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Jog sza bá lyok

2005. évi CXLIII.

tör vény

az egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ
igénybevételérõl  szóló 1995. évi XLII. tör vény

módosításáról*

1.  § Az egyes he lyi köz szol gál ta tá sok kö te le zõ igény be -
vé te lé rõl  szóló 1995. évi XLII. tör vény (a továb biak ban:
Kötv.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás biz to sí tá sa a
me gyei, me gyei jo gú vá ro si és a fõ vá ro si ön kor mány zat
kö te le zõ fel ada ta, amely nek a mû kö dé si te rü le tén va ló el -
lá tá sát a köz sé gi, vá ro si ön kor mány zat, ille tõ leg azok tár -
su lá sa a me gyei ön kor mány zat tól át vál lal hat ja.”

2.  § A Kötv. a kö vet ke zõ 2/A–2/B.  §-sal egé szül ki:

„2/A.  § (1) A ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás ellá -
tása a kö vet ke zõ fel té te lek mel lett vál lal ha tó át:

a) az át vál la lás ról a köz sé gi, vá ro si ön kor mány zat, ille -
tõ leg azok tár su lá sa az át vál la lás idõ pont ját meg elõ zõ leg -
alább hat hó nap pal ko ráb ban dönt, és er rõl ha la dék ta la nul
ér te sí ti a me gyei ön kor mány za tot,

b) az át vál la lás ra a kö vet ke zõ év ja nu ár 1. nap já val ke -
rül het sor,

c) az át vál la lást írás be li meg ál la po dás ba kell fog lal ni,

d) a köz sé gi, vá ro si ön kor mány zat a kö vet ke zõ év ja -
nuár 1-jei ha tály ba lé pés sel meg al kot ja a köz szol gál ta tás ra
vo nat ko zó ren de le tét, az át adó me gyei ön kor mány zat pe -
dig úgy mó do sít ja a ren de le tét, hogy an nak ha tá lya a fel -
ada tot át vál la ló ön kor mány zat(ok)ra az át vál la lás idõ pont -
já tól már nem ter jed het ki.

(2) Ha a köz sé gi, vá ro si ön kor mány zat, ille tõ leg azok
tár su lá sa a ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás el lá tá sát
nem vál lal ja to vább, a fel adat nak a me gyei ön kor mány zat
ré szé re tör té nõ vissza adá sa so rán az (1) be kez dés ben fog -
lal tak meg fe le lõ al kal ma zá sá val kell el jár ni.

(3) A kö te le zõ ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás át vál -
la lá sá ra és vissza adá sá ra az át adó ön kor mány zat nak a köz -
szol gál ta tás el lá tá sá ra irá nyu ló, a ké mény sep rõ-ipa ri köz -
szol gál ta tó val kö tött szer zõ dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar -
tam le jár ta után vagy a köz szol gál ta tá si szer zõ dést kö tött
fe lek kö zös meg egye zé se ese tén ke rül het sor.

2/B.  § (1) A ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás átadá -
sára, ille tõ leg vissza adá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás nak
tar tal maz nia kell:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 5-i ülés nap ján fo gad ta el.

a) a ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás sal érin tett mû -
kö dé si te rü le tet;

b) a fel adat át vál la lá sá nak, ille tõ leg vissza adá sá nak
kez dõ idõ pont ját;

c) a fo lya mat ban lé võ ügyek ira ta i nak az ügy szá mát és
jel le gét fel tün te tõ jegy zé két;

d) a fel adat vissza adá sá nak sza bá lya it.

(2) A ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás sal össze füg gõ
fo lya mat ban lé võ ügyek ira ta it az át adás, il let ve a vissza -
vé tel nap já ig kell az át ve võ ré szé re át ad ni.”

3.  § A Kötv. 3.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„f) kö te le zõ ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás: a la kás -
ban, he lyi ség ben a tü ze lõ be ren de zés égés ter mé ké nek el -
ve ze té sé re szol gá ló ké mény já ra tá nak és tar to zé ka i nak
idõ sza kos el len õr zé se, tisz tí tá sa, mû sza ki fe lül vizs gá la ta,
a hasz ná lat és a mû sza ki meg ol dás meg fe le lõ sé gé nek vizs -
gá la ta.”

4.  § (1) A Kötv. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a köz szol gál ta tást szer ve zõ me -
gyei (fõ vá ro si) ön kor mány zat, hogy a ké mény sep rõ-ipa ri
köz szol gál ta tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya it – a
köz szol gál ta tás el lá tá sát át vál la ló te le pü lé si ön kor mány -
za tok ille té kességi te rü le té re ki nem ter je dõ ha tállyal –
ren de let ben ál la pít sa meg.”

(2) A Kötv. 4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a ké mény sep rõ-ipa ri köz szol -
gál ta tást szer ve zõ azon te le pü lé si ön kor mány zat, amely a
köz szol gál ta tás el lá tá sát a me gyei (fõ vá ro si) ön kor mány -
zat tól át vál lal ta, hogy a köz szol gál ta tás igény be vé te lé nek
rész le tes sza bá lya it ren de let ben ha tá roz za meg.”

5.  § (1) Ez a tör vény 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a he lyi ön -
kor mány za tok és szer ve ik, a köz tár sa sá gi meg bí zot tak, va -
la mint egyes cent rá lis alá ren delt sé gû szer vek fel adat- és
ha tás kö re i rõl  szóló 1991. évi XX. tör vény 19.  §-a ha tá lyát
vesz ti.

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
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A Kormány

273/2005. (XII. 20.) Korm.

rendelete

a belügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet,

valamint a Miniszterelnöki Hivatalról  szóló
148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá -
sá val össze füg gõ fel adat- és ha tás kö rök meg ha tá ro zá sá ra a 
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A bel ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
150/2002. (VII. 2.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal
egé szül ki:

„8/A.  § (1) A kül föl di mi nõ sí tett ira tok ki vé te lé vel a bel -
ügy mi nisz ter a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá -
val össze füg gõ fel adat kör ében, az elekt ro ni kus irat ke ze lés 
fo ko za tos be ve ze té sé hez szük sé ges in for ma ti kai fel té tel -
rend szer meg te rem té se ér de ké ben

a) fo lya ma to san gyûj ti, rend sze re zi és elem zi a köz fel -
ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek in for ma ti kai fel té tel -
rend sze ré re, inf ra struk tú rá já ra vo nat ko zó ada to kat;

b) ko or di nál ja, a Kor mány ál tal meg je lölt stra té gi ai cé -
lok és a ren del ke zés re ál ló anya gi erõ for rá sok figye lembe -
véte lével, a mi nisz té ri u mok kal, az or szá gos ha tás kö rû
szer vek kel, köz pon ti hi va ta lok kal (a továb biak ban együtt:
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek), va la mint – az in for ma -
ti kai és hír köz lé si mi nisz ter rel együtt mû köd ve – a te rü le ti
és he lyi ál lam igaz ga tá si szer vek, a he lyi ön kor mány za ti
hi va ta lok és a köz le vél tá rak irat ke ze lé se in for ma ti kai fel -
té tel rend sze ré nek, inf ra struk tú rá já nak meg te rem té sé re irá -
nyu ló fej lesz té si ter vek el ké szí té sét;

c) ja vas la to kat dol goz ki, az in for ma ti kai és hír köz lé si
mi nisz ter rel együtt mû köd ve, a b) pont ban nem sze rep lõ
köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé se in for ma ti kai fel té -
tel rend sze ré nek fej lesz té sé re.

(2) A kül föl di mi nõ sí tett ira tok ki vé te lé vel a bel ügy mi -
nisz ter a jó vá ha gyott fej lesz té si ter vek, va la mint az irat ke -
ze lés hez fû zõ dõ szak mai, ügy vi te li és le vél tá ri ér de kek
együt tes figye lembe véte lével

a) elõ ké szí ti a köz ira tok ke ze lé sé vel össze füg gõ jog -
sza bá lyok ter ve ze tét;

b) kez de mé nye zi az irat ke ze lés hez al kal ma zan dó be -
me ne ti/ki me ne ti és kom mu ni ká ci ós adat for má tu mo kat
meg ha tá ro zó nem ze ti, il let ve nem zet kö zi leg el fo ga dott
szab vá nyok és aján lá sok ki vá lasz tá sát, adap tá lá sát;

c) meg ha tá roz za, rend szer be fog lal ja és köz zé te szi
mind azo kat az irat ke ze lés hez szük sé ges kí sé rõ ada to kat
(me ta ada to kat), ame lyek az irat ke ze lés so rán ke let kez nek,
meg ha tá roz za ezek egy sé ges el ne ve zé sét, le het sé ges adat -

tar tal mát, meg en ge dett for rá sa it, le írá suk mód ját és azt fo -
lya ma to san kar ban tart ja;

d) fi gye lem mel kí sé ri az irat ke ze lé si in for ma ti kai rend -
sze rek és esz kö zök al kal maz ha tó sá gát, azok ta nú sí tá sá val
kap cso la tos kö ve tel mé nye ket, elem zé se ket vé gez tet, a
sza bá lyo zás ban fo lya ma to san kö ve ti a tech no ló gi ai fej lõ -
dés ad ta le he tõ sé ge ket és gon dos ko dik a ta nú sí tás kö ve tel -
mé nye i nek fo lya ma tos kor sze rû sí té sé rõl;

e) rész le tes aján lá so kat fo gal maz meg az irat ke ze lé si
rend sze rek re vo nat ko zó an a köz igaz ga tás ban hasz nál ha tó
kom mu ni ká ci ós kö ve tel mé nyek re, a ha gyo má nyos és
elekt ro ni kus irat ke ze lés ben hasz nál ha tó for má tu mok ra,
anya gok ra és ezek mi nõ sé gi elõ írásaira vo nat ko zó an;

f) rész le tes aján lá so kat fo gal maz meg a mi nisz té ri u mok 
irat tá ri ter ve i nek egy sé ge sí té se ér de ké ben.

(3) A bel ügy mi nisz ter el len õr zi az irat ke ze lé si sza bály -
zat ban fog lal tak vég re haj tá sát a köz pon ti köz igaz ga tá si
szer vek nél. A köz igaz ga tá si hi va ta lok tá jé koz tat ják a te rü -
le ti és he lyi köz igaz ga tá si szer vek nél és a he lyi ön kor -
mány za ti hi va ta lok nál vég zett el len õr zé sek rõl. Az irat ke -
ze lés el len õr zé se so rán kü lön vizs gál ja a hi te les ség gel, va -
la mint a hi te le sí tés tár gyi, sze mé lyi, el já rá si és szol gál ta tá -
si fel té te le i vel kap cso la tos kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét, 
to váb bá a hi te les kon ver zi ók fel hasz ná lá si te rü le te it. Az
ész lelt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re in téz ke dé se ket kez -
de mé nyez.

(4) A bel ügy mi nisz ter jó vá hagy ja a Ma gyar Or szá gos
Le vél tár ral egyet ér tés ben a köz pon ti köz igaz ga tá si szer -
vek egye di irat ke ze lé si sza bály za ta it, va la mint az ál ta luk
ké szí tett egy sé ges irat ke ze lé si sza bály za tok, to váb bá irat -
tá ri min ta ter vek ki adá sa kor – a nem ze ti kul tu rá lis örök ség
mi nisz te ré vel kö zö sen – egyet ér té si jo got gya ko rol.

(5) A bel ügy mi nisz ter éven te ér té ke li, a köz le vél tá rak
el len õr zé si ta pasz ta la ta it is fel hasz nál va, a köz fel ada to kat
el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek hely ze tét, az elekt ro ni kus
irat ke ze lés re tör té nõ át té rés ta pasz ta la ta it, és az ér té ke lést
az érin tet tek szá má ra meg kül di.

(6) A bel ügy mi nisz ter részt vesz az irat ke ze lé sért fe le -
lõs és az irat ke ze lést vég zõ sze mé lyek szak mai kép zé sé -
vel, to vább kép zé sé vel kap cso la tos kon cep ci ók ki dol go zá -
sá ban.

(7) A bel ügy mi nisz ter éven te ké szít rész le tes szak mai
tá jé koz ta tót a köz fel ada tot el lá tó szer vek ré szé re, a nyil vá -
nos ság ré szé re az in ter ne ten nyújt fo lya ma tos tá jé koz ta tást 
az egy sé ges irat ke ze lés gya kor la ti vég re haj tá sá nak ta pasz -
ta la ta i ról.

(8) A bel ügy mi nisz ter a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai
irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada to kat a Belügyminisz -
térium szer ve ze ti ke re tén be lül lét re ho zott ön ál ló szer ve -
ze ti egy ség (Kor mány za ti Irat ke ze lé si Fel ügye let) út ján
lát ja el.”
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2.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és egy ide jû -
leg a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002. (VII. 1.)
Korm. ren de let 13.  §-ának k) pont ja ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
295/2005. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok elõirányzatai, valamint 

a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól*

A belügyminiszter
60/2005. (XII. 21.) BM

rendelete
a választási eljárásról szóló

1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk
választásán történõ végrehajtásáról**

A belügyminiszter

61/2005. (XII. 22.) BM

rendelete

a Belügyminisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról  szóló 16/1995. (X. 20.) BM rendelet

módosításáról

Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 27.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján, fi gye lem mel az adat vé del mi biz tos vé le mé nyé re is, a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

* A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. de cem ber 23-án meg je lent
167. szá má nak 2. kö te té ben fel lel he tõ.

** A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. de cem ber 21-én meg je -
lent 165. szá má ban fel lel he tõ.

1.  §

A Bel ügy mi nisz té ri um szol gá la ti ti tok kö ré nek meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 16/1995. (X. 20.) BM ren de let mel lék le te a
kö vet ke zõ 23. pont tal egé szül ki:

„23. A Rend õr ség, a Ha tár õr ség, va la mint a Rend vé del -
mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta ál tal vég zett tit kos in for -
má ció gyûj tés esz kö ze i re, az erõk és mód sze rek al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó bel sõ nor mák:

a mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi ide je 20 év.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

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

A belügyminiszter

62/2005. (XII. 22.) BM

rendelete

a körzeti polgári védelmi parancsnokságok
ille té kességi területe megállapításáról  szóló

49/1997. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról

A pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör vény
42.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés
irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény 13.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ra – 
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A kör ze ti pol gá ri vé del mi pa rancs nok sá gok ille té -
kességi te rü le te meg ál la pí tá sá ról  szóló 49/1997. (IX. 16.)
BM ren de let (a továb biak ban: R.) mel lék le té nek „Bé kés -
csa ba szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sa
a kö vet ke zõ 36–38. pont tal egé szül ki:

„36. Csár da szál lás
37. Gyo ma end rõd
38. Hu nya”

(2) Az R. mel lék le té nek „Oros há za szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 27. és
28. pon tok kal egé szül ki:

„27. Csor vás
28. Ge ren dás”
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(3) Az R. mel lék le té nek „Szeg ha lom szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 18. és
19. pon tok kal egé szül ki:

„18. Kon do ros
19. Kö rös új fa lu”

(4) Az R. mel lék le té ben a „Szen tes szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lás 4. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„4. De re kegy ház”

(5) Az R. mel lék le té nek „Haj dú szo bosz ló szék he lyû
kör ze ti pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ
46. pont tal egé szül ki:

„46. Té pe”

(6) Az R. mel lék le té nek „Szol nok szék he lyû kör ze ti pa -
rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 26. pont tal
egé szül ki:

„26. Mart fû”

(7) Az R. mel lék le té nek „Sal gó tar ján szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 61–63.
pont tal egé szül ki:

„61. Ka rancs ság
62. Ság új fa lu
63. Szal ma tercs”

(8) Az R. mel lék le té nek „Nyír bá tor szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 21. pont tal
egé szül ki:

„21. Ó fe hér tó”

(9) Az R. mel lék le té nek a „Vár pa lo ta szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ 19. és
20. pont tal egé szül ki:

„19. Szent ki rály sza bad ja
20. Vi lo nya”

(10) Az R. mel lék le té nek a „Keszt hely szék he lyû kör -
zeti pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sa a kö vet ke zõ
28–51. pont tal egé szül ki:

„28. Al más há za
29. Batyk
30. Döb rö ce
31. Dötk
32. Kal losd
33. Ke hi da kus tány
34. Kis gör bõ
35. Kis vá sár hely
36. Li get fal va
37. Mi hály fa
38. Nagy gör bõ
39. Óhid
40. Pa kod
41. Sé nye
42. Sü meg cse hi
43. Sza la pa
44. Ti laj
45. Tür je

46. Vin dor nya szõl lõs
47. Za la bér
48. Za la csány
49. Za la szentg rót*
50. Za la szent lász ló
51. Za la vég”

2.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) Az R. mel lék le té nek „Bé kés csa ba szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sá ban a „7. Csor vás”,
„10. Ge ren dás”, „17. Kon do ros” és a „35. Kö rös új fa lu”
szö veg rész,

b) Az R. mel lék le té nek „Szeg ha lom szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sá ban a „7. Gyoma -
endrõd*”, „16. Csár da szál lás”, „17. Hu nya” szö veg rész és
a „7. Gyo ma end rõd*” te le pü lés nél a „*” in dex je lö lés,

c) Az R. mel lék le té nek „Oros há za szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sá ban a „2. Bat to nya*”
tele pülésnél a „*” in dex je lö lés,

d) Az R. mel lék le té nek „Deb re cen szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sá ban a „22. Té pe” szö veg -
rész,

e) Az R. mel lék le té nek „Jász be rény szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sá ban az „5. Jász apá ti*”
tele pülésnél a „*” in dex je lö lés,

f) Az R. mel lék le té nek „Kun szent már ton szék he lyû
kör ze ti pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sá ban a „6. Mart fû”
szö veg rész és a „13. Ti sza föld vár*”, va la mint „18.Túr -
keve*” te le pü lé sek nél a „*” in dex je lö lés,

g) Az R. mel lék le té nek „Ti sza fü red szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sá ban a „5. Kis új szál lás*”
te le pü lés nél a „*” in dex je lö lés,

h) Az R. mel lék le té nek „Ba las sa gyar mat szék he lyû
kör  ze t i  pa rancs nok ság” cí  mû fel  so ro lá  sá  ban a
„27. Karancs ság”, „56. Ság új fa lu” és a „57. Szal ma tercs”
szö veg rész,

i) Az R. mel lék le té nek „Má té szal ka szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sá ban a „36. Ó fe hér tó” szö -
veg rész,

j) Az R. mel lék le té nek „Veszp rém szék he lyû kör ze ti
pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sá ban a „31. Szent ki rály -
sza bad ja” és a „38. Vi lo nya” szö veg rész,

k) Az R. mel lék le té nek „Za la eger szeg szék he lyû kör -
ze ti pa rancs nok ság” cí mû fel so ro lá sá ban a „2. Almás -
háza”, „8. Batyk”, „19. Döb rö ce”, „20. Dötk”, „29. Kal -
losd”, „31. Ke hi da kus tány”, „35. Kis gör bõ”, „38. Kis -
vásárhely”, „42. Li get fal va”, „43. Mi hály fa”, „46. Nagy -
gör bõ”, „60. Óhid”, „63. Pa kod”, „73. Sé nye”, „75. Sü -
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meg cse hi”, „76. Sza la pa”, „80. Ti laj”, „82. Tür je”, „85.
Vindornya szõlõs”, „87. Za la bér”, „89. Za la csány”, „96.
Zalaszent grót*”, „99. Za la szent lász ló” és a „103. Za la -
vég” szö veg rész.

