett sé gét, kép zett sé gét iga zo ló oki ra -

to(ka)t,
– ön élet raj zot,
– er köl csi bi zo nyít ványt,
– 1 db iga zol vány ké pet.

Az ér vé nyes pá lyá za tot be nyúj tó – hoz zá já ru lá sa ese tén
– to váb bi ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi vizs gá la tá ról,
 annak le foly ta tá sá ról a sze mé lyes interjúkon kap tá jé koz -
ta tást.

A fõ osz tály ve zet õre (jog ál lá sá ra, il let mé nyé re és egyéb
jut ta tá sa i ra) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. és a PSZÁF jog ál lá sá ról szó ló 1999. évi CXXIV.
tör vényt, va la mint a ha tá lyos fel ügye le ti uta sí tá so kat kell
irány adó nak te kin te ni.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás nak a hi va ta los ér te sí tõ ben (Bel ügyi Köz löny) tör té nõ
meg je le né sé tõl számított 15. nap.

A pá lyá za to kat kér jük zárt bo rí ték ban a PSZÁF Fõ -
igazgatóságára meg kül de ni (1013 Bu da pest, Krisz ti na
krt. 39.). To váb bi fel vi lá go sí tás sal Kó ró di Anna
(489-9404) szolgál.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tás ha tár -
ide jét kö ve tõ 30. nap.
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A pá lyá zati el já rás le bo nyo lí tá sa és a pá lyá zat el bí rá lá -
sá nak mód ja a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény 10. §-ában fog lal tak szerint történik.

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
pá lyá za tot hir det

a Pi ac fel ügye le ti Igaz ga tó ság
ügy ve ze tõ igaz ga tói ál lá sá nak be töl té sé re

A pi ac fel ügye le ti ügy ve ze tõ igaz ga tó fel ada tai:
Fel ügye li, irá nyít ja és szer ve zi
– a pénz ügyi pi a cok fo gyasz tói szem pon tú el len õr zé sét,
– a pi ac fo gyasz tói ol da lá val va ló fel ügye le ti kap cso la -

to kat,
– a fel ügye let gyors és ha té kony re a gá lá sát a pi ac új je -

len sé ge i re, fo lya ma ta i ra,
– a fo gyasz tók fo lya ma tos tá jé koz ta tá sát a koc ká za tok -

ról, in for má ci ók gyûj té sét, rendszerezését,
– a szol gál ta tá sok koc ká za tá nak ér té ke lé sét, a ter mé -

kek hez kap cso ló dó tájékoztatást, 
– a pénz ügyi kul tú ra fej lesz té sé vel össze füg gõ fel ügye -

le ti fel ada to kat,
– a pénz ügyi szer ve ze tek és a fo gyasz tók kap cso la tá ban

je lent ke zõ pa na szok ér té ke lé sét, vizsgálatát,
– a pénz ügyi pi a cot za va ró je len sé gek fel tá rá sát, kü lö -

nö sen
– a jo go su lat lan te vé keny ség mo ni to ro zá sát és vizsgá -

latát,
– a benn fen tes ség és az ár fo lyam-ma ni pu lá ció fel tá rá sát 

és vizs gá la tát,
– a pa nasz ügyek vizs gá la tát.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.

tör vény (Ktv.) ál tal elõ írt al kal ma zá si feltételek:
– jo gi egye te mi vég zett ség, jo gi szak vizs ga, il let ve köz -

gaz da sá gi egye te mi végzettség,
– kom mu ni ká ció ké pes (írás ban és szó ban) an golnyelv -

tu dás, leg alább kö zép fo kú nyelv vizs ga az EU egy mun ka -
nyel vé bõl,

– nem zet biz ton sá gi el len õr zés,
– va gyon nyi lat ko zat,
– bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság.
(A jog vi szony lé te sí té sét kö ve tõ en a Ktv. és a PSZÁF

jog ál lá sá ról szó ló 1999. évi CXXIV. tör vény ben rög zí tett
össze fér he tet len ség megszüntetése.)

Elõnyt je lent:
– ha son ló szak mai te rü le ten szer zett leg alább 5 éves ve -

ze tõi gya kor lat,
– leg alább 10 éves szak irá nyú gya kor lat,

– a szak te rü le ten vég zett nem zet kö zi gya kor lat,
– a vo nat ko zó EU elõ írá sok nap ra kész is me re te,
– szám vi te li is me re tek,
– jo gi és egy ben köz gaz da sá gi vég zett ség,
– vá lasz tott bí ró sá gi gya kor lat.

Elv árt kész sé gek, tu laj don sá gok:
– ki vá ló kom mu ni ká ci ós és tár gya ló kész ség,
– mo ti vá ci ós ké pes ség és kö ve tel ményori en tált ság,
– ala pos ság és pre ci zi tás,
– rend szer ben és csa pat ban va ló gon dol ko dás.

Az ér vé nyes pá lyá za tot be nyúj tó – hoz zá já ru lá sa ese tén
– to váb bi ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi vizs gá la tá ról,
 annak le foly ta tá sá ról a sze mé lyes interjúkon kap tá jé koz -
ta tást.

A pá lyá zat hoz kér jük, mel lé kel je:
– is ko lai vég zett sé gét, kép zett sé gét iga zo ló oki ra to(ka)t,
– ön élet raj zot,
– er köl csi bi zo nyít ványt,
– 1db iga zol vány ké pet.

Az ügy ve ze tõ igaz ga tó ra (jog ál lá sá ra, il let mé nyé re és
egyéb jut ta tá sa i ra) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. és a PSZÁF jog ál lá sá ról szó ló 1999. évi
CXXIV. tör vényt kell irányadónak tekinteni.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás nak a hi va ta los ér te sí tõ ben (Bel ügyi Köz löny) tör té nõ
meg je le né sé tõl számított 15. nap.

A pá lyá za to kat kér jük zárt bo rí ték ban a PSZÁF Hu mán -
po li ti kai Fõ osz tá lyá ra meg kül de ni (1013 Bu da pest, Krisz -
ti na krt. 39.). To váb bi fel vi lá go sí tás sal Ga ra mi Ni ko let ta
fõ osz tály ve ze tõ-helyettes (489-9197) szolgál.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tás ha tár -
ide jét kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sa és a pá lyá zat el bí rá lá -
sá nak mód ja a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény 10. §-ában fog lal tak sze rint tör té nik. 