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

A belügyminiszter

63/2005. (XII. 22.) BM

rendelete

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról

és visszavonásáról  szóló
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti
köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let (a továb biak ban: R.)
38.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A jár mû vet ak kor le het for ga lom ba he lyez ni, ha]

„c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott gép jár mû vek
ese tén az adó ha tó ság ál tal ki ál lí tott re giszt rá ci ós adó iga zo -
lást az ügy fél be mu tat ta,”

2.  §

Az R. 51.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Hon véd ség jár mû ve i re a H, a rend õrség
és a Ha tár õr ség jár mû ve i re az R, az Or szá gos Men tõ szol -
gá lat jár mû ve i re az M kez dõ be tû je lû, a Vám- és Pénz ügy -
õr ség, va la mint a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet jármû -
veire az RR be tû je lû, kü lön le ges rend szám táb la sze rel he tõ 
fel, ami a jár mû for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sa után e szer -
vek más jár mû ve i re is fel sze rel he tõ.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg az R. 44/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „és
h)” szö veg rész, va la mint a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si
fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és 
vissza vo ná sá ról  szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 34/2004. (VI. 28.) BM ren de let 12.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 25.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „pá lya al kal mas sá gi

mi nõ sí tés rõl iga zo lást ad ki” szö veg rész he lyé be a „pá lya -
al kal mas sá gi mi nõ sí tés en ge dély nyil ván tar tás ban sze rep -
lõ ada tá ról el sõ al ka lom mal té rí tés men te sen hi te le sí tett ki -
vo na tot ál lít ki” szö veg rész,

b) 31.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban a „ha az el já -
rás a köz úti bal eset oko zá sa” szö veg rész he lyé be „ha az el -
já rás köz úti ve szé lyez te tés [Btk. 186.  §], köz úti bal eset
oko zá sa” szö veg rész,

c) 38/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „ok ira -
tot” szö veg rész he lyé be „ok ira tot, il let ve amennyi ben az
nem ma gyar nyel ven ke rült ki ál lí tás ra, an nak hi te les, ma -
gyar nyel vû for dí tá sát” szö veg rész,

d) 45.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „MSZ 140/1990”
szö veg rész he lyé be az „MSZ 140” szö veg rész,

e) 76/A.  §-a (6) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban
sze rep lõ „el ide ge ní tet te, de” szö veg rész he lyé be „el ide ge -
ní tet te vagy a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság egyéb ok ból
ész le li a vál to zást, és” szö veg rész,

f) 76/A.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont já ban a „a jár mû -
vet ha tá ro zat tal” szö veg rész he lyé be „a jár mû vet hi va tal -
ból, ha tá ro zat tal” szö veg rész,

g) 88.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, a „le fog la lá -
sát jog erõs ha tá ro zat tal” szö veg rész he lyé be a „le fog la lá -
sát, el kob zá sát jog erõs ha tá ro zat tal” szö veg rész,

h) 88.  §-ának (4) be kez dé sé ben „a le fog la lást a for ga -
lom ból” szö veg rész he lyé be „a le fog la lást, il let ve a zár alá
vé telt a for ga lom ból” szö veg rész,

i) 89.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da tá ban „kell 
ki von ni” szö veg rész he lyé be „kell ide ig le ne sen ki von ni”
szö veg rész, to váb bá a 89.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
a „meg szün te té sé rõl ren del ke zõ ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé ig” szö veg rész he lyé be a „fel ol dá sá ról  szóló ér te sí -
té sig” szö veg rész,

j) 95.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „egy ide jû leg ha tá ro -
zat tal” szö veg rész he lyé be az „egy ide jû leg egy sze rû sí tett
ha tá ro zat tal” szö veg rész,

k) 10. szá mú mel lék le té nek 4. pont já ban az „MSZ
140–1990” szö veg rész he lyé be az „MSZ 140” szö veg rész,

l) 16. szá mú mel lék le té nek II. pont 1/e al pont já ban,
2/d) al pont já ban, az V. pont 3. al pont já ban, va la mint 6. al -
pont já ban a „kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze mély -
gép jár mû” szö veg rész he lyé be a „kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott gép jár mû” szö veg rész,
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m) 16. szá mú mel lék le té nek II. pont 1. al pont já ban a
„Hasz nált jár mû: a kül föl dön már for ga lom ba he lye zett
hasz nált, il let ve nem köz vet le nül a gyár tó tól vá sá rolt és
im por tált jár mû.” szö veg rész he lyé be a „Hasz nált jár mû:
egy kül föl di ha tó ság nyil ván tar tá sá ban már sze rep lõ vagy
Ma gyar or szá gon már üze mel te tett, de a köz úti köz le ke dé si 
nyil ván tar tás jár mû nyil ván tar tá sá ban nem sze rep lõ jár -
mû.” szö veg rész

lép.

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

A pénzügyminiszter és a belügyminiszter
41/2005. (XII. 16.) PM–BM

együttes rendelete
a helyi önkormányzatokat 2004. évben megilletõ

normatív állami hozzájárulásokról, normatív,
kötött felhasználású támogatásokról, személyi

jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok
bevételeinek aránytalanságát mérséklõ kiegészítésrõl,

illetve beszámításról szóló
3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet

végrehajtásáról*

A pénzügyminiszter
42/2005. (XII. 22.) PM

rendelete
a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók

és adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló

13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról**

* A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. de cem ber 16-án meg je lent
162. szá má nak II/1. kö te té ben fel lel he tõ.

** A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. de cem ber 22-én meg je -
lent 166. szá má ban fel lel he tõ.

Köz le mé nyek

Pá lyá za ti fel hí vás
a köz te rü le ten el kö ve tett jog sér té sek vissza szo rí tá sá ra 

ké szí tett komp lex mo dellpro jek tek ki dol go zá sá nak
tá mo ga tá sá ra

A Tár sa dal mi Bûn meg elõ zés Nem ze ti Stra té gi á ja cél ja -
i nak vég re haj tá sá ból szár ma zó 2005-ben és 2006-ban
meg va ló sí tan dó fel ada tok ról szó ló 1036/2005. (IV. 21.)
Korm. ha tá ro zat II/B fe je ze té ben a köz te rü le tek rend jé nek
fo ko zá sá ra meg fo gal ma zott cé lok el éré se ér de ké ben, össz -
hang ban a Bel ügy mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká -
rá nak 3/2005. (BK 10.) KÁ in téz ke dé sé ben meg sza bott
fel ada tok kal, a Bel ügy mi nisz té ri um Országos Bûn meg -
elõzési Központ (OBmK) pá lyá za tot hir det a közte -
rületen el kö ve tett jog sér té sek vissza szo rí tá sá ra ké szí tett
komp lex mo dell pro jek tek ki dol go zá sá nak támogatására.

1. A pá lyá zat cél ja:

A tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra té gi á ja cse lek -
vé si prog ram já ban ki tû zött cé lok kö zül, a vá ro sok biz ton -
sá gá nak és a la ko sok biz ton ság ér ze té nek ja ví tá sa ér de ké -
ben anya gi tá mo ga tás biz to sí tá sá val hoz zá já rul ni a köz te -
rü le tek rend jé nek ja ví tá sá ra ké szí tett, rö vid, vagy közép -
távú bûn meg elõ zé si-, köz biz ton sá gi stratégia kidolgozá -
sához, illetve annak gyakorlati beindításához.

2. A pá lyá za ti anyag nak tar tal maz nia kell:

– a köz te rü le ten el kö ve tett jog sér té sek elem zé sét, a bûn -
cse lek mé nyek és sza bály sér té sek mennyi sé gi és mi nõ sé gi
ala ku lá sát az ERÜBS 2001–2005 évi és az egyéb együtt -
mû kö dé sé ben részt ve võ szervek adatgyûjtései alapján, 

– a köz te rü le ten el kö ve tett jog sér té se ket elõ se gí tõ okok
és kö rül mé nyek vizs gá la tát (ha ren del ke zés re áll, bûn ügyi
térkép alapján),

– az el kö ve tett jog sér té sek szo ci a tív oka i nak leírását,

– a köz te rü le tek biz ton sá gá ért, rend jé nek fenn tar tá sá ért
fe le lõs szer vek, szer ve ze tek te vé keny sé gi kö rét, a köz te rü -
le ti rend fo ko zá sá ra ter ve zett tevékenységek leírását,

– a köz te rü let fenn tar tá sá ban, rend jé nek fenn tar tá sá ban
sze re pet vál la ló egyéb szer vek, szer ve ze tek te vé keny sé -
gét, vállalásait,

– a köz te rü le tek rend jé nek fo ko zá sa ér de ké ben ké szí tett 
leg alább egy, de leg fel jebb há roméves stra té gia rész le tes
le írá sát, amely nek tar tal maz nia kell az elérendõ cél le -
írását,

– a stra té gia vég re haj tá sá ban részt ve võ ál la mi, ön kor -
mány za ti és egyéb szer vek, szer ve ze tek együt tes nyi lat ko -
za tát a stra té gi á ban vál lalt rész fel ada tok szo ros együtt mû -
kö dés ben történõ végrehajtásáról,

– a stra té gia kom mu ni ká ci ós ter vét,

– a stra té gia költ ség ve té si ter vét.
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4. Pá lyá za tot nyújt hat nak be:

Me gye szék he lyû, il let ve me gyei jo gú vá rosi rend õr ka -
pi tány sá gok.

5. A pá lyá zat be nyúj tá sá val kap cso la tos egyéb fel té te -
lek, tud ni va lók:

Pá lyá za tot, csak együtt mû kö dé si meg ál la po dást kö tött
part ne rek nyújt hat nak be. Az együtt mû kö dés egyik tag ja
kö te le zõ en a te le pü lé si önkormányzat.

Az együtt mû kö dés to váb bi tag jai le het nek: az ál la mi
ren dé sze ti- és egyéb ál lam igaz ga tá si szer vek, va la mint
ön kor mány za ti szer vek (épí té sze ti ha tó sá gok, közterü -
let- felügyeletek, pi ac és vá sárfel ügye le tek, közterület-
 fenntartók, az ön kor mány zat ál tal lét re ho zott, vagy a ve le
együtt mû kö dõ gaz da sá gi tár sa sá gok – pl. par ko lá si tár -
sulás –, köz út ke ze lõ tár sa sá gok, te rü le ti köz le ke dés fel -
ügye le tek, tö meg köz le ke dé si tár sa sá gok, köz üze mi tár sa -
sá gok, köz in téz mé nyek – pl.: ok ta tá si in téz mé nyek, mû ve -
lõ dé si há zak, mú ze u mi igaz ga tó sá gok) ál lam pol gá ri
szer ve zõ dé sek, mint pol gár õr ség, vá ros vé dõ, városszé -
pítõ, ter mé szet vé dõ stb. szer ve ze tek), a gaz da sá gi élet
sze rep lõi; pél dá ul: üz let köz pon tok, turisztikai vál lal ko zá -
sok, pénzintézetek, stb.) helyi-, területi médiumok stb.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül az a pá -
lyá zó, amely a köz te rü le ti jog sér té sek vissza szo rí tá sa ér -
de ké ben ké szí tett rö vid, il let ve kö zép tá vú stra té gi á já nak
meg al ko tá sá ba, il let ve meg va ló sí tá sá ba szé les kö rû en be -
von ja a te rü le ti, il let ve a helyi szereplõket a problémák
rendszerszemléletû megoldásába.

Pá lyá zat ki író ja, je len pá lyá za ti fel hí vás ra be ér ke zett
pá lya mun kák alap ján ter ve zi meg a 2006. má so dik fél évé -
ben ki írás ra ke rü lõ pá lyá za ti felhívásainak céljait.

6. A pá lyá zat össz dí ja zá sá ra ren del ke zés re ál ló ke ret -
összeg 6 800 000 fo rint, 

a BM „bûn meg elõ zés sel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga -
tá sa” el ne ve zé sû 2005. évi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
ter hé re.

A Bel ügy mi nisz té ri um a há rom leg jobb ered ményt elõ -
re ve tí tõ, szé les tár sa dal mi össze fo gás ra tá masz ko dó és
ma gas szín vo na lon el ké szí tett pá lya mun kát ré sze sí ti tá mo -
ga tás ban a kö vet ke zõk sze rint.

I. he lye zés: 2 500 000 Ft

II. he lye zés: 2 300 000 Ft

III. he lye zés: 2 000 000 Ft

A pá lya dí jak a Bel ügy mi nisz té ri um 2006-ban, a Rend -
õr ség Nap ja al kal má ból ren de zett köz pon ti ün nep sé ge ke -
re te in be lül ke rül nek át adás ra.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. már -
cius 14.

A pá lyá za to kat az aláb bi cím re kér jük meg kül de ni: BM
Or szá gos Bûn meg elõ zé si Köz pont, Bu da pest.

Csak az Ál la mi Fu tár szol gá lat út ján be nyúj tott pá lyá za -
tok ke rül nek el bí rá lás ra!

Egy pá lyá zó csak egy pá lyá za tot nyújt hat be.

Pá lyáz ni csak a BM OBmK ál tal ki adott pá lyá za ti adat -
la pon le het, amely le tölt he tõ a www.bm.hu „Pá lyá za tok
me nü pont alatt.

Pá lyá zat ke ze lõ: Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Bûn -
meg elõ zé si Köz pont, 1124 Bu da pest, Né met völ gyi út 41.
Tel.: 03/121-102, 03/121-103.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos

Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

34/2005. (EüK. 21.) Gyf.

közleménye

Gel lért I. for rás vize szá má ra gyógy víz meg ne ve zés
hasz ná la tá nak meg erõ sí té sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Buda pest
Gyógy für dõi és Hé vi zei Rt. (1138 Bu da pest, Nép für dõ u.
38.) tu laj do ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Bu da pest Gel -
lért I. for rás vi zé nek kül sõ (für dé si cé lú) fel hasz ná lá -
sá nál a „Gel lért for rás gyógy vi ze” meg ne ve zés hasz ná -
la tát to vább ra is en ge dé lye zi (274/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak

35/2005. (EüK. 21.) Gyf.

közleménye

Bu da pest Gel lért táró I. B-48 OKK szá mú 
kút vize szá má ra gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak 

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Bu da pest
Gyógy für dõi és Hé vi zei Rt. (1138 Bu da pest, Nép für dõ u.
38.) tu laj do ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Bu da pest Gel -
lért tá ró I. B-48 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ (für dé si
cé lú) fel hasz ná lá sá nál a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz -
ná la tát  – „Ke len he gyi gyógy víz” el ne ve zés sel – en ge dé -
lyez te (356/Gyf/2005.), egy ide jû leg a 65/Gyf/2001. szá -
mú – az ás vány víz el ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lye zõ – ha -
tá ro za tát vissza von ta.
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak

36/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

Bu da pest Gel lért táró III. B-50 OKK szá mú kút vize
szá má ra gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Bu da pest Gyógy -
für dõi és Hé vi zei Rt. (1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 38.)
tu laj do ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Bu da pest Gel lért
tá ró III. B-50 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ (für dé si cé -
lú) fel hasz ná lá sá nál a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz ná la tát 
– ,,Szent Gel lért gyógy víz” el ne ve zés sel – en ge dé lyez te
(9/Gyf/2005.), egy ide jû leg a 67/Gyf/2001. szá mú – az ás -
vány víz el ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lye zõ – ha tá ro za tát
vissza von ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak

37/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

Hé víz B-15 OKK szá mú kút vize szá má ra 
gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak 

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Da nu bi us Szál lo da -
üze mel te tõ és Szol gál ta tó Rt. (1055 Bu da pest, Szent Ist -
ván tér 9-11.) tu laj do ná ban ál ló és a Ther mal Ho tel Hé víz
(8380 Hé víz, Kos suth La jos u. 9–11.) üze mel te té sé ben
 lévõ Hé víz B-15 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ (für dé si
 célú) fel hasz ná lá sá nál a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz ná -
la tát en ge dé lyez te (136/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
38/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
szar va si vá ro si für dõ szá má ra 

gyógy für dõ meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Szar vas
 Város Ön kor mány za ta (5540 Szar vas, Sza bad ság

u. 25–27.) tu laj do ná ban lé võ és a Szar va si Gyógy-Ter -
mál Kft. (5540 Szar vas, Kos suth La jos u. 23.) üze mel te té -
sé ben mû kö dõ vá ro si für dõ szá má ra – „Szar va si Gyógy-
 Termál Gyógy für dõ” el ne ve zés sel – a gyógy für dõ in -
tézmény meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(238-9/Gyf/2005.). A gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el lá tás
szem pont já ból a he lyi ka te gó ri á ba so rol ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak

39/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

a Gyõ ri Für dõ köz pont szá má ra 
gyógy für dõ meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Rá ba-Qu el le Kft.
(9025 Gyõr, Für dõ tér 1.) fenn tar tá sá ban és üze mel te té sé -
ben mûkö dõ Gyõ ri Fürdõ köz pont szá má ra – „Rá ba-Qu el le
Gyógy-, Ter mál és Él mény für dõ” el ne ve zés sel – a
gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé -
lyez te (512/Gyf/2004.). A gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el lá -
tás szem pont já ból a kör ze ti ka te gó ri á ba so rol ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak

40/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

Za la szentg rót K-72 OKK szá mú kút vize 
szá má ra ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés

hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Co ca-Co la Be ve ra -
ges Ma gyar or szág (8790 Za la szentg rót, Szív u. 17.) tu laj -
do ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Za la szentg rót K-72
OKK szá mú kút vi zé nek bel sõ (pa lac ko zá si) cé lú fel hasz -
ná lás ban – „Na tu rA qua” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes
ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(413-3/Gyf /2005.).
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
41/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
Ceg léd K-387 OKK szá mú kút vize szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ger mán Kö -
tõelem gyár tó és For gal ma zó Rt. (2700 Ceg léd, Pes ti út 200.)
tu laj do ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Ceg léd K-387 OKK
szá mú kút vi zé nek bel sõ (pa lac ko zá si) cé lú fel hasz ná lás ban
– „DO GE RI TA” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz
meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (413-3/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak

42/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

Ten ge lic K-37 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a La vi na Kft.
(7039 Ten ge lic, Szé che nyi u. 45.) fenn tar tá sá ban és üze -
mel te té sé ben mû kö dõ Ten ge lic K-37 OKK szá mú kút vi -
zé nek kül sõ (für dé si cé lú) fel hasz ná lás ban a ter mé sze tes
ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát – ,,Or chi dea Ten ge -
lic” né ven – en ge dé lyez te (256/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak

43/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

a fü zes gyar ma ti  Ho tel Gara szá má ra gyógy szál ló
meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az A.W. IMMO Kft.
(1136 Bu da pest, Tát ra u. 46.) tu laj do ná ban ál ló fü zes gyar -

ma ti Ho tel Ga ra szá má ra „Ther mal Ho tel Ga ra Gyógy -
szál ló” el ne ve zés sel a gyógy szál ló meg ne ve zés hasz ná la -
tát en ge dé lyez te (332/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak

44/2004. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

a deb re ce ni Hun gu est Ho tel Nagy er dõ szál lo dát

gyógy szál ló vá mi nõ sí tõ ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az ERDÕ-TERM
Nagy er dõ Gyógy szál ló Kft. (4032 Deb re cen, Pal la gi út 5.)
tu laj do ná ban lé võ és ál ta la üze mel te tett Hun gu est Ho tel
Nagy er dõ szál lo dát gyógy szál ló vá mi nõ sí tõ 262/Gyf/2004.
szá mú ha tá ro za tot mó do sít ja úgy, hogy a gyógy szál ló be -
so ro lá sát kör ze ti jel le gû gyógy für dõ in téz mény be so ro lás -
ra vál toz tat ja a ko ráb bi he lyi jel le gû he lyett.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Or szá gos Gyógy he lyi 

és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

45/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

a Cso ko nya vi son tai Für dõ szá má ra gyógy für dõ

meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ther mal für dõ
Kft. (7555 Cso ko nya vi son ta, Für dõ te lep) fenn tar tá sá ban
és üze mel te té sé ben mû kö dõ Cso ko nya vi son tai Für dõ szá -
má ra – „Cso ko nya vi son tai Gyógy für dõ” el ne ve zés -
sel – a gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát en -
ge dé lyez te (272-7/Gyf/2005.). A gyógy für dõt a gyó gyá -
sza ti el lá tás szem pont já ból a he lyi ka te gó ri á ba so rol ta.
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Or szá gos Gyógy he lyi 

és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

46/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

Bi ha rug ra K-18 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ró na szé ki Já nos
egyé ni vál lal ko zó (5538 Bi ha rug ra, Rá kó czi út 4.) tu laj do -
ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Bi ha rug ra K-18 OKK
szá mú kút vi zé nek bel sõ (pa lac ko zá si) cé lú fel hasz ná lás -
ban – „Bi ha ri Gyé mánt” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes
ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (519-2/
Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Or szá gos Gyógy he lyi 

és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

47/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

Föl des K-29 OKK szá mú kút vize szá má ra gyógy víz
meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Föl des Nagy köz ség
Ön kor mány za ta (4177 Föl des, Ka rá csony Sán dor tér 5.)
tu laj do ná ban ál ló Föl des K-29 OKK szá mú kút vi zé nek
kül sõ (für dé si cé lú) fel hasz ná lá sá nál a „gyógy víz” meg -
ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (555-2/Gyf/2005.).

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

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló

1992. évi XXIII. tör vény (Ktv.) 10. § (2) be kez dé se
alap ján a Par la men ti Tit kár ság ra,

fõ osz tály ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re
pá lyá za tot hirdet

A fõ osz tály ve ze tõ fel adat kö re el sõ sor ban:
Az Or szág gyû lés tör vény al ko tá si és kor mány za ti mun -

kát el len õr zõ sze re pé bõl adó dó és a Mi nisz té ri u mot érin tõ
fel ada tok irányítása, koordinálása.

Az Or szág gyû lés sel és az or szág gyû lé si bi zott sá gok kal
kap cso la tos te vé keny ség szer ve zé se, ezen be lül

– ko or di nál ja a vá laszt igény lõ meg ke re sés re adan dó
vá lasz el ké szí té sét, el ké szí ti a szak mai és köz éle ti szem -
pon tok nak meg fe le lõ en – szük ség sze rint szak mai kom -
men tár ral és vál to za tok kal el lá tott – a vá lasz ter ve ze tet, va -
la mint gondoskodik a válaszadó felkészítésérõl;

– az Or szág gyû lés és a par la men ti bi zott sá gok ülé se in
gon dos ko dik a Mi nisz té ri um kép vi se le té nek meg szer ve -
zé sé rõl;

– a Mi nisz té ri um fel adat kö rét érin tõ en fi gye lem mel kí -
sé ri, és az ügy ben érin tett ön ál ló szer ve ze ti egy ség nek el -
jut tat ja az Or szág gyû lés és a bi zott sá gok ülé se i nek na pi -
rend jén sze rep lõ tárgyalási anyagokat, ügyeket;

– Or szág gyû lés és az il le té kes or szág gyû lé si bi zott sá -
gok ha tá ro za ti ja vas la tai és más ha son ló do ku men tu mok
ese té ben az Or szág gyû lés dön té sé ig (vég sza va zás) és a
dön tés ki hir de té sé ig el lát ja a Mi nisz té ri um ra háruló össze -
hangoló, egyeztetõ fel ada to kat;

– szak mai és szer ve zé si tá mo ga tást nyújt a mi nisz ter, a
po li ti kai ál lam tit kár, a köz igaz ga tá si ál lam tit kár, a he lyet -
tes ál lam tit ká rok parlamenti munkájához;

– szer ve zi és el ké szí ti a kép vi se lõi fo ga dó órá ra ér ke zõ
kér dé sek re a válaszokat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi szin tû jo gi vég zett ség;
– kör nye zet vé del mi köz igaz ga tás ban szer zett leg alább

há roméves gyakorlat;
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret;
– bün tet len elõ élet;
– ma gyar ál lam pol gár ság.

Elõnyt je lent:
– a mi nisz té ri um Or szág gyû lés elõt ti te vé keny sé gé vel

és az Or szág gyû lés Ház sza bály sze rin ti mû kö dé sé vel kap -
cso la tos speciális szakismeret;

– fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szer zett szak irá nyú kör -
nye zet vé del mi képesítés;

– leg alább kö zép fo kú an gol, né met vagy fran cianyelv -
vizs ga;

– ve ze tõi gya kor lat;
– köz igaz ga tá si szak vizs ga;

A pá lyá zat tar tal ma:
– rész le tes szak mai ön élet rajz fény kép pel;
– az is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get, nyelv tu dást

iga zo ló ok ira tok másolata;
– a Par la men ti Tit kár ság ve ze té sé re vo nat ko zó át fo gó

szak mai kon cep ció és mo ti vá ci ós levél;
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.

A be töl ten dõ mun ka kört el lá tó sze mély jog sza bály
alap ján nem zet biz ton sá gi el len õr zés re és va gyon nyi lat ko -
zat-té tel re kötelezett.
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A fõ osz tály ve ze tõi mun ka kör be töl tõ je mi nisz té ri u mi
fõ osz tály ve ze tõi il let mény re és a Ktv.-ben, va la mint a
KvVM Köz szol gá la ti Sza bály za tá ban sza bá lyo zott jut ta -
tá sok ra jo go sult. A köz szol gá la ti jog vi szony és a ve ze tõi
meg bí zás ha tá ro zat lan idõ re szól.

A pá lyá zat a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl 
szá mí tott 16. nap tá ri na pig ad ha tó pos tá ra, il let ve ezen nap
16 órá já ig – ha az nem mun ka nap, ak kor az azt kö ve tõ
mun ka nap – ad ha tó be zárt bo rí ték ban, a kö vet ke zõ cím re:

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
Hu mán Erõ for rás Ön ál ló Osz tály
1011 Bu da pest, Fõ u. 44–50.
Tel.: 547-3517
A pá lyá zat tal kap cso la tos szak mai kér dé sek ben tá jé -

koz ta tást ad dr. Lan tos Csa ba fõ osz tály ve ze tõ, a Po li ti kai
Ál lam tit kár Tit kár sá gá nak ve ze tõ je. Tel.: 457-3451

A két pél dány ban be nyúj tott pá lyá za ton az „Par la men ti
Tit kár ság” kér jük sze re pel tet ni.

A pá lyá za to kat bí rá lóbi zott ság ér té ke li, a pá lyá zat ered -
mé nyé rõl a be nyúj tá si ha tár idõ tõl szá mí tott 30 na pon be lül 
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter dönt. A pá lyá zó -
kat az ered mény rõl írás ban tá jé koz tat juk.

A meg hir de tett ál lás leg ké sõbb a dön tést kö ve tõ 30 na -
pon be lül tölt he tõ be.

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká ra
pá lyá za tot hir det

az MTA tá mo ga tott Ku ta tó he lyek Iro dá ja
igaz ga tói mun ka kö ré nek be töl té sé re

A mun ka kört 2006. má jus 1-jei ha tállyal le het be töl te ni.

Az igaz ga tó fel ada ta:
– az iro da te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa, a Szer ve ze ti és

Mû kö dé si Sza bály zat ban va la mint ügy rend ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint, az Aka dé mia el nö ké nek és fõtitkárának
irányításával;

– az MTA ál tal egye te me ken és ás be fo ga dó in téz mé -
nyek ben lét re ho zott, tá mo ga tott ku ta tó cso por tok egy sé ges 
au to nóm há ló za ta mû kö dé sé nek és mû köd te té sé nek szer -
ve zé se, együtt mû köd ve az MTA Titkárság illetékes fõ osz -
tá lya i val;

– mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa, va la mint gaz da sá -
gi-pénz ügyi és ad mi niszt ra tív ügy vi te li fel ada tok el lá tá sa
a tá mo ga tott ku ta tó cso por tok vonatkozásában;

– együtt mû kö dés az Aka dé mi ai Ku ta tó he lyek Ku ta tó -
he lyek Ta ná csá val, an nak ku ra tó ri u ma i val, az MTA il le té -
kes tes tü le te i vel, a Há ló za ti Ta náccsal, va la mint az MTA
Titkárság szakmai fõosztályaival;

– a tá mo ga tott ku ta tó cso por tok pá lyá za ti és ér té ke lé si
el já rá sá nak el vi és gya kor la ti elõ ké szí té se és szervezése.

A pá lyá zók kal szem be ni kö ve tel mé nyek:
A pá lyá zók kal szem be ni kö ve tel mé nye ket ál ta lá no san a 

köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII.
tör vény (Kjt.) va la mint an nak a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ ku ta tó- és ku ta tást ki egé szí tõ in té ze tek -
nél és ku ta tó kat fog lal koz ta tó egyes in téz mé nyek nél tör -
ténõ vég re haj tá sá ról szó ló 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de -
let írja elõ. Ezen felül alkalmazási feltétel:

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség,
– ál lam igaz ga tá si vagy tu do mány szer ve zé si gya kor lat,
– ku ta tó in té zet, vagy ku ta tá si egy ség ve ze té sé ben szer -

zett meg fe le lõ gyakorlat,
– leg alább egy vi lág nyelv elõ adó ké pes is me re te,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó nak a ku ta tó cso por ti há ló zat továbbfejlesz -

tési prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó kon cep ci ó -
ját, kü lö nös te kin tet tel az egy sé ges aka dé mi ai ku ta tó há ló -
zat ará nyos sá gá nak meg te rem té sé re, az aka dé mi ai in té zet -
há ló zat és az egye te mi tan szé kek együtt mû kö dé sé nek erõ -
sí té sé re, va la mint a tu do má nyos ku ta tás hosszú távú irá -
nyaihoz alkalmazkodó tematikai preferenciák meg ha tá ro -
zá sá ra;

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a vég zett sé get, a tu do má nyos fo ko za tot és ide gen -

nyelv-is me re tet iga zo ló ok le ve lek hi te les másolatát;
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyé nek, be so ro lá sá nak,

be osz tá sá nak és fi ze té sé nek megjelölését,
– há rom hó nap nál nem ré gebb ke le tû er köl csi bi zo nyít -

ványt.

A fen ti anya go kat elekt ro ni kus adat hor do zón (flop py,
CD) is be kell nyúj ta ni.

A pá lyá zat nyer te se ha tá ro zat lan idõ re szó ló köz al kal -
ma zot ti ki ne ve zést és öt éves igaz ga tói meg bí zást kap a
mun ka kör be töl té sé re, amely ismételhetõ.

A ki ne ve zés, il let ve a ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan
idõ re szól. A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb
jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a ha tá lyos Kjt. alapján történik.

A pá lyá zó fel ha tal ma zást ad a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mi á nak, hogy a pá lyá za ti el já rás so rán a pá lyá za tá -
val kap cso la tos sze mé lyes ada ta it az adat ke ze lés re vo nat -
ko zó jog sza bá lyok betartásával kezelje és nyilvántartsa.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lá sá ra. A pá lyá zat el -
bí rá lá sa elõtt sze mé lyes meg hall ga tás ra is sor ke rül het.
A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ 8 na pon
belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pá lyá za tot az MTA fõ tit ká rá hoz kell be nyúj ta ni
(1245 Bu da pest, Pf. 1000), a pá lyá za ti fel hí vás nak az
Akadé miai Ér te sí tõ ben és a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ
meg je le né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül.
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A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter
pá lyá za tot hir det

az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ ség re gi o ná lis Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé gei

igaz ga tói mun ka kö re i nek be töl té sé re 

Az igaz ga tó jog ál lá sa:

A mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör vény
17. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint az Or szá gos Mun -
ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (OMMF) el -
nö ké nek ja vas la ta alap ján a fel ügye le tet el lá tó mi nisz ter
ál tal kinevezett és megbízott köztisztviselõ. 

El lá tan dó fõbb fel ada tai:

Ha tó sá gi, irá nyí tá si, ki ad má nyo zá si és mun kál ta tói jog -
kört gyakorol.