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
pá lyá za tot hir det

a Pénz- és Tõkepi ac i Fel ügye le ti Igaz ga tó ság
ügy ve ze tõ igaz ga tói ál lá sá nak be töl té sé re

Az ügy ve ze tõ igaz ga tó fel ada tai:
Fel ügye li, irá nyít ja és szer ve zi a hoz zá tar to zó fõ osz tá -

lyok te vé keny sé gét.
Irá nyít ja a(z):
– be fek te té si szol gál ta tá si és ki egé szí tõ be fek te té si szol -

gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó en ge déllyel
ren delkezõ ban kok,
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– be fek te té si szol gál ta tá si en ge déllyel nem ren del ke zõ
bankok, 

– sza ko sí tott hi tel in té ze tek,
– szö vet ke ze ti hi tel in té ze tek,
– pénz ügyi vál lal ko zá sok,
– be fek te té si vál lal ko zá sok,
– áru tõzs dei szol gál ta tók,
– tõzs dék, 
– el szá mo ló há zak, 
– be fek te té si alap ke ze lõk,
– be fek te té si ala pok,
– koc ká za ti tõ ke tár sa sá gok,
– koc ká za ti tõ ke ala pok,
– koc ká za ti tõ ke alap ke ze lõk,
– köz rak tá rak
egye di, il let ve össze vont ala pú fel ügye le tét.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.

tör vény (Ktv.) ál tal elõ írt al kal ma zá si feltételek:
– köz gaz da sá gi és/vagy jo gi egye te mi vég zett ség,
– a Bá zel II tõ ke meg fe le lé si sza bály rend szer ala pos is -

me re te,
– a pénz- és tõ ke pi a ci te rü let re, il let ve a köz igaz ga tá si

el já rás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ismerete,
– ban ki te rü le ten szer zett leg alább öt éves fel sõ vagy kö -

zép ve ze tõi gyakorlat,
– ak tív, kom mu ni ká ció ké pes (írás ban és szó ban) an gol -

nyelv-tu dás,
– nem zet biz ton sá gi el len õr zés,
– va gyon nyi lat ko zat,
– bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság.
(A jog vi szony lé te sí té sét kö ve tõ en a Ktv. és a PSZÁF

jog ál lá sá ról szó ló 1999. évi CXXIV. tör vény ben rög zí tett
össze fér he tet len ség megszüntetése.)

Elõnyt je lent:
– köz gaz dász-jo gász vég zett ség,
– a koc ká zat elem zés és a kont roll ing te rü le tén szer zett

is me re tek, il let ve gyakorlat,
– pénz- és tõ ke pi a con szer zett nem zet kö zi szak mai gya -

kor lat.

Elv árt kész sé gek, tu laj don sá gok:
– ki vá ló kom mu ni ká ci ós és tár gya ló kész ség,
– mo ti vá ci ós ké pes ség és kö ve tel ményori en tált ság,
– ala pos ság és pre ci zi tás,
– rend szer ben és csa pat ban va ló gon dol ko dás.

Az ér vé nyes pá lyá za tot be nyúj tó – hoz zá já ru lá sa ese -
tén – to váb bi ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi vizs gá la tá ról, 
 annak le foly ta tá sá ról a sze mé lyes interjúkon kap tá jé koz -
ta tást.

A pá lyá zat hoz kér jük, mel lé kel je:
– is ko lai vég zett sé gét, kép zett sé gét iga zo ló oki ra -

to(ka)t,
– ön élet raj zot,
– er köl csi bi zo nyít ványt,
– 1db iga zol vány ké pet.

Az ügy ve ze tõ igaz ga tó ra (jog ál lá sá ra, il let mé nyé re és
egyéb jut ta tá sa i ra) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. és a PSZÁF jog ál lá sá ról szó ló 1999. évi
CXXIV. tör vényt kell irányadónak tekinteni.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás nak a hi va ta los ér te sí tõ ben (Bel ügyi Köz löny) tör té nõ
meg je le né sé tõl számított 15. nap.

A pá lyá za to kat kér jük zárt bo rí ték ban a PSZÁF Hu mán -
po li ti kai Fõ osz tá lyá ra meg kül de ni (1013 Bu da pest, Krisz -
ti na krt. 39.). To váb bi fel vi lá go sí tás sal Ga ra mi Ni ko let ta
fõ osz tály ve ze tõ-helyettes (489-9197) szolgál.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tás ha tár -
ide jét kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sa és a pá lyá zat el bí rá lá -
sá nak mód ja a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény 10. §-ában fog lal tak sze rint tör té nik. 

Ba racs ka Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai

és ve ze tõi el kép ze lé se ket,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– a 33/1998. (VI. 24.) NM ren de let sze rin ti egész ség -

ügyi al kal mas ság iga zo lá sát.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
és Ba racs ka Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té -
nek rendelete alapján.
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A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott
30 napon belül.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tás ha tár ide jét kö ve tõ leg -
kö ze leb bi testületi ülés.

Az ál lás 2006. már ci us 1. nap já tól tölt he tõ be.
Szük ség ese tén az ön kor mány zat szol gá la ti la kást biz -

tosít.
A pá lyá za tot Ba racs ka köz ség pol gár mes te ré hez kell

be nyúj ta ni. Cím: 2471 Ba racs ka, Kos suth L. u. 26. Te le -
fon: 06 (22) 454-050.

Esz ter gom Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
fel vé telt hir det

épí tés ha tó sá gi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

Fel ada ta: az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl 
szó ló 1997. évi LXXVIII. tör vény (Épí té si tör vény) sze -
rin ti te lek ala kí tá si és épí té si mun kák épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zé se, épí tés ügyi ha tó sá gi el len õr zé sek vég zé se,
épí tés ügyi ha tó sá gi kö te le zé sek el ren de lé se, vég re haj tá sa.

Fel té te lek:
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki,

építõmérnöki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki)
szak kép zett ség; fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros -
gaz da sá gi mérnöki) szakképzettség,

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A je lent ke zés hez mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett sé get iga zo ló ok irat

má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A be töl tendõ mun ka kör rel kap cso la tos bõ vebb fel vi lá -
go sí tást Va dász La jos iro da ve ze tõ ad a (33) 542-066-os
telefonszámon.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény és a he lyi ren de let szerint.

Egyéb jut ta tá sok: ét ke zé si hoz zá já ru lás, ru há za ti költ -
ség-té rí tés, szük ség sze rint to vább ta nu lás, to vább kép zés
tá mo ga tá sa, albérleti hozzájárulás.

A je lent ke zés be nyúj tá si ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.

A je lent ke zé se ket dr. Szol no ki Im re al jegy zõ ré szé re le -
het benyújtani.

Cím: 2500 Esz ter gom, Szé che nyi tér 1.
Te le fon: 06 (33) 542-054, fax: 06 (33) 542-099

Esz ter gom Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
fel vé telt hir det

köz mû be ru há zó és -fenn tar tó ügy in té zõi mun ka kör
be töl té sé re

Fel ada ta: el sõ sor ban az elekt ro mos, gáz- és táv köz lé si
rend sze rek be ru há zá si és fenn tar tá si fel ada ta i nak el lá tá sa,
kap cso lat tar tás a szolgáltatókkal.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek: az alább
fel so rolt is ko lai vég zett sé gek kö zül va la me lyik megléte
szükséges

– egye te mi szin tû mû sza ki fel sõ ok ta tás ban szer zett
szak irá nyú szak kép zett ség: ok le ve les vil la mos mér nök,
ok le ve les gé pész mér nök; ok le ve les mérnök,

– fõ is ko lai szin tû mû sza ki fel sõ ok ta tás ban szer zett
szak irá nyú szak kép zett ség: vil la mos mér nök; gé pész mér -
nök; mérnök.

Elõnyt je lent: a meg hir de tett mun ka kö rök ben szer zett
gya kor lat.