En nek ke re té ben:

– irá nyít ja és el len õr zi, va la mint sza bá lyoz za a re gi o ná -
lis mun ka ügyi fel ügye lõ ség tevékenységét,

– kép vi se li a re gi o ná lis mun ka ügyi fel ügye lõ sé get a ha -
tás kö ré be utalt kérdésekben,

– gon dos ko dik a mun ka ügyi el len õr zés sel kap cso la tos
pa na szok, köz ér de kû be je len té sek intézésérõl,

– szak ma i lag el len õr zi a mun ka ügyi fel ügye lõk fel ada -
ta i nak vég re haj tá sát, így kü lö nö sen a tör vé nyes ség meg -
tar tá sát, a mun ka terv ben foglaltak teljesítését,

– ha tá ro zat ban dönt az 1996. évi LXXV. tör vény 8. §
(3) be kez dé se sze rin ti mun ka ügyi bír ság ki sza bá sá ról,

– meg szer ve zi az OMMF el nö ke ál tal meg ha tá ro zott
fel ada tok vég re haj tá sát és az adat szol gál ta tá si kö te le zett -
ség teljesítését.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság, 

– bün tet len elõ élet,

– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek va ló megfelelés,

– az 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let ben elõ írt fel sõ fo kú
szak irá nyú vég zett sé gek kö zül a kö vet ke zõk va la me lyi ké -
vel ren del ke zik: jo gász, egye te mi szin tû hu mán szer ve zõ,
egye te mi szin tû köz gaz da sá gi, egye te mi szin tû gaz da sá gi
mér nö ki szak kép zett ség, fõiskolai szintû államigazgatási
végzettség,

– leg alább 3 éves, a mun ka ügyi el len õr zés te rü le tén el -
töl tött gya kor lat,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te.

Elõnyt je lent:

– egyéb szak irá nyú má sod dip lo ma, vagy fel sõ fo kú OKJ 
szak ké pe sí tés, 

– leg alább 5 éves, mun ka ügyi szak te rü le ten szer zett ve -
ze tõi gya kor lat,

– ide gen nyelv-is me ret.

Pá lyá za ti el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le:
– ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi vizs gá lat ban va ló

részvétel.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó leg fon to sabb sze mé lyi ada ta it,
– a pá lyá zó rész le tes el kép ze lé se it a mun ka ügyi fel -

ügye lõ ség re gi o ná lis mû köd te té sé vel kapcsolatban,
– a pá lyá zó sze mé lyes adott sá ga it, is me re te it, ta pasz ta -

la ta it, szak mai kompetenciáját,
– rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi, ere de ti ha tó sá gi er köl -

csi bi zo nyít vá nyát,
– a kép zett sé gét iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– egy da rab 4x4-es szí nes fény ké pet.

A köz szol gá la ti jog vi szony, a be so ro lás, az il let mény,
va la mint az egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján tör -
té nik. A mun ka kör il let mény-meg ha tá ro zás szem pont já -
ból fõosztályvezetõi besorolásúnak felel meg.

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 15. nap.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban, az Or szá gos Mun ka biz -
ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség cí mé re (1024 Bu da -
pest, Mar git krt. 85.), a Hu mán po li ti kai Osz tály ré szé re
kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat több ré gi ó ra vo nat ko zó an is be nyújt ha tó. 

A bo rí té kon a ré gi ós szer ve zet ne vé nek meg je lö lé sé vel
kér jük feltüntetni:

„Pá lyá zat az OMMF………………….Mun ka ügyi Fel -
ügye lõ sé gé nek igaz ga tói mun ka kö ré re”

OMMF Dél–du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Pécs)

OMMF Kö zép-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Szé kes fe hér vár)

OMMF Nyu gat-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Szom bat hely)

OMMF Dél-al föl di Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge (szék he -
lye: Kecs ke mét)

OMMF Észak-al föl di Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge (szék -
he lye: Deb re cen)

OMMF Észak-ma gyar or szá gi Mun ka ügyi Felügyelõ -
sége (szék he lye: Eger)

Fel vi lá go sí tás a 346-9573 vagy a 346-9551-es te le fon -
szá mo kon kérhetõ.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa:
A pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be -

lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá za tot a mi nisz ter ál tal fel -
kért bi zott ság bí rál ja el. A bi zott ság a pá lyá za ti fel té te lek -
nek meg fe le lõ pá lyá zó kat sze mé lye sen meg hall gat ja.
A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ
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8 na pon be lül ér te sí tést kap nak. Az ered mény te le nül pá -
lyá zók pá lyá za ti anya gát az ér te sí tés sel egy ide jû leg
vissza küld jük. A pályázat benyújtásának tényét és annak
tartalmát titkosan ke zel jük.

A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól.

A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter
pá lyá za tot hir det

az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

re gi o ná lis Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé gei
igaz ga tói mun ka kö re i nek be töl té sé re 

Az igaz ga tó jog ál lá sa:
A mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör vény (to -

váb bi ak ban Mvt.) 17. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség (OMMF) el nö ké nek ja vas la ta alap ján a fel ügye le tet el -
lá tó mi nisz ter ál tal kinevezett és megbízott köztisztviselõ. 

El lá tan dó fõbb fel ada tai:
Ha tó sá gi, irá nyí tá si, ki ad má nyo zá si és mun kál ta tói jog -

kört gyakorol.
En nek ke re té ben:
– irá nyít ja és el len õr zi, va la mint sza bá lyoz za a re gi o ná -

lis mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ ség tevékenységét,
– kép vi se li a re gi o ná lis mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ sé get 

a ha tás kö ré be utalt kérdésekben,
– gon dos ko dik a mun ka biz ton sá gi el len õr zés sel kap -

cso la tos pa na szok, köz ér de kû be je len té sek kivizsgálá -
sáról,

– szak ma i lag el len õr zi a mun ka biz ton sá gi fel ügye lõk
fel ada ta i nak vég re haj tá sát, így kü lö nö sen a tör vé nyes ség
meg tar tá sát, a mun ka terv ben foglaltak teljesítését,

– ha tá ro zat ban dönt az 1993. évi XCIII. tör vény 82. §
sze rin ti mun ka vé del mi bír ság ki sza bá sá ról, 

– meg szer ve zi az OMMF el nö ke ál tal meg ha tá ro zott
fel ada tok vég re haj tá sát és az adat szol gál ta tá si kö te le zett -
ség teljesítését,

– gya ko rol ja az Mvt.-ben biz to sí tott fel ügye lõi ha -
táskört,

– biz to sít ja, hogy a fel ügye lõ ség mû kö dé se meg fe lel jen
a jog sza bá lyok nak, bel sõ uta sí tá sok nak, irány mu ta tá sok -
nak, mód szer ta ni útmutatóknak,

– meg ha tá roz za a fel ügye lõk mû kö dé si te rü le tét. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, 
– bün tet len elõ élet,
– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.

tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek va ló megfelelés,

– az 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let ben elõ írt fel sõ fo kú
szak irá nyú vég zett sé gek kö zül a kö vet ke zõk va la me lyi ké -
vel ren del ke zik: ag rár mû sza ki, mû sza ki fel sõ ok ta tás ban
szer zett szak kép zett ség, jogi egyetemi végzettség, 

– fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak ké pe sí tés, vagy ez irá -
nyú ta nul má nyok meg kez dé se a ki ne ve zés tõl szá mí tott
egy éven belül, 

– köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,
– leg alább 3 éves el len õr zés te rü le tén el töl tött gya -

korlat.

Elõnyt je lent:
– egyéb szak irá nyú má sod dip lo ma, 
– ide gen nyelv-is me ret,
– leg alább 5 éves mun ka biz ton sá gi szak te rü le ten el töl -

tött ve ze tõi gyakorlat.

Pá lyá za ti el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le:
– ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi vizs gá lat ban va ló

részvétel.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó leg fon to sabb sze mé lyi ada ta it,
– a pá lyá zó rész le tes el kép ze lé se it a mun ka biz ton sá gi

fel ügye lõ ség re gi o ná lis mû köd te té sé vel kapcsolatban,
– rész le tes szak mai ön élet raj zát, is me re te it, ta pasz ta la -

ta it, szak mai kompetenciáit,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi, ere de ti ha tó sá gi er köl -

csi bi zo nyít vá nyát,
– a kép zett sé gét iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– egy da rab 4x4-es szí nes fény ké pet.

A köz szol gá la ti jog vi szony, a be so ro lás, az il let mény,
va la mint az egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján tör -
té nik. A mun ka kör il let mény-meg ha tá ro zás szem pont já -
ból fõosztályvezetõi besorolásúnak felel meg.

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 15. nap.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban, az Or szá gos Mun ka biz -
ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség cí mé re (1024 Bu da -
pest, Mar git krt. 85.), a Hu mán po li ti kai Osz tály ré szé re
kell be nyúj ta ni. 

A pá lyá zat több ré gi ó ra vo nat ko zó lag is be nyújt ha tó.

A bo rí té kon a ré gi ós szer ve zet ne vé nek meg je lö lé sé vel
kér jük feltüntetni:

„Pá lyá zat az OMMF…………… Mun ka biz ton sá gi Fel -
ügye lõ sé gé nek igaz ga tói munkakörére”

OMMF Dél-du nán tú li Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Pécs)

OMMF Kö zép-du nán tú li Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ -
sé ge (szék he lye: Veszprém)

OMMF Nyu gat-du nán tú li Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ -
sé ge (szék he lye: Szombathely)
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OMMF Dél-al föl di Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Kecskemét)

OMMF Észak-al föl di Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Debrecen)

OMMF Észak-ma gyar or szá gi Mun ka biz ton sá gi Fel -
ügye lõ sé ge (szék he lye: Miskolc)

Fel vi lá go sí tás a 346-9573 vagy a 346-9551-es te le fon -
szá mo kon kérhetõ.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa:
A pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be -

lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá za tot a mi nisz ter ál tal fel -
kért bi zott ság bí rál ja el. A bi zott ság a pá lyá za ti fel té te lek -
nek meg fe le lõ pá lyá zó kat sze mé lye sen meg hall gat ja.
A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ
8 na pon be lül ér te sí tést kap nak. Az ered mény te le nül pá -
lyá zók pá lyá za ti anya gát az ér te sí tés sel egy ide jû leg
vissza küld jük. A pályázat benyújtásának tényét és annak
tartalmát titkosan kezeljük.

A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól.

Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség el nö ke

pá lyá za tot hir det
re gi o ná lis Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé gei

igaz ga tó he lyet te si mun ka kö re i nek be töl té sé re 

Az igaz ga tó he lyet tes jog ál lá sa:
Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -

ügye lõ ség (OMMF) el nö ke ál tal ki ne ve zett és meg bí zott
köztisztviselõ. 

El lá tan dó fõbb fel ada tai:
A mun ka ügyi igaz ga tó ál tal ha tás kö ré hez utalt ügyek -

ben ha tó sá gi, irá nyí tá si és ki ad má nyo zá si jogkört gya -
korol.

En nek ke re té ben:
– a re gi o ná lis mun ka ügyi fel ügye lõ ség irá nyí tá si és el -

len õr zé si te vé keny sé gé ben közremûködik,
– kép vi se li a re gi o ná lis mun ka ügyi fel ügye lõ sé get a ha -

tás kö ré be utalt kérdésekben,
– köz re mû kö dik a mun ka ügyi el len õr zés sel kap cso la tos 

pa na szok, köz ér de kû be je len té sek kivizsgálásában,
– szak ma i lag el len õr zi a mun ka ügyi fel ügye lõk fel ada -

ta i nak vég re haj tá sát, így kü lö nö sen a tör vé nyes ség meg -
tar tá sát, a mun ka terv ben foglaltak teljesítését,

– köz re mû kö dik az OMMF el nö ke ál tal meg ha tá ro zott
fel adat vég re haj tá sá ban és az adat szol gál ta tá si kö te le zett -
ség teljesítésében.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, 
– bün tet len elõ élet,
– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.

tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek va ló megfelelés,
– az 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let ben elõ írt fel sõ fo kú

szak irá nyú vég zett sé gek kö zül a kö vet ke zõk va la me lyi ké -
vel ren del ke zik: jo gász, egye te mi szin tû hu mán szer ve zõ,
egye te mi szin tû köz gaz da sá gi, egye te mi szin tû gaz da sá gi
mér nö ki szak kép zett ség, fõ is ko lai szin tû ál lam igaz ga tá si
vég zett ség, vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett szak -
kép zett ség,

– leg alább 3 éves, a mun ka ügyi el len õr zés te rü le tén el -
töl tött gya kor lat,

– leg alább 10 éves mun ka ügyi el len õr zés te rü le tén el -
töl tött gya kor lat a mû sza ki fel sõ ok ta tás ban szer zett szak -
kép zett ség megléte esetén,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te.

Elõnyt je lent:
– egyéb szak irá nyú má sod dip lo ma, vagy fel sõ fo kú

OKJ-szak ké pe sí tés,
– többéves, mun ka ügyi szak te rü le ten szer zett ve ze tõi

gya kor lat,
– ide gen nyelv-is me ret.

Pá lyá za ti el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le:
– ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi vizs gá lat ban va ló

részvétel.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó leg fon to sabb sze mé lyi ada ta it,
– a pá lyá zó rész le tes el kép ze lé se it a mun ka biz ton sá gi

fel ügye lõ ség re gi o ná lis mû köd te té sé vel kapcsolatban,
– a pá lyá zó sze mé lyes adott sá ga it, is me re te it, ta pasz ta -

la ta it, szak mai kompetenciáját,
– rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi, ere de ti ha tó sá gi er köl -

csi bi zo nyít vá nyát,
– a kép zett sé gét iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– egy da rab 4×4-es szí nes fény ké pet.

A köz szol gá la ti jog vi szony, a be so ro lás, az il let mény,
va la mint az egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján tör -
té nik. A mun ka kör il let mény-meg ha tá ro zás szem pont já -
ból fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes besorolásúnak felel meg.

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 15. nap.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban, az Or szá gos Mun ka biz -
ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség cí mé re (1024 Bu da -
pest, Mar git krt. 85.), a Hu mán po li ti kai Osz tály ré szé re
kell be nyúj ta ni. 

A pá lyá zat több ré gi ó ra vo nat ko zó lag is be nyújt ha tó.
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A bo rí té kon a ré gi ós szer ve zet ne vé nek meg je lö lé sé vel
kér jük fel tün tet ni:

„Pá lyá zat az OMMF……………Mun ka ügyi Fel ügye -
lõ sé gé nek igaz ga tó he lyet te si munkakörére”

OMMF Dél-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Pécs)

OMMF Kö zép-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Szé kes fe hér vár)

OMMF Nyu gat-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Szom bat hely)

OMMF Dél-al föl di Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge (szék he -
lye: Kecs ke mét)

OMMF Észak-al föl di Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge (szék -
he lye: Deb re cen)

OMMF Észak-ma gyar or szá gi Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé -
ge (szék he lye: Eger)

Fel vi lá go sí tás a 346-9573 vagy a 346-9551-es te le fon -
szá mo kon kérhetõ.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa:
A pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be -

lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá za tot az OMFF el nö ke ál -
tal fel kért bi zott ság bí rál ja el. A bi zott ság a pá lyá za ti fel té -
te lek nek meg fe le lõ pá lyá zó kat sze mé lye sen meg hall gat ja.
A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ
8 na pon be lül ér te sí tést kap nak. Az ered mény te le nül pá -
lyá zók pá lyá za ti anya gát az ér te sí tés sel egy ide jû leg
vissza küld jük. A pályázat benyújtásának tényét és annak
tartal mát titkosan kezeljük.

A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól.

Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség el nö ke

pá lyá za tot hir det
re gi o ná lis Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé gei

igaz ga tó he lyet te si mun ka kö re i nek be töl té sé re 

Az igaz ga tó he lyet tes jog ál lá sa:
Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -

ügye lõ ség (OMMF) el nö ke ál tal ki ne ve zett és meg bí zott
köztisztviselõ. 

El lá tan dó fõbb fel ada tai:
A mun ka biz ton sá gi igaz ga tó ál tal ha tás kö ré hez utalt

ügyek ben ha tó sá gi, irá nyí tá si és ki ad má nyo zá si jogkört
gya ko rol. En nek ke re té ben:

– a re gi o ná lis mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ ség irá nyí tá si
és el len õr zé si te vé keny sé gé ben közremûködik,

– kép vi se li a re gi o ná lis mun ka biz ton sá gi fel ügye lõ sé get 
a ha tás kö ré be utalt kérdésekben,

– köz re mû kö dik a mun ka biz ton sá gi el len õr zés sel kap -
cso la tos pa na szok, köz ér de kû be je len té sek kivizsgálá -
sában,

– szak ma i lag el len õr zi a mun ka biz ton sá gi fel ügye lõk
fel ada ta i nak vég re haj tá sát, így kü lö nö sen a tör vé nyes ség
meg tar tá sát, a mun ka terv ben foglaltak teljesítését,

– köz re mû kö dik az OMMF el nö ke ál tal meg ha tá ro zott
fel ada tok vég re haj tá sá ban és az adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség teljesítésében,

– gya ko rol ja az Mvt.-ben biz to sí tott fel ügye lõi ha tás -
kört,

– köz re mû kö dik an nak biz to sí tá sá ban, hogy a fel ügye -
lõ ség mû kö dé se meg fe lel jen a jog sza bá lyok nak, bel sõ
 utasításoknak, irány mu ta tá sok nak, módszertani út mu ta -
tók nak.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, 
– bün tet len elõ élet,
– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.

tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek va ló megfelelés,
– az 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let ben elõ írt fel sõ fo kú

szak irá nyú vég zett sé gek kö zül a kö vet ke zõk va la me lyi ké -
vel ren del ke zik: ag rár mû sza ki, mû sza ki fel sõ ok ta tás ban
szer zett szak kép zett ség , jogi egyetemi végzettség, 

– fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak ké pe sí tés, vagy ez irá -
nyú ta nul má nyok meg kez dé se a ki ne ve zés tõl szá mí tott
egy éven belül, 

– köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,
– leg alább 3 éves, a mun ka biz ton sá gi el len õr zés te rü le -

tén el töl tött gyakorlat.

Elõnyt je lent:
– egyéb szak irá nyú má sod dip lo ma, 
– ide gen nyelv-is me ret,
– többéves mun ka biz ton sá gi szak te rü le ten el töl tött ve -

ze tõi gyakorlat.

Pá lyá za ti el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le:
– ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi vizs gá lat ban va ló

részvétel.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó leg fon to sabb sze mé lyi ada ta it,
– a pá lyá zó rész le tes el kép ze lé se it a mun ka biz ton sá gi

fel ügye lõ ség re gi o ná lis mû köd te té sé vel kapcsolatban,
– rész le tes szak mai ön élet raj zát, is me re te it, ta pasz ta la -

ta it, szak mai kompetenciáit,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi, ere de ti ha tó sá gi er köl -

csi bi zo nyít vá nyát,
– a kép zett sé gét iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– egy da rab 4×4-es szí nes fény ké pet.

A köz szol gá la ti jog vi szony, a be so ro lás, az il let mény,
va la mint az egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján tör -
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té nik. A mun ka kör il let mény-meg ha tá ro zás szem pont já -
ból fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú nak fe lel meg.

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 15. nap.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban, az Or szá gos Mun ka biz -
ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség cí mé re (1024 Bu da -
pest, Mar git krt. 85.), a Hu mán po li ti kai Osz tály ré szé re
kell be nyúj ta ni. 

A pá lyá zat több ré gi ó ra vo nat ko zó lag is be nyújt ha tó.

A bo rí té kon a ré gi ós szer ve zet ne vé nek meg je lö lé sé vel
kér jük feltüntetni:

„Pá lyá zat az OMMF……………Mun ka biz ton sá gi Fel -
ügye lõ sé gé nek igaz ga tó he lyet te si munkakörére”

OMMF Dél-du nán tú li Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Pécs)

OMMF Kö zép-du nán tú li Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ -
sé ge (szék he lye: Veszprém)

OMMF Nyu gat-du nán tú li Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ -
sé ge (szék he lye: Szombathely)

OMMF Dél-al föl di Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Kecskemét)

OMMF Észak-al föl di Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé ge
(szék he lye: Debrecen)

OMMF Észak-ma gyar or szá gi Mun ka biz ton sá gi Fel -
ügye lõ sé ge (szék he lye: Miskolc)

Fel vi lá go sí tás a 346-9573 vagy a 346-9551-es te le fon -
szá mo kon kérhetõ.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa:

A pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be -
lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá za tot az OMMF el nö ke ál -
tal fel kért bi zott ság bí rál ja el. A bi zott ság a pá lyá za ti fel té -
te lek nek meg fe le lõ pá lyá zó kat sze mé lye sen meg hall gat ja.
A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ
8 na pon be lül ér te sí tést kap nak. Az ered mény te le nül pá -
lyá zók pá lyá za ti anya gát az ér te sí tés sel egy ide jû leg
vissza küld jük. A pályázat benyújtásának tényét és annak
tartalmát titkosan ke zel jük. 

A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól.

A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság csa pa tá ba
in for má ció- és tu dás me nedzs ment igaz ga tót ke res

Fel ada tok 

– irá nyít ja az NHH SZMSZ-ben meg fo gal ma zott fel -
ada tok el lá tá sát az igaz ga tó sá gon belül,

– gyûj ti, adat bá zis ban rend sze re zi, és hoz zá fér he tõ vé
te szi a ha tó ság szer ve ze ti egy sé gei ál tal be szer zett vagy
elõ ál lí tott szak mai jel le gû in for má ci ó kat/dokumentu -
mokat,

– el lát ja a ha tó ság szak könyv tá rá nak mû köd te té sét és
fej lesz té sét,

– fel ku tat ja és be szer zi a ha tó ság ki ad vá nya i hoz és a
szak mai mun ka vég zés hez szük sé ges ha zai és nem zet kö zi
szak iro dal mi jel le gû ada to kat, in for má ci ó kat, szak mai
adat bá zi so kat, és biz to sít ja az ezek hez va ló hoz zá fé rést,

– el lát ja a kül sõ hon lap tar tal mi nap ra kész sé gé nek biz -
to sí tá sát, a be ér ke zõ tar ta lom/do ku men tum/in for má ció
ha tár idõn be lü li köz zé té te lét, ak tu a li tá sá nak fi gye lem mel
kí sé ré sét.

El vá rá sok:

– egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség (elõnyt je lent mé -
dia in for ma ti kus, in for ma ti kus könyv tá ro si dip lo ma),

– leg alább 3 éves ha son ló fel ada tok el vég zé sé ben szer -
zett ta pasz ta lat,

– an gol és/vagy né met nyelv leg alább kö zép fo kú is me -
re te.

Tu dás me nedzs ment te rü le tén és könyv tár ve ze té sé ben
szer zett ta pasz ta lat elõnyt je lent.

Az ide á lis pá lyá zó nyi tott, kon cep ci o ná lis lá tás mód dal
ren del ke zik, de ugyan ak kor tu da tá ban van a rész le tek je -
len tõ sé gé nek. Fon tos szá munk ra, hogy mun ká ját pre cí zen
vé gez ze, ön ál ló mun ka vég zés re, ko moly szak mai ki hí vá -
sok ra vá gyó le gyen. 

Amit kí ná lunk: szak mai ki hí vá sok ban gaz dag, nem zet -
kö zi leg is el is mert csa pat tag ja ként olyan fel ada tok ban va -
ló rész vé tel, me lyek a ha zai pi a con egye dül ál ló ak. Ki vá ló
mun ka kör nye ze tet, szak mai kép zé se ken va ló rész vé telt. 

A ha tó ság ról rész le tes in for má ci ót a www.nhh.hu ol da -
lon ta lál. Pá lyá za tát (mo ti vá ci ós le ve lét, rész le tes szak mai
ön élet raj zát) és az eset le ges a pá lyá zat tal kap cso lat ban fel -
me rü lõ kér dé se it kér jük, hogy e-mai len a cv@nhh.hu,
vagy pos tai úton a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság, Hu mán -
erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó ság, 1015 Bu da pest, Ost -
rom ut ca 23–25. cím re jut tas sa el hoz zánk

A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 15 nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. A ki -
ne ve zés és a ve ze tõi meg bí zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. sze rint tör té nik, en nek meg -
fe le lõ en az igaz ga tói po zí ció fõ osz tály ve ze tõi be so ro lás -
nak fe lel meg.
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A Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló

– több ször mó do sí tott –
1992. évi XXIII. tv. (to váb bi ak ban: Ktv.) alap ján

pá lyá za tot hir det
szak re fe ren si és költ ség ve té si re fe ren si po zí ció

be töl té sé re

Szak re fe rens

Fel ada tai:
– részt vesz a tu do mány-, tech no ló gia-, in no vá ci ós po li -

ti ka ki ala kí tá sá ban, meg ala po zá sá ban, és más szak po li ti -
kák kal történõ koordinációjában,

– köz re mû kö dik a tu do mány-, tech no ló gia-, in no vá ci ós
stra té gi ák ki dol go zá sá ban, vég re haj tá sá ban, mo ni tor ing -
já ban, ér té ke lé sé ben nem ze ti, regionális és nemzetközi
szinten,

– el lát ja a szak te rü let köz igaz ga tá si és nem zet kö zi fel -
ada ta it.

Kö ve tel mé nyek:
– fel sõ fo kú vég zett ség,
– tár gya ló ké pes an gol nyelv-tu dás,
– K+F te rü le ten szer zett is me ret és gya kor lat,
– pro jekt ve ze té si, pro jekt szer ve zé si is me re tek,
– prob lé ma meg ol dó kész ség,
– fi gye lem meg osz tá si kész ség,
– ma gas szin tû kom mu ni ká ci ós kész ség, mind írás ban,

mind szóban,
– di na miz mus, ru gal mas ság, ter hel he tõ ség, proakti -

vitás,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me ret.

Elõny:
– gaz da sá gi is me re tek,
– egyéb nyelv is me re tek.

Költ ség ve té si re fe rens:

Fel ada tai:
– nap ra ké szen ve ze ti és el len õr zi a Ku ta tá si és Tech no -

ló gi ai In no vá ci ós Alap kö te le zett sé gál lo má nyá nak nyil -
ván tar tá sát, 

– fo lya ma to san kö ve ti a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no -
vá ci ós Alap fel hasz ná lá sá nak alakulását,

– részt vesz a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap
éves költ ség ve té si ter ve zé sé ben, a be szá mo ló el ké szí té sé -
ben, egyéb rend sze res és ese ti ter ve zé si és adat szol gál -
tatási feladatokban,

– részt vesz a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós
Alap pal kap cso la tos fo lya ma tok, nyil ván tar tá sok fej lesz -
té sé ben.

Kö ve tel mé nyek:
– gaz da sá gi fel sõ fo kú vég zett ség,
– ma gas szin tû Ex cel és fel hasz ná lói szin tû MS Of fi ce

is me ret,

– an gol nyelv-tu dás,

– prob lé ma meg ol dó kész ség,

– pre cíz és ön ál ló mun ka vég zés.

Elõny: költ ség ve té si és/vagy kont rol lig te rü le ten szer -
zett ta pasz ta lat.

A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be -
tölt he tõ.

A po zí ció be töl té sé hez el en ged he tet len fel té tel a bün tet -
len elõ élet és a ma gyar állampolgárság.

Dí ja zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény szerint.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell ma gyar nyel vû szak mai 
ön élet raj zot és ma gyar nyel vû mo ti vá ci ós levelet.

A pá lyá za tot a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va -
tal hoz kér jük el jut tat ni a hir de tés meg je le né sé tõl szá mí tott
15 na pon be lül, pos tai úton, vagy e-ma il ben a következõ
címek valamelyikére:

– Nem ze ti, Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal, Hu mán -
erõ for rás Osztály 1519 Bu da pest, Pf. 506;

– nkthjob@nkth.gov.hu.

A be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sát a hi va tal el nö ke ál -
tal ki je lölt bi zott ság vég zi.

Fel vi lá go sí tás kér he tõ a 484-2505-ös te le fon szá mon.

Aba új szán tó 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 ve ze tõi be osz tás kap csolt mun ka kör ben
tör té nõ be töl té sé re

A pá lyá za ti fel hí vás ki író ada tai: Aba új szán tó Vá ros
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te, 3881 Abaúj -
szántó, Béke u. 51.

A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza bály
az 1992. évi XXIII. törvény.

Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a jegy zõ he lyet -
te sí té se, az al jegy zõi ve ze tõi be osz tás hoz kap csolt veze -
tési egy ség ne ve: Aba új szán tó Vá ros Pol gár mes te ri
Hivatal titkárság.

A kap csolt mun ka kör: tit kár ság ve ze tõ, el lát ja mind azo -
kat a fel ada to kat, ame lyek kel a jegy zõ megbízza.

Az ál lás a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak nap já tól tölt he tõ be.
Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: a pá lyá zó nak meg kell fe -
lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény ben (a to váb bi ak ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al -
kal ma zá si fel té te lek nek, és azo kat iga zol nia kell.
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Szak ké pe sí tés(ek):
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi ké -

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

Tel jes mun ka idõs fog lal koz ta tás: he ti 40 óra.
Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tv. alapján.

A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok, a pá lyá zat -
nak tar tal maz nia kell:

– pá lyá za ti ké rel met,
– kéz zel írott rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– 30 nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat vagy azok hi te les

má so la ta it,
– a mun ka kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lést.

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni a kö vet ke zõ cím re: Aba új szán tó Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va tal jegy zõ je 3881 Abaújszántó, Béke u. 51.

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 30 napon belül.

A pá lyá za tok 1992. évi XXIII. tör vény 36. §-ának
(1) be kez dé se alap ján ke rül nek el bí rá lás ra.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá si ha tár ide jét kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Te le fon: (47) 330-018.

Bas kó Köz ség Ön kor mány za ta és Si ma Köz ség
Ön kor mány za ta
pá lyá za tot hir det

Bas kó-Si ma Kör jegy zõ ség
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Az ál lás be tölt he tõ: azon nal.

Al kal ma zá si fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– 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 2 év szak mai gya kor lat.

Elõnyt je lent ön kor mány zat nál el töl tött több éves ve ze -
tõi gya kor lat.

Ki ne ve zés: ha tá ro zat lan ide jû, he ti 20 órás köz tiszt vi se -
lõi jogviszony.

Ja va dal ma zás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény alapján.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– szak mai ön élet rajz,
– szak kép zett sé get iga zo ló ere de ti ira tok vagy azok hi -

te les má so la tai,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.

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 30 na pon belül
16 órá ig.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõ le jár tát követõ 30. nap.

A pá lyá za tot He ge dûs Szi lárd pol gár mes ter nek cí mez ve 
kell be nyúj ta ni.

Cím: Köz sé gi Ön kor mány zat Bas kó, 3881 Bas kó, Fõ
út 43. Te le fon: 06 (47) 330-160.

Bács bor sód-Katy már Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge
pá lyá za tot hir det

kör jegy zõi fel ada tok el lá tá sá ra

A mun ka kör be töl té sé hez, il let ve a pá lyá zat el nye ré sé -
hez szük sé ges feltételek:

– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vagy ál lam- és jog tu do má -

nyi egye te mi végzettség,
– 5 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga vagy jo gi szak vizs ga.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: kö zép fo kú nyelv -
vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a vég zett sé get és szak kép zett sé get iga zo ló ok ira to kat,

vagy azok köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett másolatát,
– szak mai ön élet raj zot,
– kör jegy zõi el kép ze lé se ket.

A pá lyá zat 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 15. nap 16 óra
(amennyi ben a 15. nap ün nep nap vagy mun ka szü ne ti nap -
ra esik, úgy a pá lyá zat le adá si ha tár ide je az azt követõ
munkanapra módosul.)

A pá lyá za to kat Cso mor Lász ló Bács bor sód Köz ség pol -
gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni. (6454 Bács bor sód, Petõfi
S. u. 3.)
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A pá lyá za tot tar tal ma zó zárt bo rí ték ra kér jük fel tün tet ni 
„Kör jegy zõi pályázat”.

Pá lyá za tok el bí rá lá sa: a pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ en a kö vet ke zõ együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti
ülé sen kerülnek elbírálásra.

Il let mény, egyéb jut ta tá sok: Ktv. ren de let sze rin ti il let -
mény és egyéb kö te le zõ juttatások.

A ki ne ve zés 2006. már ci us 9-tõl ha tá ro zat lan idõ re szól.

Ci gánd Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi mun ka kör 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,
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– leg alább 2 éves szak mai gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány köz jegy zõ

ál tal hi te le sí tett másolata,
– szak mai ön élet rajz,
– a mun ka kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lés.

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 szerint.

A pá lyá za tok 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 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be -
nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi ülé sén dönt 
a képviselõ-testület.

A pá lyá za tot Ci gánd vá ros jegy zõ je cí mé re (3973 Ci -
gánd, Fõ u. 80.) kell be nyúj ta ni, to váb bi fel vi lá go sí tás is itt 
kér he tõ. Te le fon: (47) 334-092, 334-293.

Do ma há za 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:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

egye temi vég zett ség,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– rész le tes szak mai ön élet rajz,
– is ko lai vég zett sé get, ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má -

so la ta,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– a mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos szak mai prog -

ram.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tv. alap ján. Szol gá la ti la kást igény ese tén az ön kor -
mány zat biztosít.

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 nést kö ve tõ 15 napon belül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen. A mun ka kör az 
el bí rá lást követõen azonnal betölthetõ.

A pá lyá za tot Do ma há za Köz ség Ön kor mány za ta pol -
gár mes te ré nek cí mez ve kell be nyúj ta ni (3627 Do ma há za,
Petõfi út 9.).

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás Do ma -
há za köz ség pol gár mes te ré tõl kér he tõ a 06 (48)
546-502-es telefonszámon.

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

a vá ro si al jegy zõi mun ka kör 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,
– leg alább 5 év köz igaz ga tá si ve ze tõi 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.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a pá lyá zó mun ka kör re vo nat ko zó szak mai el kép ze lé -

se it,
– egy hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– ér vé nyes egész ség ügyi al kal mas sá gi iga zo lást.

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 60. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ 30. nap.
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Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt -
he tõ. Il let mény: az 1992. évi XXIII. tör vény szerint.

A pá lyá za tot Er csi Vá ros Ön kor mány zat jegy zõ jé hez
kell benyújtani.

Cím: 2451 Er csi, Fõ u. 20. Te le fon: 06 (25) 520-630.
Te le fon/fax: 06 (25) 505-740.