Az al kal ma zás fel té te lei:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet.

A je lent ke zés hez mel lé kel ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– a szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett sé get iga zo ló ok irat
má so la tát,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A be töl ten dõ mun ka kör rel kap cso la tos bõ vebb fel -
világosítást Si pos Sán dor mb. osz tály ve ze tõ ad a (33)
542-048-as te le fon szá mon.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény és a he lyi ren de let szerint.

Egyéb jut ta tá sok: ét ke zé si hoz zá já ru lás, ru há za ti és
üdü lé si költ ség té rí tés, to vább kép zé sek támogatása.

A je lent ke zés be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30. nap.

A je lent ke zé se ket dr. Szol no ki Im re al jegy zõ ré szé re le -
het benyújtani.

Cím: 2500 Esz ter gom, Szé che nyi tér 1.

Te le fon: 06 (33) 542-054; fax: 06 (33) 542-099.
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Fadd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés,

– leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,

– a pá lyá zó ve ze tõi el kép ze lé se it, il let ve szak mai prog -
ram ját,

– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát,

– a köz igaz ga tá si szak vizs ga bi zo nyít vány má so la tát,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. Il let mény a ha tá -
lyos Ktv. elõ írá sai szerint.

A pá lyá za to kat Fadd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le té hez cí mez ve a Bel ügyi Köz löny ben
va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül le het be nyúj -
ta ni Fadd nagy köz ség pol gár mes te ré nél (7133 Fadd,
Dózsa Gy. u. 12.).

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ el sõ tes tü le ti ülé sen ke rül sor. Az ál lás be tölt he tõ a
pá lyá zat elbírálása után azonnal.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tást Fü -
löp Já nos pol gár mes ter nél le het kér ni a (74) 447-207-es,
vagy a (74) 447-998-as telefonszámon.

Gyöm rõ Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
pá lyá za tot hir det
al jegy zõi ál lás ra

Pá lyá za ti fel té te lek:

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés,

– leg alább két évi ve ze tõi gya kor lat,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– szak mai ön élet rajz,

– er köl csi bi zo nyít vány,

– a ké pe sí tést és a köz igaz ga tá si szak vizs gát iga zo ló ok -
ira tok másolata.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. alap ján, be nyúj tá si ha tár idõ a meg je le nés tõl szá -
mí tott 30 nap. 

El bí rá lá si ha tár idõ: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen várható.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ hó nap el sõ nap -
ján. Pá lyá zat be nyúj tá sa: Gyöm rõ vá ros jegy zõ je, 2230
Gyöm rõ, Szabadság tér 1.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ók ról ér dek -
lõd ni le het Gyöm rõ vá ros jegy zõ jé nél.

Hangács és Nyomár Községi Önkormányzatok
képviselõ-testületei

pá lyá za tot hirdetnek
Hang ács–Nyom ár Községi Önkormányzatok

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– igaz ga tásszer ve zõi fõ is ko lai, vagy ál lam- és jog tu do -
má nyi dok to ri képesítés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell és a pá lyá zat hoz csa -
tolni kell:

– kéz zel írt rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– a szak kép zett sé get iga zo ló ok irat(ok) köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tett má so la tát,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján. Köz ér de kû la -
kás megoldható.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak (be ér ke zé sé nek) ha tár ide je: a
Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30 nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ leg kö ze leb bi kép vi se lõ-tes tü le tek együt tes ülé sén tör -
té nik, a pá lyá zók sze mé lyes meghallgatását követõen.

Az ál lás be tölt he tõ az el bí rá lást kö ve tõ en azonnal.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban a kö vet ke zõ cím re kell
el jut tat ni: Hang ács–Nyom ár Köz sé gi Ön kor mány za tok
Kör jegy zõ sé gi Hi va ta la 3795 Hang ács, Sza bad ság út 21.

Ér dek lõd ni: Haj dú Zol tán pol gár mes ter nél le het.
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Hõ gyész Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

nyug dí ja zás mi att meg üre se dõ jegy zõi mun ka kör
be töl té sé re

1. Köz igaz ga tá si szerv és a ve ze tett szer ve ze ti egy ség
meg ne ve zé se: Hõ gyész Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi -
vatal.

 

2. El lá tan dó fel ada tok: a hi va tal ve ze té se, va la mint a
jegy zõ fel adat- és ha tás kö ré be utalt fel ada tok ellátása.

3. Pá lyá za ti fel té te lek:

– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, ma gyar ál lam -
pol gár ság,

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A ki ne ve zõ kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja azon jo gát,
hogy a köz igaz ga tá si gya kor lat alól fel men tést, a szak vizs -
ga-kö te le zett ség tel je sí té se alól pedig halasztást adjon.

A jegy zõ a Ktv. 22/A. § (8) be kez dés d) pont ja alap ján
va gyon nyi lat ko zat té te lé re köteles.

A pá lyá zat nál elõnyt je lent:

– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés,

– szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me ret.

4. Il let mény és egyéb jut ta tás: a Ktv. és a köz szol gá la ti
sza bály zat alap ján ke rült meg ál la pí tás ra.

5. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– szak mai ön élet raj zot,

– a kép zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– a hi va ta li mun ka szer ve zé sé vel, ve ze té sé vel kap cso la -
tos el kép ze lé se ket,

– ab ban az eset ben, ha a pá lyá zó pá lyá za ta (ki ne ve zé se)
ügyé ben a nyil vá nos tes tü le ti tár gya lás ba nem egye zik
 bele, er re vo nat ko zó nyi lat ko za tát kér jük a pá lyá zat ba fog -
lal ni vagy a pályázathoz csatolni.

6. A pá lyá za tot Gyet vai Lász ló pol gár mes ter ré szé re,
7191 Hõ gyész, Kos suth L. u. 1. pol gár mes te ri hi va tal cím -
re kell be nyúj ta ni a pá lyá za ti fel hí vás Bel ügyi Köz löny ben 
tör té nõ meg je le né sé tõl számított 30. napig.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ el -
sõ tes tü le ti ülésen történik.

A pá lyá zat tal kap cso la to san fel vi lá go sí tás kér he tõ
Gyet vai Lász ló pol gár mes ter tõl a (74) 588-060-as te le fon -
szá mon.

7. Ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi vizs gá lat le foly ta tá -
sá ra nem ke rül sor.

8. Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: leg ko ráb ban 2006.
már ci us 1. napjától.

Pá lyá za ti fel hí vás
Kis új szál lás város ban a he lyi au tó busszal vég zett

me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás
köz szol gál ta tó já nak kiválasztására

1. Pá lyá za ti fel té te lek:
– te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá ra in be lü li sze mély szál lí -

tá si referencia,
– bank in for má ció,
– leg alább 2 db, mi ni má li san 22 fõ ülõ hellyel rendel -

kezõ jár mû, ame lyek nek leg alább  EURO-2, vagy az zal
egyen ér té kû ka te gó ri á jú mo tor ral fel sze relt nek kell len nie
a köz szol gál ta tás meg kez dé sét kö vetõ két éven be lül,

– cég ki vo nat
a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott rész le tes sza bá lyok
sze rint.

2. Pá lyá za ti ki írás be szer zé se: A pá lyá za ti ki írás té rí tés -
men te sen át ve he tõ Kis új szál lás Vá ros Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la Mû sza ki Osz tá lyán (5310 Kis új -
szál lás, Sza bad ság tér 1., 21. szo ba) mun ka na po kon hét fõ -
tõl csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig.

3. Aján lat té tel ha tár ide je: 2006. feb ru ár 28. (kedd)
10.00 óra

4. Az el bí rá lás mód ja, szem pont jai: az összes sé gé ben
leg elõ nyö sebb aján lat a pá lyá zati ki írás ban meg ha tá roztt
szem pon tok szerint.

5. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. már ci us 8.
(szer da) 10.00 óra

6. A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2006. már ci us 10. (pén -
tek) 10.00 óra

7. A szol gál ta tás meg kez dé sé nek nap ja: 2006. má jus 1.
(szom bat)

8. A szer zõ dés idõ tar ta ma: 5 év (2006. má jus 1.–2011.
áp ri lis 30.)

Már tély Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény
36. § (1)–(3) be kez dé se, a 75. § (2) be kez dé se, va la mint a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 
8. §-ának (1) be kez dé se alap ján.
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Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– va gyon nyi lat ko zat meg té te le.

Elõnyt je lent:
– leg alább 5 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– leg alább 5 év ve ze tõi gya kor lat.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény, va la mint a képvi -
selõ-testület 19/2001. (X. 30.) ön kor mány za ti rendelet
alap ján.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– szak mai prog ra mot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la tát.

A pá lyá za tot a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg je len te -
tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül kell be nyúj ta ni Már tély
köz ség pol gár mes te ré hez (6636 Már tély, Rákóczi tér 1.).

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kör a pá -
lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en betölthetõ.

A pá lyá zó kat a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en a
kép vi se lõ-tes tü let meg hall gat ja, majd a pá lyá za tok elbírá -
lásáról dönt.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl – a dön tést kö ve tõ 8 na pon
 belül – a pá lyá zók írás ban értesülnek.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni Már tély köz ség
pol gár mes te ré nél le het: (62) 528-062.

Ná das dla dány és Sár ke szi Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge
pá lyá za tot hir det

pénz ügyi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel ada tok: szám vi tel lel, köny ve lés sel kap cso -
la tos feladatok.

A mun ka kör be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azonnal.
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tör vény elõ írá sai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság,

– kö zép is ko lai vég zett ség és köz gaz da sá gi szak kép zett -
ség vagy pénz ügyi-szám vi te li szak ké pe sí tés; kö zép is ko lai
vég zett ség és OKJ sze rint: gaz da sá gi elem zõ és szak sta -
tisz ti kai ügy in té zõ, szá mí tó gép-ke ze lõi és szá mí tás tech ni -
kai szoftverüzemeltetõi szakképesítés.

Elõnyt je lent:
– ál lam ház tar tá si sza kon szer zett, re giszt rált mér leg ké -

pes köny ve lõi szak ké pe sí tés,
– pénz ügyi, gaz dál ko dá si igaz ga tás ban szer zett gya -

korlat.

Pá lyá zat tar tal ma:
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la ta,
– kéz zel írott szak mai ön élet rajz,
– iga zol vány kép.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 10. nap.

A pá lyá za tot Ná das dla dány és Sár ke szi köz sé gek kör -
jegy zõ jé hez kell be nyúj ta ni írás ban. Cím: 8145 Nádasd -
ladány, Petõfi S. u. 1.

Nyír te lek vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot ír ki

épí tés ügyi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

Fel adat: épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek dön tés re va ló elõ ké -
szí té se.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ -

mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nök) szak -
kép zett ség; fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz -
da sá gi mérnöki) szakképzettség,

– a pá lyá zó vál lal ja, hogy a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 22/A. §-a sze rint vagyon -
nyilatkozatot lesz.

Az ál lás hely be töl té sé nél elõnyt je lent:
– épí té si igaz ga tás ban szer zett szak mai gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret.

A pá lyá zat hoz csa tol ni szük sé ges:
– a bün tet len elõ élet iga zo lá sá ra 3 hó nap nál nem ré geb -

bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– kép zett sé get ta nú sí tó ok irat(ok) egy sze rû má so la tát,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot.
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Il let mény és egyéb jut ta tá sok: il let mény meg ál la pí tá sa a 
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 
(Ktv.) sze rint, egyéb jut ta tá sok a Ktv., va la mint a he lyi
ren de let ben és az egy sé ges köz szol gá la ti sza bály zat ban
fog lal tak sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je és mód ja: a meg je -
le nést kö ve tõ 21. nap tá ri nap – ha az nem mun ka nap, ak kor 
az azt kö ve tõ mun ka nap 16 órá ig ad ha tó be zárt bo rí ték ban 
a kö vet ke zõ cím re: Nyír te lek vá ros pol gár mes te ri hi va tal
jegy zõ je, 4461 Nyírtelek, Petõfi S. u. 28.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Épí tés ügyi ügy in té zõi pá -
lyá zat”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a be nyúj tás ha tár -
ide jét kö ve tõ 15 napon belül.

A pá lyá zat ról a jegy zõ dönt.

Az ál lás hely a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en 2006. már -
ci us 1-jé tõl tölthetõ be.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het Nyír te lek
vá ros jegy zõ jé nél a (42) 210-001-es telefonszámon.

A ki író fenn tart ja a pá lyá zat ered mény te len né nyil vá ní -
tá sá nak jogát.

Pá lyá za ti fel hí vás
az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti

sze mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi XXXIII. tör vény
alap ján Pé cel vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén vég zen dõ

köz úti sze mély szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés
ke re té ben tör té nõ el lá tá sa tár gyá ban

Pé cel Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te az
au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról 
szó ló 2004. évi XXXIII. tör vény 6. § ren del ke zé sei alap ján 
Pé cel vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén vég zen dõ köz úti sze -
mély szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés keretében történõ 
ellátására pályázatot ír ki.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le, hogy a pá lyá zó fe -
lel jen meg az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze -
mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi XXXIII. tör vény ál tal
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, to váb bá vál lal ja, hogy
a szol gál ta tást leg alább a je len leg ér vé nyes me net rend nek
meg fe le lõ en és leg alább a je len le gi szol gál ta tó ál tal üze -
meltetett jármûpark és szolgáltatás színvonalán biztosítja.

A pá lyá za ti ki írás be sze rez he tõ: Pé cel Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va tal Pol gár mes te ri Tit kár ság 2119 Pé cel, Kos -
suth tér 1., mun ka na po kon 8–12 óra kö zött. Az aján lat té tel
ha tár ide je: 2006. március 20., hétfõ.

Az el bí rá lás mód ja: a pá lyá zat ki író ja elõ mi nõ sí tés sel
nem kí ván él ni, a pá lyá zat nyer te sé nek az összes sé gé ben
leg elõ nyö sebb aján la tot tevõ pályázót nyilvánítja.