Fe hér gyar mat Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki
a Fe hér gyar ma ti Hi va tá sos Ön kor mány za ti

Tûz ol tó ság
tûz ol tó-pa rancs no ki mun ka kö ré nek be töl té sé re

(ké szen lé ti egy ség gel nem ren del ke zõ)

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo má nyú vi szony fenn ál lá sa,
– leg alább öt éves tûz ol tó szak mai gya kor lat,
– fel sõ fo kú (egye te mi vagy fõ is ko lai) ál la mi vég zett -

ség,
– fel sõ fo kú tûz ol tó szak mai ké pe sí tés,
– tûz vé del mi igaz ga tá si, tûz meg elõ zé si, va la mint tû zol -

tó sá gi te rü le ten szer zett szakmai gyakorlat,
– egész sé gi (fi zi kai és pszi cho ló gi ai) al kal mas ság,
– bün tet len elõ élet,
– ren dé sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ tan fo -

lya mi vég zett sé gé nek meg lé te, vagy azok elõ írt ha tár idõ re
tör té nõ elvégzésének vállalása,

– leg alább „B” ka te gó ri ás ve ze tõi en ge dély.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si is me re tek szak vizs ga,
– ren dé sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ tan fo -

lya mi vég zett ség megléte.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó, kéz zel írott

szak mai ön élet raj zot,
– a bün tet len elõ éle tet iga zo ló, há rom hó nap nál nem ré -

geb bi er köl csi bi zo nyít vány (hi va tá sos jog vi szony fenn ál -
lá sa esetén nem kötelezõ),

– is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést iga zo ló ok irat
másolatát,

– a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos szak mai prog -
ra mot, kon cep ci ót,

– a hi va tá sos tû zol tói ál lo mány ban el töl tött idõ hi va ta -
los igazolását,

– a ve ze tõi gya kor lat ról szó ló iga zo lást,
– nyi lat ko za tot az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -

le zett ség tel je sí té sé nek vállalásáról,

– a ren dé sze ti szak vizs ga – ki ne ve zést kö ve tõ két éven
be lül tör té nõ – el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé sze ti ve ze tõ -
kép zõ tan fo lyam elõ írt ha tár idõ re tör té nõ elvégzésérõl
szóló nyilatkozat.

Az il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa: 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 szó ló 1996. évi LXIII. tör vény és vég re haj tá si
ren de le tei alapján kerül megállapításra.

A be osz tás sal já ró fel ada tok:
– a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság tûz ol tá si, mû -

sza ki men té si, ka taszt ró fa-el há rí tá si, tûz meg elõ zé si, tûz -
vizs gá la ti és mun ka vé del mi, mi nõ sí tett idõ sza ki, gaz dál -
ko dás sal és sze mély ügyi fel ada tai ellátásának felügyelete,
szervezése,

– mû kö dé si, il le té kes sé gi te rü le tén kap cso lat tar tás a
társ szer vek kel, la kos ság gal, gaz dál ko dó szervekkel.

A mun ka kör be töl té sé hez szol gá la ti la kás nem áll ren -
del ke zés re.

A mun ka kör 2006. áp ri lis 1-jé tõl tölt he tõ be, és a ki ne -
ve zés ha tá ro zat lan idõre szól.

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 nést követõ 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ el sõ testületi ülés.

A pá lyá za tot le zárt bo rí ték ban, Fe hér gyar mat vá ros pol -
gár mes te ré nek (4900 Fe hér gyar mat, Kiss Er nõ u. 2.) cí -
mez ve kell benyújtani.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl a pá lyá zók írás -
ban ér te sí tést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso la tos bõ vebb fel vi lá go sí tást Fe hér -
gyar mat vá ros jegy zõ je ad a 06 (44) 510-241-es te le fon -
szá mon.

Gyõ rúj ba rát Köz ség 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

Az al kal ma zás fel té te lei:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye temi vagy
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vég zett ség,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si szak mai gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
alapján.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– dip lo ma hi te le sí tett má so la tát,
– szak vizs ga meg lé tét tar tal ma zó ok irat hi te les máso -

latát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– sze mé lyi és szak mai ön élet raj zot.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel -
hívás Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl számított
15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve -
tõ el sõ tes tü le ti ülés.

Az ál lás hely a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tést kö ve tõ hó nap
el se jé tõl betölthetõ.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Gyõ rúj ba rát Köz ség
Pol gár mes te ri Hi va ta la 9081 Gyõ rúj ba rát, Fõ u. 1.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban tá jé koz ta tást nyújt: Gyõ rúj -
ba rát köz ség jegy zõ je.

Te le fon: 06 (96) 543-651, te le fon/fax: 06 (96) 355-044.
E-ma il: jegy zo@gybarat.axelero.net.

Haj dú ná nás 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 – kap csolt mun ka kör ként igaz ga tá si
és ok mány iro da-ve ze tõi – ál lás hely be töl té sé re

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

egye te mi vég zett ség és jo gi vagy köz igaz ga tá si szak -
vizsga,

– leg alább két év köz igaz ga tá si szak mai gya kor lat,
– leg alább egy év ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent ál ta lá nos igaz ga tá si, ha tó sá gi fel ada tok
vég zé sé ben va ló jártasság.

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 és a vo nat ko zó ön kor -
mány za ti rendelet szerint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te les má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az al jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak -

mai, ve ze té si el kép ze lé se ket.

A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

Az al jegy zõi ál lás 2006. már ci us 1-jé tõl tölt he tõ be.

A pá lyá za to kat dr. Éles And rás, Haj dú ná nás Vá ro si Ön -
kor mány zat pol gár mes te re ne vé re, az aláb bi cím re kér jük
be nyúj ta ni: 4080 Haj dú ná nás, Köztársaság tér 1.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás a 06
(52) 382-010 vagy a 06 (52) 382-176-os te le fon szá mon
kérhetõ.

Ib rány Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi ál lás hely 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
egye te mi vég zett ség és

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá gos
Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal tel jes kö -
rûen köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos
fokozat alapján adott mentesítés,

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

– leg alább két éves ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

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

– szak mai ön élet raj zot,

– is ko lai vég zett sé get és szak kép zett sé get iga zo ló ok irat 
hi te les másolatát,

– ve ze tõi prog ra mot.

A ki ne ve zett al jegy zõ nek el kell lát nia a Pol gár mes te ri
Hi va tal Ha tó sá gi Iro dá já nak a ve ze té sét is.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. sze rint.

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 30 nap.

A pá lyá za tot Ib rány vá ros pol gár mes te ré hez cí mez ve
(4484 Ib rány, Hõ sök te re 3.) kell benyújtani.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le tel tét kö -
ve tõ ren des kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen kerül sor.

Szol gá la ti la kást biz to sí ta ni nem tu dunk.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny: szá mí tás tech ni kai is -
meret, pá lyá zat ké szí tés ben való jártasság.

A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja a pá lyá zat ered mény te -
len né va ló nyil vá ní tá sá nak a jogát!

Ered mé nyes pá lyá zat ese tén az al jegy zõi mun ka kör az
el bí rá lást kö ve tõ hó nap 1. nap já tól be tölt he tõ.
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Ka jár péc Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

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

egye te men szer zett dok to ri képesítés,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat, ame lyet a kép -

vi se lõ-tes tü let csök kent het vagy elengedhet,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

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 naptári nap.

A pá lyá zat be nyújt ha tó: Ka jár péc köz ség pol gár mes te -
ré hez, cím: 9123 Ka jár péc, Kos suth u. 2.

Ke re pes Köz ség Ön kor mány zatának
Kép vi se lõ-tes tü le te

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

Köz igaz ga tá si szerv ne ve: Ke re pes Köz ség Pol gár mes -
te ri Hivatal.

Be töl ten dõ mun ka kör: al jegy zõ.
El lá tan dó fel adat: a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló

1990. évi LXV. tör vény 36. §-ban meg ha tá ro zot tak
szerint.

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 10 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– al jegy zõi mun ka kör ben el töl tött 5 év gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– az is ko lai vég zett sé get és a szak vizs ga meg lé tét ta nú -

sí tó ok ira tok másolatát.

A pá lyá zat be nyújt ha tó: írás ban, sze mé lye sen vagy pos -
tai úton.

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 15 napon belül.

A pá lyá za tot a kép vi se lõ-tes tü let bí rál ja el a be nyúj tá si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.

A kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zó kat sze mé lye sen meg hall -
gat ja. A meg hall ga tás idõ pont já ról a pá lyá zók kü lön érte -
sí tést kap nak.

A pá lyá za ti el já rás és a pá lyá zat el bí rá lá sá nak módja:

– a pá lyá za tok elõ ze tes ér té ke lés re nem ke rül nek,

– a ha tár idõ ben be nyúj tott és ér vé nyes pá lyá za tok ról a
kép vi se lõ-tes tü let tes tü le ti ülésen dönt.

Az ál lás a tes tü le ti dön tést kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
45. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján já ró il let mény, va la -
mint a 46. § (4) be kez dés b) pont ja alap ján já ró vezetõi
illetménypótlék.

Ér dek lõd ni Cze czé né dr. Szir mai Gab ri el la jegy zõ nél
le het a (28) 561-055-ös te le fon szá mon.

A pá lyá za to kat az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: 2144
Ke re pes, Vas út u. 42.

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

vá ros gond nok ság költ ség ve té si in téz mény
ma ga sabb ve ze tõi ál lás he lyé re

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény 23. § (1) be kez dés és a 77/1993. (V. 12.)
Korm. ren de let alap ján Kis tar csa Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det vá ros gond nok ság
költ ség ve té si intézmény magasabb vezetõi ál lás he lyé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– bün tet len elõ élet,

– fel sõ fo kú mû sza ki is ko lai vég zett ség.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

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

– köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett, vég zett sé get iga zo ló
okmányok,

– szak mai prog ram (max. 3 ol dal).

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2006. ja nu ár 30.

Bé re zés a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi 
XXXIII. tör vény ren del ke zé sei sze rint +250%-os vezetõi
pótlék.

Az ál lás a kép vi se lõ-tes tü let dön té se után azon nal be -
tölt he tõ.
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A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re – 5 év re – szól.
Ér dek lõd ni Tóth Sza bolcs pol gár mes ter nél a (28)

570-133-as te le fon szá mon le het.
A pá lyá za to kat a kö vet ke zõ cím re le het be nyúj ta ni:

2143 Kis tar csa, Sza bad ság u. 48.

Öt te vény és Me csér
Köz sé gi Ön kor mány za tok Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

A mun ka kör ha tá ro zat lan idõ re szól.
A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -

vény 36. §-ának (1) 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 és a 10. §-a alap ján Öt te vény Köz ség Ön -
kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és Me csér Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det
kör jegy zõi mun ka kör be töl té sé re.

Pá lyá zat fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye tem, vagy államigazga -

tási fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gép-ke ze lõi is me ret,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– a kör jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.

évi XXIII. tör vény 22/A. § (8) be kez dé se alap ján va gyon -
nyi lat ko zat té te lé re kö te les.

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

len leg is köz szol gá la ti jog vi szony ban van, an nak a meg -
lévõ má so la tát.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sze rint.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a Bel ügyi Köz löny -
ben va ló meg je le nést kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár -
idõt kö ve tõ el sõ együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za tot 1 pél dány ban, zárt bo rí ték ban, Ki rály

 Péter pol gár mes ter nek cí mez ve kell be nyúj ta ni. A pá lyá -

zat tal kap cso la tos to váb bi in for má ció kér he tõ Ki rály Pé ter
pol gár mes ter tõl.

Cím: 9153 Öt te vény, Fõ u. 100.
Tel.: (96) 552-200, (70) 314-6323, fax: (96) 552-206.
E-ma il: pol gar mes ter@ot te veny.hu.

Pa rasz nya–Ra dos tyán Köz sé gek
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pa rasz nya–Ra dos tyán Köz sé gek Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le tei a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény 8. § (1) be kez dé se, va la mint a
10. § ren del ke zé sei alap ján pá lyá za tot hir det körjegyzõi
munkakör betöltésére.

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,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga.
 Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi gya kor lat.

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot, ed di gi mun ka kö re i nek, 

te vé keny sé gé nek leírását,
– igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tést, va la mint a köz igaz ga tá si vagy jo gi szak -
vizs ga le té te lét ta nú sí tó ok ira tot vagy an nak köz jegy zõ
által hitelesített másolatát,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a mun ka kör be töl té sé re vo nat ko zó szak mai, ve ze té si

el kép ze lé se ket.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell ellátni.

Az il let mény és egyéb jut ta tás az 1992. évi XXIII. tv.
alap ján tör té nik.

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 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö -
vetõ, leg kö ze leb bi együt tes tes tü le ti ülé sen tör té nik, a pá -
lyá zók sze mé lyes meg hall ga tását kö ve tõ en.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt -
he tõ.
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A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, Pa rasz nya Köz ség Ön kor -
mány za tá nak pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni: 3777 Pa -
rasz nya, Rá kó czi u. 23. Tel.: (48) 521-033, (70) 319-0014.

Pé cel Vá ros Ön kor mány zat 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 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány köz -

jegyzõ ál tal hi te le sí tett másolata,
– szak mai ön élet rajz,
– 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 több éves 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 szerint.

A pá lyá za tok 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 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a kép vi se lõ-tes -
tü let a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö -
ze leb bi rendes ülésén dönt.

A mun ka kör az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za to kat Pé cel vá ros jegy zõ je cí mé re (dr. Var ga

Já nos Zsolt, 2119 Pé cel, Kos suth tér 1.) kell be nyúj ta ni, to -
váb bi fel vi lá go sí tás is itt kér he tõ [tel.: (28) 452-751,
452-752].

Sar ród 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 hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi (fõ is ko lai) vagy ál lam- és jog tu do -

má nyi egye te mi végzettség,

– 2 év 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.

Pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Bé re zés és ki ne ve zés a Ktv. sze rint.
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 né sét követõ 15. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a pá lyá za ti ha tár idõ

le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Az ál lás be tölt he tõ: 2006. már ci us 1.
A pá lyá za to kat Sar ród köz ség pol gár mes te ré hez kell

be nyúj ta ni. Cím: Tu ri La jos pol gár mes ter, 9435 Sar ród,
Rá kó czi u. 8.

Szent györgy völgy és Má rok föld Köz sé gek
Ön kor mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás hely ha tá ro zat lan idõ re tör té nõ

be töl té sé re

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

to ri ké pe sí tés, és jo gi vagy köz igaz ga tá si szakvizsga,
– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ké pe sí té si kö ve tel mé nye ket iga zo ló do ku men tu mok

másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot.

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 alapján.

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

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát követõ 15. nap.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt -
he tõ.

A pá lyá za tot Szent györgy völgy, Má rok föld köz sé -
gek pol gár mes te ré nek (8975 Szent györgy völgy, Kos suth
út 31.) kell be nyúj ta ni.
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Szil sár kány–Bo gyosz ló–Po tyond Köz sé gek
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör 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,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább két év köz igaz ga tá si szak mai gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet rajz,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.

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. tv. alapján.

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 15 nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ el sõ együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azonnal.
A pá lyá za tot Szil sár kány köz ség pol gár mes te ré hez kell

be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: 9312 Szil sár kány, Kossuth
u. 40.

Ti sza i gar 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

A köz igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Ti sza i gar Köz ség
Ön kor mány zat Pol gár mes teri Hivatal.

Be töl ten dõ mun ka kör, ve ze tõi meg bí zás vagy kine -
vezés ese tén a ve ze tett szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se:
jegy zõ, Ti sza i gar Köz ség Ön kor mány zat Polgármesteri
Hivatal.

Az el lá tan dó fel ada tok is mer te té se:
– ve ze ti a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta lát,
– gon dos ko dik az ön kor mány zat mû kö dé sé vel kap cso -

la tos fel ada tok ellátásáról,
– a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben sza bá lyoz za a ki ad -

má nyo zás rend jét, gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a kép -
vi se lõ-tes tü let hi va ta lá nak köz tiszt vi se lõi te kin te té ben.
A ki ne ve zés hez, ve ze tõi meg bí zás hoz, fel men tés hez, a ve -
ze tõi meg bí zás vissza vo ná sá hoz, ju tal ma zás hoz – a pol -

gár mes ter ál tal meghatározott körben – a polgármester
egyetértése szükséges.

– dön tés re elõ ké szí ti a pol gár mes ter ha tás kö ré be tar to zó 
ál lam igaz ga tá si ügyeket,

– dönt azok ban a ha tó sá gi ügyek ben, ame lye ket a pol -
gár mes ter ad át,

– ta nács ko zá si jog gal vesz részt a kép vi se lõ-tes tü let, a
kép vi se lõ-tes tü let bi zott sá gá nak ülésén,

– dönt a ha tás kö ré be utalt ügyek ben.

A mun ka kör be töl té sé hez, il let ve a pá lyá zat el nye ré sé -
hez jog sza bály ban elõ írt és egyéb szük sé ges va la mennyi
feltétel:

– 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, vagy az Or szá gos
Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság (a to váb bi ak ban: OKV) el -
nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi -
nõ sí tett tu do má nyos fokozat alapján adott mentesítés,

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

Az il let mény re és az egyéb jut ta tá sok ra vo nat ko zó tá jé -
koz ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. szerinti bérezés.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei, ha tár ide je, va la -
mint el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat meg je le né sé tõl
szá mí tott 30 nap. A pá lyá za tot a be nyúj tás ra nyit va ál ló
ha tár idõt kö ve tõ el sõ tes tü le ti ülésén bírálja el a képvi -
selõ-testület.

A pá lyá za ti el já rás ra és a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód -
jára vo nat ko zó tá jé koz ta tás: a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak
elõ ké szí té sét há rom fõs bi zott ság vég zi. A bi zott ság ja vas -
la tá nak fi gye lem bevételével a képviselõ-testületi dönt.

Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: a pá lyá zat el bí rá lá sát
kö ve tõ hó nap el sõ nap já tól betölthetõ.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok fel so ro lá sa.

– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les másolata,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az OKV el -
nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi -
nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat iga zo lá sá ra szol gá ló okirat
hiteles másolata,

– szak mai ön élet rajz,

– ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány,

– gya kor la ti idõ iga zo lá sá ra szol gá ló ok irat, vagy an nak
hi te les másolata.

A pá lyá zat tal kap cso la tos kér dé sek kel az (59) 513-017
te le fon szá mon Tóth Nán dor pol gár mes ter hez le het for -
dulni. Cím: Ti sza i gar Pol gár mes ter Hi va tal, 5361 Tisza -
igar, Dó zsa György u. 19.

58 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 2. szám



Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
vá ros fej lesz té si és vá ros üze mel te té si mun ka társ

mun ka kör be töl té sé re,
6 hó nap pró ba idõ ki kö tés sel,

ha tá ro zat lan idõ re szó ló ki ne ve zés sel

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki vég -

zett ség,
– szá mí tó gé pes is me re tek,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A köz igaz ga tá si gya kor lat elõnyt je lent.
Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény

szerint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la tát.

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 nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt követõ 15 nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
Ér dek lõd ni és a pá lyá za to kat be nyúj ta ni Ti sza új vá ros

jegy zõ jé nél le het.
Cím: 3580 Ti sza új vá ros, Beth len G. út 7.
Te le fon: (49) 548-015, fax: (49) 548-001.

Za la eger szeg me gyei jo gú vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

be ru há zá si szak re fe rens mun ka kör
ha tá ro zott ide jû köz szol gá la ti jog vi szony ban tör té nõ

be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– épí tész mér nök, ma gas épí tõ mér nök, vagy ma gas épí tõ

tech ni ku si vég zett ség,
– épí tész mér nök ma gas épí tõ mér nök vég zett ség ese tén

a ki vi te le zés ben vagy vál lal ko zás-elõ ké szí tés ben szer zett
leg alább há rom éves szak mai gya kor lat, ma gas épí tõ tech -
ni kus vég zett ség ese tén a ki vi te le zés ben vagy vál lal ko -
zás-elõ ké szí tés ben szer zett leg alább öt éves szak mai gya -
korlat és mû sza ki el len õri szak vizs ga,

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

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû pá lyá zó ese tén mû sza ki

el len õr zi szak vizs ga és köz be szer zé si szak is me ret, kö zép -
fo kú is ko lai vég zett sé gû pá lyá zó ese té ben közbeszerzési
szakismeret.

Pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok köz jegy zõ ál tal hi te le -

sí tet másolatát,
– szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a pá lyá za ti fel té te lek közt meg ha tá ro zott szak mai gya -

kor lat iga zo lá sá ról szó ló okiratokat.

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 sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt követõ 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti fel té te lek nek meg -
fe le lõ pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sát kö ve tõ en ke rül
sor. A pá lyá za tok ról a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja
(jegy zõ) a polgármester egyetértésével dönt.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt -
he tõ. A ha tá ro zott idõ tar ta mú ki ne ve zés tá vol lé võ köz -
tiszt vi se lõ he lyet te sí té sé re szól, várhatóan 3 évre.

A mun ka kör va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te le zett.
A ki ne ve zés kor pró ba idõ ke rül ki kö tés re.
El lá tan dó fel ada tok: a te le pü lés fej lesz tés sel kap cso la tos 

tes tü le ti dön tés elõ ké szí té sek, va la mint tes tü le ti és ve ze tõi
döntések végrehajtása.

Az il let mény és egyéb jut ta tá sok: meg ál la pí tá sá ra a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí tott 1992.
évi XXIII. tör vény és a vo nat ko zó he lyi ren de le tek alapján
kerül sor.

A pá lyá za to kat Za la eger szeg me gyei jo gú vá ros jegy zõ -
jé hez (Za la eger szeg, Kos suth La jos út 17–19.) kell
benyújtani.

A pá lyá za tok kal kap cso la tos bõ vebb fel vi lá go sí tást
dr. Ko vács Gá bor jegy zõ tõl a (92) 502-102-es te le fo non
kérhetõ.

2/2006. (BK 2.) BM
uta sí tás

a hi va tá sos ön kor mány za ti és az ön kén tes
tûz ol tó sá gok mû sza ki-tech ni kai fej lesz té se

szak mai prog ram já nak ki ala kí tá sá ról szó ló
5/2001. (BK 2.) BM uta sí tás mó do sí tá sá ról

A hi va tá sos ön kor mány za ti és az ön kén tes tûz ol tó sá gok 
mû sza ki-tech ni kai fej lesz té se szak mai prog ram já nak ki -
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ala kí tá sá ról szó ló 5/2001. (BK 2.) BM uta sí tás (a továb -
biakban: Ut.) módosítására kiadom az alábbi

uta sí tást:

1. Az Ut. 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1. A BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

(a to váb bi ak ban: BM OKF) fõ igaz ga tó ja (a to váb bi ak ban:
fõ igaz ga tó) ké szít sen a bel ügy mi nisz ter ál tal ala pí tott, a
szak ága zat kép zé si fel ada ta it el lá tó ok ta tá si in téz mény,
va la mint a hi va tá sos ön kor mány za ti és az ön kén tes tûz ol -
tó sá gok mû sza ki-tech ni kai fej lesz té se ér de ké ben éven -
kén ti szak mai prog ra mot és leg alább há rom évet át fo gó
fej lesz té si kon cep ci ót (a to váb bi ak ban: szak mai prog -
ram).”

2. Az Ut. 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2. A szak mai prog ram ki ala kí tá sá ra
a) a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok és az ön kén -

tes tûz ol tó sá gok a me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tósá -
gok útján,

b) a bel ügy mi nisz ter ál tal ala pí tott, a szak ága zat kép zé si 
fel ada ta it el lá tó ok ta tá si in téz mény a BM Ka taszt ró fa vé -
del mi Ok ta tá si Köz pont igaz ga tó ja út ján a BM Ok ta tá si
Fõigazgatóságon keresztül,

c) a szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek – a Hi va tá -
sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá gok Or szá gos Szö vet sé ge
(a to váb bi ak ban: HÖTOSZ), és a Lé te sít mé nyi és Ön kén -
tes Tûz ol tó sá gok Or szá gos Szö vet sé ge (a to váb bi ak ban:
LÖTOSZ) – or szá gos szin tû szer vei, va la mint a Ma gyar
Tûz ol tó Szö vet ség köz vet le nül te het nek ja vas la tot, ame -
lyet a tárgyévben, szeptember 30-ig kell eljuttatni a fõigaz -
gatóhoz.”

3. Az Ut. 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3. A szak mai prog ram ter ve ze té nek össze ál lí tá sát a fõ -

igaz ga tó ál tal össze hí vott bi zott ság vég zi. A bi zott ság el -
nö ke a BM OKF gaz da sá gi fõ igaz ga tó-he lyet te se, tag jai a
kö vet ke zõk:

a) a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály kép vi se lõ je,
b) a BM Mû sza ki Fõ osz tály kép vi se lõ je,
c) a HÖTOSZ és a LÖTOSZ fel kért meg bí zott jai,
d) a BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság, a BM Ka taszt ró fa vé -

del mi Ok ta tá si Köz pont képviselõje,
e) a BM OKF ha tó sá gi fõ igaz ga tó-he lyet te si szer ve ze té -

nek ki je lölt képviselõje,
f) a BM OKF gaz da sá gi fõ igaz ga tó-he lyet te si szer ve ze -

té nek ki je lölt kép vi se lõ je, valamint
g) a BM OKF ve szély hely zet ke ze lé si fõ igaz ga tó-he -

lyet te si szer ve ze té nek ki je lölt képviselõje.”

4. Az Ut. 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„A ja vas la tok fi gye lem be vé te lé vel össze ál lí tott szak -

mai prog ram ter ve ze tét a tárgy év ben, ja nu ár 31-ig kell a
bel ügy mi nisz ter hez jó vá ha gyás ra elõterjeszteni.”

5. Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

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

Vas kút és Bát mo nos tor Köz sé gek
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
a 2006. feb ru ár 28. nap já tól

Vas kút szék hellyel mû kö dõ kör jegy zõ ség
kör jegy zõi ál lás he lyé nek pá lyá zat út ján tör té nõ

be töl té sé re

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló mó do sí tott 1992. évi XXIII. tv.-ben (továb -
biakban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek -
nek, melyek a következõk.

Al kal ma zá si fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– 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,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– a Ktv. 7. § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va gyon -

nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vállalása.

Kör jegy zõ ál tal el lá tan dó fõbb fel ada tok:
Kör jegy zõ ség ha tás kö ré be utalt, ön kor mány za ti, ha tó -

sá gi, köz igaz ga tá si ügyek dön tés re tör té nõ elõ ké szí té se,
ezen dön té sek ki ad má nyo zá sa, il let ve az ön kor mány za ti
kép vi se lõ-tes tü le tek, bi zott sá gok és az egyes kép vi se lõk
mun ká já val, fel ada tá val kap cso la tos ad mi niszt rá ci ós fel -
ada tok el lá tá sa. Kör jegy zõ ség hez tar to zó kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülé se ken va ló rész vé tel, szük sé ges tá jé koz ta tás meg -
adá sa. Éven te egy szer be szá mo ló a kép vi se lõ-tes tü le tek -
nek a kör jegy zõ ség mun ká já ról. Kö te les he ten te legalább
egy napon, illetve a megállapodásban rögzítettek szerint
mindkét községben ügyfélfogadást tartani.

A köz szol gá la ti jog vi szony ha tá ro zat lan idõ re létesül.
Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, mó do sí tott

1992. évi XXIII. tv. sze rint történik.

Pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– ké pe sí tést 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,
– szak mai gya kor la ti iga zo lá sát.
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A kör jegy zõi ál lás 2006. feb ru ár 28. nap já val töl ten dõ be.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ nap tól szá mí tott 15. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je, mód ja: 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
ülés. A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról a kép vi se lõ-tes tü le tek
rendkívüli együttes ülésén döntenek.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot zárt bo rí -
ték ban pos tán kell be nyúj ta ni Vas kút köz ség pol gár mes te -
ré nek cí mez ve (6521 Vas kút, Kos suth L. u. 90.). To váb bi
in for má ció kér he tõ a (79) 472-088-as telefonszámon.

Be lez na Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

gaz dál ko dá si ügy in té zõi mun ka kör
be töl té sé re

El lá tan dó fel adat:
Pénz ügyi igaz ga tás
– ana li ti kus köny ve lés sel kap cso la tos fel ada tok,
– elõ irány zat-gaz dál ko dás,
– pénz gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada tok,
– költ ség ve té si be szá mo lás sal kap cso la tos fel ada tok,
– költ ség ve té si ter ve zés sel kap cso la tos fel ada tok,
– bi zony la tok kal és bi zony lat ke ze lés sel kap cso la tos fel -

ada tok,
– esz kö zök és for rá sok ér té ke lé sé vel kap cso la tos fel -

ada tok,
– lel tá ro zás sal kap cso la tos fel ada tok,
– se lej te zés sel kap cso la tos fel ada tok,
– ál la mi hoz zá já ru lá sok kal, tá mo ga tá sok kal kap cso la -

tos feladatok,
– pénz for ga lom mal kap cso la tos fel ada tok,
– el len õr zés sel kap cso la tos fel ada tok,
– va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada tok,
– egyéb gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada tok,
– in for má ció szol gál ta tás sal kap cso la tos fel ada tok,
– bel sõ szám vi te lei rend del kap cso la tos fel ada tok.

Pá lyá za ti fel té te lek
– I. be so ro lá si osz tály ban: köz gaz da ság-tu do má nyi

egye te mi vég zett ség, vagy pénz- és szám vi te lei fõ is ko lai
vég zettség;

– II. be so ro lá si osz tály ban: kö zép is ko lai vég zett ség +
mér leg ké pes köny ve lõi képesítés.

Elõny ben ré sze sül az, aki nek köz igaz ga tá si gya kor la ta
van.

Ma gyar ál lam pol gár ság, bû net len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség.

Pá lyá zat hoz csa tol ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj -
zot, vég zett sé get bi zo nyí tó ok irat má so la tát, 3 hó nap nál
nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

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

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.

Szol gá la ti bér la kást igény ese tén biz to sí ta ni tudunk.

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 15. nap 

El bí rá lá si ha tár idõ: a be nyúj tá si ha tár idõ tõl szá mí tott
8. nap.

A mun ka kör be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azonnal.

A pá lyá za tot Be lez na Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy -
zõ jé hez (dr. Raj nai Jó zsef) kell be nyúj ta ni írásban.

Cím: 8855 Be lez na, Sza bad ság tér 20. Tel.: (93)
577-014.

Er dõ hor vá ti–Há rom hu ta–Kom lós ka Köz sé gek
Ön kor mány za ta i nak
pá lyá za ti fel hí vá sa

kör jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– igaz ga tás szer ve zõ vagy ál lam- és jog tu do má nyi egye -
te mi vég zett ség,

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

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– mi ni mum 2 év ön kor mány zat nál szer zett közigazga -
tási gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má so la tát,

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

Az ál lás hely az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ,
an nak le het sé ges idõ pont já ról a pá lyá zat ban nyilatkozni
kell.

Bé re zés és ki ne ve zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló tör vény ben elõ ír tak szerint.

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 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: 3935 Er dõ hor vá ti,
Kas sai út 98., Sol tész Ár pád pol gár mes ter részére.

Pá lyá zat el bí rá lá si ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár idõt kö -
ve tõ 15. nap.
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Gönc Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

A pá lyá za ti fel hí vást ki író ada tai: Gönc Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 3895 Gönc, Kos suth
L. u. 71.

A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza bály
az 1992. évi XXIII. törvény.

Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a jegy zõi fel ada -
tok el lá tá sa Gönc Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: a pá lyá zó nak meg kell
fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény ben (to váb bi ak ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos 
al kal ma zá si fel té te lek nek, és azokat igazolni kell.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– bün tet len elõ élet,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– cse lek võ ké pes ség,

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

– leg alább 3 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,

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

Tel jes mun ka idõs fog lal koz ta tás: he ti 40 óra.

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

A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– pá lyá za ti ké rel met,

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt,

– az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat vagy azok hi te les
má so la ta it.

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be -
nyújtani a kö vet ke zõ cím re: Gönc Vá ros Pol gár mes te ri
 Hivatal, Mol nár Já nos pol gár mes ter 3895 Gönc, Kos suth
L. u. 71.

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 15 napon belül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá si ha tár ide jét kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Az ál lás azon nal be tölt he tõ.

Szol gá la ti la kás meg old ha tó.

A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi fel vi lá go sí tás ra vo -
nat ko zó tá jé koz ta tás, a pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi
in for má ci ót nyújt: Mol nár Já nos pol gár mes ter 3895 Gönc,
Kos suth L. u. 71. Telefon: (46) 588-355.

A Ma gyar Vas úti Hi va tal
(1088 Bu da pest, Mú ze um ut ca 11.)

pá lyá za tot hir det
ve ze tõ köz gaz dász (fõ osz tály ve ze tõ) mun ka kör 

betöltésére

A fõ osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok,
va la mint a Ma gyar Vas úti Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá nak elõ írá sai és a hi va tal el nö ké nek uta sí tá sai
fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve ze -
té se alatt ál ló Pi ac elem zõ Fõ osz tály mun ká ját, illetve
ellátja a személyes hatáskörébe tartozó feladatokat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len

elõélet,
– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai és/vagy egye -

te mi dip lo ma) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról
 szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– ve ze tõi ta pasz ta lat és/vagy köz gaz da sá gi tu do má nyos
fokozat.

Elõnyt je lent:
– to váb bi szak irá nyú má sod dip lo ma,
– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább tár gya -

lá si szin tû is me re te (an gol/né met/francia),
– köz igaz ga tá si szak vizs ga, il let ve az OKV el nök sé ge

ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu -
do má nyos fo ko zat és az an nak alapján adott mentesítés,

– köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -

ké pes, ma gyar nyel vû önéletrajzot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get és egyéb vég zett sé get/is me re tet

ta nú sí tó ok ira tok másolatát,
– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos ve ze tõi

prog ra mot,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -

rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alapján történik.

A mun ka kör fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül,
mely nek be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly -
ta tá sa és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség teljesítése
szükséges.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hi va ta los (Bel -
ügyi Köz löny ben tör té nõ) meg je le nést kö ve tõ 20 napon
belül.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azonnal.
A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Ma gyar Vas úti Hi va -

tal El nö ki Tit kár sá ga ré szé re cí mez ve (1088 Bu da pest,
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Mú ze um ut ca 11.) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat a Ma gyar Vas úti
Hivatal vezetõ közgazdásza munkakörre”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A ki vá lasz tott
pá lyá zók a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vel sze mé lyes
kon zul tá ci ón vesz nek részt. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az
el bí rá lás tól szá mí tott 8 napon belül a pályázók írásban
értesítést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het: e-ma il ben
a ki va lasz tas@vas uti hi va tal.gov.hu cí men. A pá lyá za ti
fel hí vás hoz kap cso ló dó to váb bi in for má ci ók, a ve ze tõi
prog ram ja va solt szer ke ze té re, tar tal mi ele me i re vo nat ko -
zó an a Ma gyar Vas úti Hi va tal honlapján (http://vasuti -
hivatal.gov.hu/) olvashatók.