Az el bí rá lás szem pont jai:
– a je len leg ér vé nyes me net rend hez ké pest a já rat gya ko -

ri ság nö ve lé se a la kos ság uta zá si igé nye i nek meg fe le lõ en,
fi gye lem mel a la kos ság élet vi te lé hez tar to zó in téz mény -
rendszer elérhetõségére is,

– a szol gál ta tás mi nõ sé gé re vo nat ko zó re fe ren ci ák
(pon tosság, meg bíz ha tó ság, utas biz ton ság, tisztaság),

– a moz gá suk ban kor lá to zott sze mé lyek uta zá si le he tõ -
sé ge i nek biztosítása,

– a jár mû vek és a szol gál ta tá si inf ra struk tú ra színvo -
nala, az üze mel te tés kör nye ze ti hatásai,

– a sze mély zet tel szem be ni el vá rá sok, fog lal koz ta tá si
feltételek.

Az ered mény hir de tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. áp ri -
lis 14., péntek.

A szer zõ dés kö tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. áp ri lis
21., péntek.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. má jus
1., hétfõ.

A szer zõ dés idõ tar ta ma: 5 év.

Si mon tor nya Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki
al jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet és cse lek võ ké pes ség.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– az is ko lai vég zett sé get, ké pe sí tést, szak vizs gát iga zo -

ló ok irat, vagy an nak hi te le sí tett másolata,
– szak mai ön élet rajz, a szak mai élet út be mu ta tá sa,
– a mun ka kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lés.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a több éves ve ze tõi 
gya kor lat.

Az al jegy zõ ál tal el lá tan dó fel ada tok az Ötv. 36. §
(1) be kez dé se, Si mon tor nya Vá ros Ön kor mány za ta Szer -
ve ze ti és Mûkö dé si Sza bály za tá ról szó ló 4/1999. (IV. 15.)
szá mú ön kor mány za ti ren de let 69. §-a és a pol gár mes te ri
hi va tal ügy rend je ál tal meg ha tá ro zot tak.
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Az al jegy zõ il let mé nyét, jut ta tá sa it a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben fog lal tak
sze rint a kép vi se lõ-tes tü let ál la pít ja meg a kinevezéskor.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a pá lyá za ti fel hí -
vás nak a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl
számított 30. nap.

A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 30
na pon be lül, il le tõ leg a so ron kö vet ke zõ ülé sén a kép vi se -
lõ-tes tü let dönt, a jegyzõ javaslatára.

Az al jegy zõi ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ hó nap
el sõ nap já tól tölthetõ be.

A pá lyá za tot Si mon tor nya vá ros jegy zõ je cí mé re (7081
Si mon tor nya, Szent Ist ván ki rály ut ca 1.) sze mé lye sen,
vagy pos tai kéz be sí tés út ján kell be nyúj ta ni, zárt bo rí ték -
ban, „Al jegy zõi pályázat” megjelöléssel.

To váb bi fel vi lá go sí tás is Si mon tor nya vá ros cím ze tes
fõ jegy zõ jé tõl kér he tõ a (74) 929-525 telefonszámon.

Sza bad kí gyós Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki
jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi, vagy ál lam igaz ga -
tá si fõ is ko lai vég zett ség igaz ga tásszer ve zõi szakon,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet.

Il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. és a kép vi se lõ-tes tü let
ren de le te alap ján ke rül meg ál la pí tás ra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– szak mai ön élet raj zot,

– az is ko lai vég zett sé get és szak vizs gát iga zo ló ok ira tok 
má so la tát,

– iga zo lás leg alább 2 év ön kor mány zat nál el töl tött köz -
igaz ga tá si gya kor lat ról,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– a hi va ta li mun ka szer ve zé sé vel, irá nyí tá sá val kap cso -
la tos el kép ze lé se it.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben 
va ló meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za tot a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá za ti be nyúj tá si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen bí rál ja el.

A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a
pá lyá za ti el já rást in dok olás nél kül ered mény te len nek nyil -
vá nít sa.

A pá lyá za tot Sza bad kí gyós köz ség pol gár mes te ré hez
kell be nyúj ta ni: 5712 Sza bad kí gyós, Kos suth tér 7. Tel.:
(66) 247-601.

Száz ha lom bat ta Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
pá lyá za tot hir det

be ru há zói mun ka kör be töl té sé re

A mun ka kör út- és víz épí té si, va la mint köz mû be ru há zói 
fel ada to kat ölel fel.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– mély épí tõ-mér nö ki vég zett ség vagy egyéb szak irá nyú 

fõ is ko lai vagy egye te mi végzettség,
– 3 év mû sza ki te rü le ten szer zett gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– a fel adat kör nek meg fe le lõ mû sza ki el len õri szak ké pe -

sí tés,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret,
– nyelv is me ret.

Pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló oki rat má so la tot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– szak mai gya kor la tot iga zo ló ok má nyo kat.

A mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 22/A. §-ban
meg ha tá ro zott va gyon nyi lat ko zat-té te li kötelezettség tel -
je sí té se. 

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: 2006. ja nu ár 31.
A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en, 2006. feb -

ru ár 15-e után betölthetõ.
Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tör vény alap ján történik.
A pá lyá za ti el já rás, il let ve a pá lyá za tok el bí rá lá sa a köz -

tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény
10. §-ának elõ írá sai szerint történik.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ 15 na pon be lül kerül sor.

A mun kál ta tó fenn tart ja a pá lyá zat ered mény te len nek
nyil vá ní tá si jogát.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: pol gár mes te ri hi va tal,
sze mély ze ti re fe rens 2440 Száz ha lom bat ta, Szent I. tér 3.
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Lap zár ta után ér ke zett
pá lyá za ti fel hí vá sok
és mi nisz te ri utasítás

A Ma gyar Köz tár sa ság be lügy mi nisz te re
pá lyá za tot hir det

a BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság
(Bu da pest XIV., Mo gyo ró di út 43.)

gaz da sá gi fõ igaz ga tó-he lyet te si (ma ga sabb ve ze tõi)
köz al kal ma zot ti mun ka kö r be töl té sé re

A Ma gyar Köz tár sa ság be lügy mi nisz te re a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény (Kjt.)
23. § (2) be kez dés má so dik mon da ta, va la mint a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény nek
a bel ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek nél
tör té nõ vég re haj tá sá ról szó ló 62/1997. (XI. 7.) BM ren de -
let (a to váb bi ak ban: BM ren de let) 5. § (1)–(2) be kez dé sei
alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 18. § (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra – pá lyá za tot hir det a BM Köz pon ti
Gaz da sá gi Fõigazgatóság gazdasági fõigazgató-helyettesi
munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:

A gaz da sá gi fõ igaz ga tó-he lyet tes fel ada ta:
– a BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság fel adat kö -

ré be tar to zó pénz ügyi, szám vi te li és in for ma ti kai te vé -
keny ség irá nyí tá sa. E te vé keny ség el lá tá sa so rán a gaz da -
sá gi fõ igaz ga tó-he lyet tes a jog sza bá lyok ban és az in téz -
mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban számára
biztosított jogköröket gyakorolja.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– köz gaz da ság-tu do mányi egye temi, vagy pénz ügyi és

szám vi te li fõ is ko lai vég zett ség és mér leg ké pes köny ve lõi
szak ké pe sí tés,

– leg alább öt éves ve ze tõi gya kor lat,
– bün tet len elõ élet,
– egész ség ügyi al kal mas ság.

A mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a pá lyá zat el nye ré se
ese tén a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a
biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl szó ló 34/1997. (V. 30.)
BM ren de let mel lék let II. fe je zet 3. c) pont ja alap ján a fon -
tos és bi zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és a
nem zet gaz da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton -
sá gi fel té te lek nek meg fe le lés, amely körülmények meg -
lété nek ellenõrzése a kinevezést megelõzõen történik.

A mun ka kör be töl té sé nek fel té te le to váb bá, hogy a pá -
lyá zó vál lal ja azt, hogy a 2001. évi CII. tör vény ben le ír tak
sze rint, a gaz da sá gi fõ igaz ga tó-he lyet te si mun ka kör be tör -
té nõ meg bí zá sa kor és azt kö ve tõ en a tör vény ben meg ha tá -
ro zott idõközönként vagyonnyilatkozatot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– költ ség ve té si gaz dál ko dás te rü le tén szer zett me ne -

dzse ri, in téz mény ve ze tõi gyakorlat,
– a bel ügyi in téz mény rend szer is me re te,
– ide gen nyelv-is me ret.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot, a meg pá lyá zott ál lás -

hellyel kap cso la tos szak mai koncepciót,
– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok köz jegy zõ vel

hi te le sí tett másolatát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,

amely leg ké sõbb a pá lyá zat el bí rá lá sának ha tár ide jé ig be -
nyújt ha tó,

– a pá lyá zó be le egye zõ nyi lat ko za ta it, ar ról hogy az ál -
lás hely be töl té se elõtt alá ve ti ma gát a Bel ügy mi nisz té ri um 
Köz pon ti Kór ház és Ren de lõ in té ze te Üzem or vo si Szol gá -
la tá nál egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat nak, va la mint
a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és
nem zet gaz da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szükséges biz -
tonsági feltételeknek megfelelést tisztázó ellenõrzésnek.

Ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma, il let mény, jut ta tá sok: a
ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szó ló ma ga -
sabb ve ze tõi meg bí zás sal tör té nik, a Kjt., va la mint a BM
ren de let sze rin ti bé re zés sel (köz al kal ma zot ti il let mény és
a köz al kal ma zot ti pót lék alap 250%-ának meg fe le lõ ve ze -
tõi pót lék) és a BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõigazgatóság
Kollektív Szerzõdése szerinti juttatásokkal.

A pá lyá zat be nyúj tá sá val, el bí rá lá sá val kap cso la tos in -
for má ci ók: a pá lyá za tot leg ké sõbb a Bel ügyi Köz löny ben
tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. na pon, amennyi ben az
mun ka szü ne ti nap, ak kor az azt kö ve tõ mun ka nap 14 órá ig 
le het be nyúj ta ni sze mé lye sen vagy pos tai úton a BM
 Humánpolitikai Fõ cso port fõ nök sé gén (1051 Bu da pest,
Ná dor u. 4., pos ta cím: 1903 Bu da pest, Pf.: 314), „BM
Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság gaz da sá gi fõigaz -
gató- helyettesi pályázat” megjelöléssel.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je a be nyúj tá si ha -
tár idõt kö ve tõ 30 nap.

Az ál lás hely a pá lyá zat el bí rá lá sa után, leg ko ráb ban
2006. feb ru ár 15-tõl tölt he tõ be.

A szak mai el kép ze lé se ket tar tal ma zó írá sos anyag el ké -
szí té sé hez a pá lyá zó a Bel ügy mi nisz té ri um Hu mán po li ti -
kai Fõ cso port fõ nök sé gen (1051 Bu da pest, Ná dor u. 4. IV.
eme let 406-os szo ba) a 441-1524-es te le fon szá mon tör tént 
idõ pont-egyez te tést kö ve tõ en meg te kint he ti a BM Köz -
pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság

– Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát,
– lét szám- és költ ség ve té si ada ta it,
– 2005. I. fél évi te vé keny sé gé rõl szó ló be szá mo lót.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a BM Hu mán po li ti kai
Fõ cso port fõ nök sé gen a 441-1524-es te le fon szá mon, dr.
Gém Lász ló szak mai ta nács adónál.
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Ce ce Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra

Pá lyá za ti fel té te lek: a pá lyá za ton bel föl di ter mé sze tes
és jo gi sze mé lyek ve het nek részt, akik ren del kez nek a ma -
gyar jog sza bá lyok sze rin ti könyv vizs gá lói jo go sult ság gal,
va la mint költ ség ve té si mi nõ sí tés sel, és iga zol ják a magyar
könyvvizsgálói kamarai tagságukat.

Ha a pá lyá zó jo gi sze mély, a pá lyá za tá nak tar tal maz nia
kell a pá lyá zat te võ nek a be adás ide jé hez ké pest 30 nap nál
nem ré geb bi cégkivonatát.

Ha a pá lyá zó ter mé sze tes sze mély, pá lyá za tá nak tar tal -
maz nia kell a ter mé sze tes sze mély könyv vizs gá lói meg ne -
ve zé sét és ada ta it, va la mint a ter mé sze tes sze mély ma gyar
könyv vizs gá lói kamrai tagságának számát.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó te vé keny sé gé nek rö vid szak mai bemuta -
tását,

– a könyv vizs gá la ti díj mér té ké nek és a fi ze té si fel té te -
lek nek a meg ha tá ro zá sát,

– szak mai re fe ren ci á kat,

– az ál lam ház tar tás al rend sze re i ben szer zett tapaszta -
latok is mer te té sét,

– a ka ma rai tag ság iga zo lá sát,

– a fe le lõs ség biz to sí tás meg lé té nek iga zo lá sát.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben 
va ló meg je le nést kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá za to kat Ce ce nagy köz ség pol gár mes te ré hez
(7013 Ce ce, De ák F. u. 13.) kell cí mez ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá za ti ha tár idõt kö ve tõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülésen.

Csor vás Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat (elõnyt él vez
az ön kor mány za ti köz igaz ga tá si gyakorlat),

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– ön élet raj zot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát.

El lá tan dó fel ada tok: a jegy zõ he lyet te sí té se, a jegy zõ ál -
tal meg ha tá ro zott feladatok.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat Bel ügyi 
Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl számított 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a kép vi se lõ-tes tü let nek a pá lyá za ti 
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ so ros ülésén történik.

A nyer tes pá lyá zó az ál lás he lyet meg egye zés sze rin ti
idõ pont tól, de leg ko ráb ban 2006. feb ru ár 1. nap já tól tölt -
heti be.

A pá lyá za to kat Csor vás vá ros pol gár mes te re, Szi lá gyi
Meny hért ré szé re kell be nyúj ta ni az 5920 Csor vás, Rá -
kóczi u. 17. szám alatti címre.

Fa rád Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló

1990. évi LXV. tör vény 36. § (1) be kez dé se,
va la mint a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló

1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) be kez dé se alap ján
pá lyá za tot hir det

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell el lát ni. A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá -
lását követõen tölthetõ be.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si szak mai gya kor lat,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet.

Ja va dal ma zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tv. alap ján történik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:

– szak mai ön élet raj zát,

– dip lo mamá so la tát,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vá nyát.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15 nap. A pá lyá -
zat el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ leg kö -
ze leb bi kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen ke rül sor. A pályáza -
tokat Fa rád köz ség pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni az
aláb bi cím re: Tom pos Bé la pol gár mes ter 9321 Fa rád, Fõ
u. 21. Tel.: (96) 535-019.

To váb bi in for má ci ók a fen ti cí men kér he tõk.

Ti sza kürt Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

kör jegy zõ ség meg szû né se mi att
létrehozásra kerülõ önálló polgármesteri hivatal

jegy zõi ál lás ának betöltésére
pá lyá za tot hir det

A pol gár mes te ri hi va tal jegy zõi ál lá sa 2006. feb ru ár
1-jei ha tállyal tölt he tõ be.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– köz igaz ga tás ban el töl tött leg alább 2 év gya kor lat,
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– szá mí tó gé pes fel hasz ná lói szin tû is me re tek.

A pályá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül, aki leg alább 
2 év köz igaz ga tá si ve ze tõi gya kor lat tal rendelkezik.

El lá tan dó fel ada tok: az ÖTV 36. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott feladatok.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell el lát ni. A jegy zõ a Ktv. 22/A. § (8) be -
kez dés d) pont ja alap ján va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö -
teles.

Il let mény és egyéb jut ta tás: a Ktv. és a képviselõ-tes -
tület ren del ke zé se alapján.

Igény ese tén szol gá la ti la kás meg old ha tó.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má so la tát,
– szak vizs gát iga zo ló ok irat má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a pá lyá zó szak mai el kép ze lé se it a hi va tal ve ze té sé vel

kap cso lat ban.

A ki ne ve zést meg elõ zõ en az ere de ti do ku men tu mo kat
be kell mu tat ni. A pá lyá zó nyi lat ko za tát kér jük ar ra vo nat -
ko zó an, hogy a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk a pá lyá za ti

anya got meg is mer he tik. Nyi lat ko zat becs ato lá sa szük sé -
ges ar ról, hogy a Kjt. 7. § (7) be kez dé sé ben fog lalt va gyon -
nyi lat ko zat tal kap cso la tos kö te le zett sé gé nek ele get tesz.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 20 nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sára a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
 elsõ tes tü le ti ülé sen, ma xi mum 30 na pon belül kerül sor.

A pá lyá za tot 1 pél dány ban, zárt bo rí ték ban Jó zsa Ist ván
pol gár mes ter nek cí mez ve kell benyújtani.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi sze mé lyes in for má -
ció kér he tõ Jó zsa Ist ván pol gár mes ter tõl.

Cím: 5471 Ti sza kürt, Hõ sök te re 1. Telefon/fax: (56)
318-001.

A bel ügy mi nisz ter 1/2006. (BK 1.) BM
uta sí tá sa

a Bel ügy mi nisz té ri um 2005. évi költ ség ve té si fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za ta i nak fel hasz ná lá sá ról szó ló

Sza bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 
9/2005. (BK 6.) BM uta sí tás mó do sí tá sá ról

A Bel ügy mi nisz té ri um 2005. évi költ ség ve té si fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za ta i nak fel hasz ná lá sá ról szó ló Sza bály -
za tá nak ki adá sá ról ren del ke zõ 9/2005. (BK 6.) BM uta sí -
tás (a to váb bi ak ban: uta sí tás) mó do sí tá sá ra – fi gye lem mel
az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24. §-ának (9) be kez dé sé ben, va la mint 49. §-ának o) pont -
já ban fog lal tak ra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben
kiadom az alábbi 

uta sí tást:

1. Az uta sí tás mel lék le té nek (a to váb bi ak ban: Sza bály -
zat) IV. fe je zet 29. s) pont ja a kö vet ke zõ B. al pont tal egé -
szül ki, és egy ide jû leg az s) pont ere de ti szö ve ge A. al -
pontra változik: 

„B. Az elõ irány zat cél ja to váb bá, hogy 28,5 M Ft ere jé ig 
pénz ügyi for rást biz to sít son a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás be ve ze té sé nek elõ ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sá ra, a fel ké szí tés sel és a to vább kép zés sel össze füg -
gõ több let fel ada tok fi nan szí ro zá sá ra. Az ezen fel ada tok ra
biz to sí tott pénz ügyi for rás fel hasz ná lá sá ról a BM köz igaz -
ga tá si ál lam tit ká ra dönt.”

2. Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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Tá jé koz ta tó

A Bel ügyi Köz löny min den hó nap 1. és 15. nap ján je le -
nik meg.

Lap zár ta: a meg je le nés elõt ti 15. mun ka nap, dé li 12 óra.
A köz tiszt vi se lõi pá lyá za to kat a 441-1708-as fax szám ra 

kér jük meg kül de ni.
A pénz ügyi be szá mo lók meg je len te té se té rí tés el le né -

ben tör té nik.
Köz zé té tel dí ja: 38 000 Ft + áfa.



MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON

2006

TÁJÉKOZTATÓ

Az állami közszolgálat presztízsének növelése, valamint a közhivatalnoki kar egységes szellemisé-
gének kialakítása és ezáltal az államhatalmi, a kormányzati és az önkormányzati szolgálatban fog-
lalkoztatottak megismertetése érdekében – az 1945 elõtti hagyományokat folytatva – a Miniszterel-
nöki Hivatal és a Belügyminisztérium munkatársaiból álló, a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
létrehozott Lexikonszerkesztõ Bizottság közremûködésével 2006-ban is megjelenik a Magyar
Közigazgatási Lexikon.

Az – immáron negyedik alkalommal – megjelenõ almanach egységes szempontok alapján mutatja
be az állami és önkormányzati közigazgatási szerveknél foglalkoztatott tisztviselõknek, a közigaz-
gatás oktatását és a közigazgatás-tudomány mûvelését végzõ intézmények munkatársainak, továb-
bá a közigazgatási szakmai és érdek-képviseleti szervek tisztségviselõinek – a személyiségi jogok
tiszteletben tartása, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett – önként szolgáltatott
fõbb adatait.
A Lexikon a személyi, képzési és foglalkoztatási adatok mellett tartalmazza a munkahelyi elérhetõ-
ségre vonatkozó adatokat is, amellyel a közszolgálati vezetõk és szakértõk intézményes kapcsolat-
tartásának módját kívánjuk megkönnyíteni.
A kiadvány tartalmazza az állami és önkormányzati szervek cím- és elérhetõségi adatait, a közigaz-
gatásra vonatkozó legfontosabb törvények hatályos szövegét.

Mindezekre figyelemmel kérjük, hogy – amennyiben a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 címû
kiadványban szerepeltetni kívánja adatait – a névcikk elkészítéséhez az adatlapot kitölteni és a nyi-
latkozattal (esetleges megrendelõvel) együtt a Lexikonszerkesztõ Bizottságnak

2006. január 15-ig

(Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Budapest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) visszaküldeni szíves-
kedjen. Az adatlap beazonosítható e-mail címen visszaküldhetõ a vago.erika@meh.hu címre is.