A Ma gyar Vas úti Hi va tal
(1088 Bu da pest, Mú ze um ut ca 11.)

pá lyá za tot hir det
a Jo gi és Ha tó sá gi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõi

mun ka kö r betöltésé re

A fõ osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok,
va la mint a Ma gyar Vas úti Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá nak elõ írá sai és a hi va tal el nö ké nek uta sí tá sai
fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve ze -
té se alatt ál ló Jo gi és Ha tó sá gi Fõ osz tály mun ká ját, illetve
ellátja a személyes hatáskörébe tartozó feladatokat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len

elõélet,
– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai és/vagy egye -

te mi dip lo ma) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról
 szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– ve ze tõi ta pasz ta lat,
– jo gi szak vizs ga.

Elõnyt je lent:
– to váb bi szak irá nyú má sod dip lo ma,
– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább tár gya -

lá si szin tû is me re te (an gol/né met/francia),
– köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek in té zé sé ben szer zett

gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -

ké pes ma gyar nyel vû önéletrajzot,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt,

– is ko lai vég zett sé get és egyéb vég zett sé get/is me re tet
ta nú sí tó ok ira tok másolatát,

– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos ve ze tõi
prog ra mot,

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -
rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alapján történik.

A mun ka kör fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül,
mely nek be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly -
ta tá sa és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség teljesítése
szükséges.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hi va ta los (Bel -
ügyi Köz löny ben tör té nõ) meg je le nést kö ve tõ 20 napon
belül.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azonnal.
A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Ma gyar Vas úti Hi va -

tal El nö ki Tit kár sá ga ré szé re cí mez ve (1088 Bu da pest,
Mú ze um ut ca 11.) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat a Ma gyar Vas úti
Hi va tal Jo gi és Ha tó sá gi Fõosztály fõosztályvezetõje
munkakörre”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A ki vá lasz tott
pá lyá zók a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vel sze mé lyes
kon zul tá ci ón vesz nek részt. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az
el bírálástól szá mí tott 8 napon belül a pályázók írásban ér -
tesítést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het: e-ma il ben
a ki va lasz tas@vas uti hi va tal.gov.hu cí men. A pá lyá za ti
fel hí vás hoz kap cso ló dó to váb bi in for má ci ók, a ve ze tõi
prog ram ja va solt szer ke ze té re, tar tal mi ele me i re vo nat ko -
zó an a Ma gyar Vas úti Hi va tal honlapján (http://vasuti -
hivatal.gov.hu/) olvashatók.

A Ma gyar Vas úti Hi va tal
(1088 Bu da pest, Mú ze um ut ca 11.)

pá lyá za tot hir det
a Vas úti Köz le ke dé si Mo ni tor ing Fõ osz tály

fõ osz tály ve ze tõi mun ka kö r betöltésé re

A fõ osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok,
va la mint a Ma gyar Vas úti Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá nak elõ írá sai és a hi va tal el nö ké nek uta sí tá sai
fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve ze -
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té se alatt ál ló Vas úti Köz le ke dé si Mo ni tor ing Fõ osz tály
mun ká ját, illetve ellátja a személyes hatáskörébe tartozó
feladatokat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len

elõélet,
– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai és/vagy egye -

te mi dip lo ma) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról
 szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– ve ze tõi ta pasz ta lat.

Elõnyt je lent:
– to váb bi szak irá nyú má sod dip lo ma,
– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább tár gya -

lá si szin tû is me re te (an gol/né met/francia),
– köz igaz ga tá si szak vizs ga vagy jo gi szak vizs ga, il let ve 

az OKV el nök sé ge ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le -
gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat és az annak alapján
adott mentesítés,

– in for má ci ós rend sze rek ki épí té sé ben vagy mû köd te té -
sé ben szer zett tapasztalat,

– rend sze res ve ze tõi be szá mo lók vagy je len té sek ké szí -
té se,

– köz igaz ga tá si gya kor lat, vagy vas úti tár sa ság nál szer -
zett gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -

ké pes ma gyar nyel vû önéletrajzot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get és egyéb vég zett sé get/is me re tet

ta nú sí tó ok ira tok másolatát,
– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos ve ze tõi

prog ra mot,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -

rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alapján történik.

A mun ka kör fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül,
mely nek be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly -
ta tá sa és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség teljesítése
szükséges.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hi va ta los (Bel -
ügyi Köz löny ben tör té nõ) meg je le nést kö ve tõ 20 napon
belül.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azonnal.
A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Ma gyar Vas úti Hi va -

tal El nö ki Tit kár sá ga ré szé re cí mez ve (1088 Bu da pest,
Mú ze um ut ca 11.) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat a Ma gyar Vas úti
Hi va tal Vas úti Köz le ke dé si Mo ni tor ing Fõosztály fõ osz -
tályvezetõje munkakörre”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A ki vá lasz tott
pá lyá zók a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vel sze mé lyes
kon zul tá ci ón vesz nek részt. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az
el bí rá lás tól szá mí tott 8 napon belül a pályázók írásban
értesítést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het: e-ma il ben
a ki va lasz tas@vas uti hi va tal.gov.hu cí men. A pá lyá za ti
fel hí vás hoz kap cso ló dó to váb bi in for má ci ók, a ve ze tõi
prog ram ja va solt szer ke ze té re, tar tal mi ele me i re vo nat ko -
zó an a Ma gyar Vas úti Hi va tal honlapján (http://vasuti -
hivatal.gov.hu/) olvashatók.

A Ma gyar Vas úti Hi va tal
(1088 Bu da pest, Mú ze um ut ca 11.)

pá lyá za tot hir det
gaz da sá gi ve ze tõ (fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes)

mun ka kör betöltésére

A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes fel ada ta: a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok, va la mint a Ma gyar Vas úti Hi va tal szer ve ze ti és 
mû kö dé si sza bály za tá nak elõ írá sai és a hi va tal el nö ké nek
uta sí tá sai fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi, irá nyít ja és el len -
õr zi a ve ze té se alatt ál ló Igaz ga tá si Cso port mun ká ját,
illetve ellátja a személyes hatáskörébe tartozó feladatokat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len

elõélet,
– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai és/vagy egye -

te mi dip lo ma) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról
 szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let, il let ve az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 18. §-ában foglaltak szerint.

Elõnyt je lent:
– to váb bi szak irá nyú má sod dip lo ma,
– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább tár gya -

lá si szin tû is me re te (an gol/né met/francia),
– köz igaz ga tá si szak vizs ga vagy jo gi szak vizs ga, il let ve 

az OKV el nök sé ge ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le -
gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat és az annak alapján
adott mentesítés,

– köz igaz ga tá si gya kor lat,
– in for ma ti kai rend sze rek is me re te.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -

ké pes ma gyar nyel vû önéletrajzot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
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– is ko lai vég zett sé get és egyéb vég zett sé get/is me re tet
ta nú sí tó ok ira tok másolatát,

– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos ve ze tõi
prog ra mot,

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -
rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alapján történik.

A mun ka kör fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül,
mely nek be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly -
ta tá sa és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség teljesítése
szükséges.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hi va ta los (Bel -
ügyi Köz löny ben tör té nõ) meg je le nést kö ve tõ 20 napon
belül.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azonnal.
A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Ma gyar Vas úti Hi va -

tal El nö ki Tit kár sá ga ré szé re cí mez ve (1088 Bu da pest,
Mú ze um ut ca 11.) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat a Ma gyar Vas úti
Hivatal gazdasági vezetõje munkakörre”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A ki vá lasz tott
pá lyá zók a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vel sze mé lyes
kon zul tá ci ón vesz nek részt. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az
el bí rá lás tól szá mí tott 8 napon belül a pályázók írásban
értesítést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het: e-ma il ben
a ki va lasz tas@vas uti hi va tal.gov.hu cí men. A pá lyá za ti
fel hí vás hoz kap cso ló dó to váb bi in for má ci ók, a ve ze tõi
prog ram ja va solt szer ke ze té re, tar tal mi ele me i re vo nat ko -
zó an a Ma gyar Vas úti Hi va tal honlapján (http://vasuti -
hivatal.gov.hu/) olvashatók.

A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság csa pa tá ba
mû sza ki ága zat ve ze tõt ke res

Fel ada tok:
– el lát ja az új on nan meg ala ku ló ága zat ve ze té sét,
– meg szer ve zi, irá nyít ja az SZMSZ-ben meg fo gal ma -

zott fel ada tok el lá tá sát az ága za ton belül,
– hang súlyt he lyez az ága za ton be lü li szi ner gia ki ala kí -

tá sá ra, kü lö nö sen az ed dig más szer ve ze ti egy sé gek be tar -
to zó fel ada tok ellátására vonatkozóan,

– ak tív sze re pet vál lal fel a szak ma i lag kap cso ló dó
egyéb ága za tok kal va ló együtt mû kö dé sek rend sze ré nek
ki dol go zá sá ban.

El vá rá sok:
– egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség (le he tõ leg köz gaz -

da sá gi és mû sza ki diploma),
– leg alább 8 éves ve ze tés ben, el sõ sor ban fel sõ ve ze tés -

ben szer zett ta pasz ta lat,
– stra té gi ai szem lé let mód,
– ki vá ló kom mu ni ká ci ós kész ség,
– szer ve ze ti mû kö dés ra ci o na li zá lá sá ban és át ala kí tá sá -

ban szer zett tapasztalat,
– an gol és/vagy né met nyelv leg alább kö zép fo kú is me -

re te (le he tõ leg táv köz lé si szak mai anyag gal bõ ví tett is -
meret). 

Táv köz lés ben szer zett ve ze tõi gya kor lat elõnyt je lent.
Az ide á lis pá lyá zó nyi tott, kon cep ci o ná lis lá tás mód dal

ren del ke zik, de ugyan ak kor tu da tá ban van a rész le tek je -
len tõ sé gé nek. Fon tos szá munk ra, hogy mun ká ját pre cí zen
vé gez ze, ön ál ló mun ka vég zés re, komoly szakmai ki -
hívásokra vágyó legyen.

Amit kí ná lunk:
Szak mai ki hí vá sok ban gaz dag, nem zet kö zi leg is el is -

mert csa pat tag ja ként olyan fel ada tok ban va ló rész vé tel,
me lyek a ha zai pi a con egye dül ál ló ak. Ki vá ló mun ka kör -
nye ze tet, szakmai képzéseken való részvételt.

A ha tó ság ról rész le tes in for má ci ót a www.nhh.hu ol da -
lon ta lál. Pá lyá za tát (mo ti vá ci ós le ve lét, rész le tes szak mai
ön élet raj zát) és az eset le ges a pá lyá zat tal kap cso lat ban fel -
me rü lõ kér dé se it kér jük, hogy e-mai len a cv@nhh.hu,
vagy pos tai úton a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság, Hu mán -
erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó ság 1015 Budapest, Ost -
rom utca 23–25. címre juttassa el hozzánk.

A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 15 napon belül.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. A ki -
ne ve zés és a ve ze tõi meg bí zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. sze rint tör té nik, en nek meg -
fe le lõ en az ága zat ve ze tõi po zí ció fõ osz tály ve ze tõi besoro -
lás nak felel meg.

Az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal
la kás jo gi ügy in té zõt ke res

El vá rá sok:
– jo gi egye te mi vég zett ség,
– jo gi szak vizs ga,
– leg alább 5 éves szak mai gya kor lat.
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Fel adat kör:
– la kás jo gi sza bá lyo zás hoz és a jog sza bá lyok gya kor la ti 

al kal ma zá sá hoz kap cso ló dó fel ada tok elvégzése,
– jog sza bály ter ve ze tek vé le mé nye zé se,
– ja vas la tok elõ ké szí té se,
– meg ke re sé sek vá lasz ter ve ze te i nek el ké szí té se.

Elõny:
– mi nisz té ri u mi vagy ön kor mány za ti te rü le ten szer zett

leg alább 4 éves szak mai gyakorlat,
– pol gá ri jo gi, il let ve a la kás- in gat lan jo gi szak te rü le ten

meg szer zett leg alább 3 éves szak mai gyakorlat.

Cím: 1077 Bu da pest, Kéthly An na tér 1. Tel.: 441-7724, 
441-7710. E-ma il: pusz ta i ne.csa ba.ag nes@meh.hu, oleh -
ma il@meh.hu.

Az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal
te le pü lés ren de zé si ügy in té zõt ke res

El vá rá sok:
– ok le ve les épí tész mér nök vagy
– ok le ve les táj- és kert épí tész mér nök vagy
– jo gi egye te mi vég zett ség,
– 3 éves szak mai gya kor lat.

Fel adat kör:
– a te le pü lés ren de zés sel össze füg gõ jog sza bá lyok elõ -

ké szí té se, gondozása,
– más tár cák ál tal elõ ké szí tett jog sza bá lyok vé le mé nye -

zé se a szak te rü let szem pont ja i nak ér vény re juttatása
érdekében,

– egy ré gió te rü le ti re fe ren si fel ada ta i nak el lá tá sa,
amely nek keretében:

= a me gyei jo gú vá ro sok te le pü lés ren de zé si esz kö -
ze i nek vé le mé nye zé se,

= a te rü let rõl ér ke zõ egye di ügyek in té zé se,
= a te rü le tet érin tõ szak ma-fel ügye le ti el len õr zé sek

vég re haj tá sa (ön kor mány za tok, ha tó sá gok),
= szak mai kap cso lat tar tás a fõ épí té szek kel, a köz -

igaz ga tá si hi va ta lok kal és az épí tés ügyi ha tó sá -
gok kal,

– szak mai ku ta tá sok kal, szak mai ki ad vá nyok ké szí té sé -
vel kap cso la tos meg bí zói fel ada tok ellátása.

Elõny:
– te le pü lés ter ve zé si és/vagy épí tés ha tó sá gi gyakorlat,
– nyelv is me ret (an gol, né met).

Cím: 1077 Bu da pest, Kéthly An na tér 1. Tel: 441-7724,
441-7710. E-ma il: pusz ta i ne.csa ba.ag nes@meh.hu, oleh -
ma il@meh.hu.

Ózd vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

az Ózd Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal
Mû sza ki Ügy osz tá lyán (3600 Ózd, Vá ros ház tér 1.)

épí tés ügyi-igaz ga tá si ügy in té zõ mun ka kör
be töl té sé re

El lá tan dó fel ada tok: ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek
dön tés re va ló elõ ké szí té se és vég re haj tá sa, to váb bá be ru -
há zás-elõ ké szí tés, pá lyá zat ké szí tés, ter ve zés ko or di ná lás,
vá ros fej lesz tés sel kap cso la tos önkormányzati feladatok
elõ készítése.

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.

Elõnyt je lent a köz igaz ga tá si gya kor lat, ide gen nyelv-is -
me ret (né met, an gol, francia).

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -
raj zot,

– az is ko lai vég zett ség re, szak kép zett ség re vo nat ko zó
ok má nyok másolatát,

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

Be so ro lás, bé re zés és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, mó do sí tott 1992. évi
XXIII. tör vény, va la mint a he lyi köz szol gá la ti szabályzat
alapján történik.

A vá ros ban tör té nõ le te le pe dés hez se gít sé get nyújtunk.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt -
he tõ. A ki ne ve zés sel lét re jö võ köz szol gá la ti jog vi szony
határozatlan idõre szól.

A pá lyá za to kat a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le -
nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül le het be nyúj ta ni Ózd vá ros 
jegy zõ jé hez (3600 Ózd, Városház tér 1.).

A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül – a pol gár mes ter egyet ér té sé vel – a jegyzõ
dönt.

Ózd vá ros jegy zõ je fenn tart ja a jo got a pá lyá za ti el já rás
ered mény te len né nyil vá ní tá sá ra.

To váb bi fel vi lá go sí tást a vá ro si fõ mér nök tõl le het
 kérni, te le fon: (48) 574-160.
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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.



ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrend-
del, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változat-
lanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénz-
ügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati prob-
lémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a meg-
újuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazda-
sági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos ku-
tatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.

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

címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................

bankszámlaszáma: .............................................................................................................

ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltünte-
tett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

Jogtanácsadó

Új adószabályok 2006
címû különszámát

Adótörvények a módosításokkal egységes szerkezetben,
magyarázatokkal

� Személyi jövedelemadó
� Társasági adó és osztalékadó
� Egyszerûsített vállalkozói adó
� Egyszerûsített közteherviselési

hozzájárulás
� Általános forgalmi adó
� Jövedéki adó
� Adózás rendje

A törvényekhez fûzött magyarázatokat
a Pénzügyminisztérium szakemberei állították össze

Ára: 1150 Ft áfával
Keresse a hírlapárusoknál!

Megvásárolható vagy megrendelhetõ
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönyboltjában

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Bp. 62., Pf. 357;
telefon/fax: 267-2780) vagy az 1072 Budapest, Rákóczi út 30.

(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban is
(telefon: 321-5971; fax: 321-5275).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E G R E N D E L Õ L A P
Megrendeljük az

Új adószabályok 2006
címû Jogtanácsadó különszámot …………… példányban.

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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.

Keltezés: …………………………………… ……………………………………..……
cégszerû aláírás
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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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TARIFAJEGYZÉK
Érvényes 2006. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények
és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 38 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 152 000 103 000

hátsó borító 190 000 117 000

színes 372 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 80 000 51 000

álló (87 x 240 mm) 80 000 51 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 44 000 29 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 11 000 11 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 9 000 9 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Cégközlöny CD 52

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Informatikai és Hírközlési Közlöny 12

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Magyar Közigazgatás 12

Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12

2. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 71
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
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).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

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

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.
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