A Szerkesztõbizottság
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ADATLAP*

a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 életrajzi névcikkének
szerkesztéséhez és közzétételéhez

1. Név:................................................................................................................................................

2. Jelenlegi beosztása:........................................................................................................................

3. Beosztásba helyezés kelte:.............................................................................................................

4. Jelenlegi munkahelyének neve: .....................................................................................................

5. Munkahelye címe:.......................................................................................................����

............................................................................................................................................................

6. Hivatali telefonszáma: ................................... Hivatali faxszáma: ................................................

7. (I.:) Iskolai végzettsége és szakképesítése:....................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(Sz.:) Születési hely és idõ:.................................................................................................................

8. (Ny.:). Idegennyelv-ismerete: ........................................................................................................

............................................................................................................................................................

9. (Mh.:) Korábbi munkahelyek, beosztások felsorolása, a beosztás ideje: ......................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

10. (Mb.:) Egyéb hivatalos megbízatása: ..........................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

11. (Tu.:) Tudományos fokozata, oktatási tevékenysége, legfontosabb szakmai publikációi: ..........

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

12. (Ti.:) Társadalmi megbízatása, tisztségei: ....................................................................................

............................................................................................................................................................

13. (Ki.:) Kitüntetések, díjak, elismerések: ........................................................................................

............................................................................................................................................................

* Az adatlap sokszorosítható!
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14. (Cs.:) Családi állapota, házastársa adatai: ....................................................................................

............................................................................................................................................................

15. (Gy.): Gyermeke: ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................................

16. (Szü.:) Szülei: ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

17. (E.:) Egyéb közlendõk: .................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Az adatlapot írógéppel vagy számítógéppel kérjük kitölteni, kézzel kitöltött adatlapot nem áll
módunkban elfogadni. Azoknál a pontoknál, amelyekre nem kíván választ adni, kérjük a válasz
helyét kihúzni. A Lexikonban való közzétételhez legalább az 1–6. pontok kitöltése szükséges.
Amennyiben az adatlap rovatai nem elégségesek válaszaihoz, kérjük, hogy a pontok megjelölésével
külön lapot szíveskedjen hozzátûzni az adatlaphoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A 2–3. ponthoz: Azt a jelenlegi hivatali beosztást, közigazgatási tisztséget, vezetõi megbízatást
– a tisztség kezdõ idõpontjával – írja be, amely a Lexikonban való szereplést meg-
alapozza.

A 4. ponthoz: A közigazgatással összefüggõ tisztsége szerinti foglalkoztató szerv feltüntetését
kérjük akkor is, ha az jogi értelemben nem minõsül munkáltatónak.

Az 5. ponthoz: A jelenlegi munkáltató pontos címét (irányítószámmal, székhellyel, utcanévvel és
házszámmal) kérjük megadni.

A 6. ponthoz: Kérjük a körzetszámot is feltüntetni.
A 7. (I.:) ponthoz: Az általános, közép- és felsõfokú intézmény nevét és az iskolai végzettség meg-

szerzésének idõpontját (évszámmal) kérjük feltüntetni. A másoddiplomát, szak-
képesítést és felsõfokú szaktanfolyami végzettséget is kérjük feltüntetni az év-
számmal együtt.

A 8. (Ny.:) ponthoz: Középfokú és felsõfokú nyelvvizsga, illetõleg társalgási szintû idegennyelv-isme-
ret esetén kérjük kitölteni.

A 9. (Mh.:). ponthoz: Szakmai életútja szempontjából meghatározó korábbi munkahelyei megnevezését
(évszámmal) és korábbi beosztásainak megjelölését kérjük.

A 10. (Mb.:) ponthoz: Jelenlegi hivatalos megbízatásait (pl.: országgyûlési vagy önkormányzati képvi-
selõ, bizottsági tag, állami vizsgabizottsági tagság stb.) is kérjük feltüntetni.

A 11. (Tu.:). ponthoz: Egyetemi doktori, kandidátusi, akadémiai nagydoktori stb. címek feltüntetését
(évszámmal), az oktatási intézmény nevét és az elõadott tantárgy megjelölését, va-
lamint a szakmai publikációk témakörének megjelölését kérjük.

A 13. (Ki.:) ponthoz: Az állami kitüntetések, a hivatalos és szakmai díjak, állami és társadalmi elismeré-
sek megjelölését kérjük az adományozási évszámmal együtt.

A 14–16. (Cs., Gy., Szü.) ponthoz: Családi állapotára, házastársa és gyermekei, valamint szülei nevére, foglalkozásá-
ra vonatkozó adatokat kérjük.

A 17. (E.:). ponthoz: A szakmai életútja szempontjából meghatározó egyéb adatokat kérjük feltüntetni
(pl.: tartós külföldi tanulmányút, ösztöndíj, másodállás, mellékfoglalkozás, gazda-
sági társaságban viselt felügyelõbizottsági vagy igazgatósági tagsági tisztség stb.).

A Szerkesztõbizottság fenntartja azt a jogot, hogy terjedelmi korlátokra való tekintettel az Adat-
lapon közzétenni kívánt adatoknál kevesebb szerkesztett adat jelenjen meg a Lexikonban.
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NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy az Adatlapban leírt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulok ahhoz,
hogy az adatok – szerkesztett formában és a szerkesztõség által meghatározott terjedelemben – a
Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 címû kiadványban megjelenjenek.

Kelt: ........................................ 200... ............................... hónap ............ nap.

....................................................
adatszolgáltató

A kitöltött adatlapot kérjük a Lexikonszerkesztõ Bizottság (Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Buda-
pest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) részére

2006. január 15-ig

megküldeni.

Amennyiben a fenti határidõig az Adatlap nem érkezik be, a szerkesztõség nem tud felelõsséget vál-
lalni a névcikk megjelenéséért.

MEGRENDELÕ

Megrendelem a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 címû kiadványt ................. példány könyv
formátumban (ára: 13 000 Ft/db) – utánvétellel – az alábbi címre:

Név: ......................................................................................

Postacím: ..............................................................................

Kelt ......................................... 200... ................................. hónap .......... nap.

...............................................
megrendelõ

A kiadó a Lexikonban szereplõ személy megrendelése esetén a könyv formátumú példány tekinte-
tében 4000 Ft árkedvezményt alkalmaz!
Az utánvét postaköltsége a megrendelõt terheli.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.

A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a kiadó közlönyboltjában: (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrum-
ban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6 678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út
30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj egy évre 95 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során
kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé nyilvánították. A ma-
gyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat köve-
tõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora
vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „harmadik” hatal-
mi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi
Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzménye-
ket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a
magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû pártha-
tározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menõ – feltá-
rásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket
kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montes-
quieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszó-
lással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar
tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ....................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a
Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

Szerkeszti a Belügyminisztérium Jogi fõosztálya, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesine@bm.gov.hu.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, vagy faxon:
318-6668. Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában,vagy a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 1127 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0865–5154

06.0012 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes9
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