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Jog sza bá lyok

2005. évi CLXXVIII.

tör vény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény

módosításáról*

1.  § A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény (a továb biak -
ban: Nytv.) 17.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A Hi va tal a sze mély azo no sí tó iga zol vány, to váb bá
a sze mé lyi azo no sí tó ról és lak cím rõl  szóló ha tó sá gi iga zol -
vány ok mány azo no sí tó ját meg je lö lõ ké rel me zõ ré szé re a
fel hasz ná lás cél já nak és jog alap já nak iga zo lá sa nél kül is
adat szol gál ta tást tel je sít az ok má nyok ki adá sá ról, ér vé -
nyes sé gé nek, el vesz té sé nek, el lo pá sá nak, meg sem mi sü lé -
sé nek, ta lá lá sá nak, meg ke rü lé sé nek té nyé rõl.”

2.  § Az Nytv. 26.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A lak cím be je len tés té nye ön ma gá ban a la kás hasz -
ná la tá hoz fû zõ dõ, va la mint egyéb va gyo ni jo got nem ke -
let kez tet, és nem szün tet meg. Ér vény te len a be je len tett
lak cí ma dat, ha a pol gár nak a la kás hasz ná la tá ra vo nat ko zó
jo ga jog erõs bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ha tá ro zat alap ján meg -
szûnt és a ha tá ro za tot vég re haj tot ták, to váb bá, ha az ille té -
kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je meg ál la pí tot ta,
hogy a pol gár be je len tett lak cím ada ta nem va lós.”

3.  § Az Nytv. 47.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bel ügy mi nisz ter fel ha tal ma zást kap ar ra, hogy ren -
de let ben sza bá lyoz za]

„e) az ok mány iro dák mû kö dé sé nek sze mé lyi és tech ni -
kai fel té te le it, to váb bá a sze mély azo no sí tás cél ját szol gá ló
és a jo go sult sá got iga zo ló ki töl tet len biz ton sá gi ok má nyok 
nyil ván tar tá sá nak, azok ke ze lé sé nek és tá ro lá sá nak sza bá -
lya it.”

4.  § (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 az Nytv.
27.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „két éven be lül” szö veg rész 
he lyé be az „öt éven be lül” szö veg rész lép.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján
 fogadta el.

2005. évi CLXXIX.

tör vény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló

1996. évi XLIII. tör vény módosításáról*

1.  § A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 2.  §-a a kö vet ke zõ t) pont tal egé -
szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„t) át szer ve zés: a fegy ve res szerv nél vég re haj tott – a ki -

zá ró lag név vál toz ta tás sal já ró szer ve zet mó do sí tá son kí -
vüli – min den olyan szer ve zé si in téz ke dés, amely az egyes
szer ve ze ti egy sé gek egé szét vagy azok egyes ele me it érin -
ti, amely bõl ere dõ en új szer ve ze ti ele mek, be osz tá sok lé te -
sül nek vagy azok meg szûn nek, il let ve mó do sul nak és
 ennek kö vet kez té ben meg vál to zik az adott szer ve ze ti
elem, il let ve egyes be osz tá sok szer ve ze ti szint sze rin ti be -
so ro lá sa, vagy a be osz tás egyes ele mei (mun ka kör tar -
talma, a szol gá lat tel je sí tés he lye, be osz tá si ka te gó ria,
rend sze re sí tett rend fo ko zat) mó do sul nak.”

2.  § (1) A Hszt. 56.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi va tá sos ál lo mány tag já nak a szol gá la ti vi szo nyát
fel men tés sel meg kell szün tet ni, ha]

„c) a ve ze tõi ki ne ve zés vissza vo ná sát köve tõen a
245/D.  § (2) be kez dé se sze rin ti be osz tás nem biz to sít ha tó,
vagy ha az ott meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ be -
osz tást nem fo gad ta el.”
 

3.  § A Hszt. 58.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vé de lem fenn ál -
lá sa szem pont já ból a fel men tés köz lé sé nek idõ pont ja az
irány adó.”

4.  § A Hszt. 84.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A rész ben vagy egész ben ké szen lé ti jel le gû be osz -
tá sok ban az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott nál hosszabb,
de he ti 48 órát meg nem ha la dó szol gá lat tel je sí té si idõ ál -
la pít ha tó meg.

(3) A szol gá lat tel je sí té si idõ – a he ti szol gá lat tel je sí té si
idõ figye lembe véte lével – több he ti, de leg fel jebb négy ha -
vi ke ret ben is meg ha tá roz ha tó.

(4) A fo lya ma tos ügye le ti szol gá lat el lá tá sá ra szer ve -
zett, va la mint a ké szen lé ti jel le gû be osz tá sok ban a szol gá -
lat tel je sí té si idõt a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott he ti
szol gá lat tel je sí té si idõ tar tam figye lembe véte lével leg fel -
jebb hat ha vi ke ret ben is meg le het ha tá roz ni.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján
 fogadta el.
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5.  § A Hszt. 97.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé -
szül ki és az ere de ti (5) és (6) be kez dés szá mo zá sa (6) és
(7) be kez dés re vál to zik:

„(5) Sza bad ság pénz be ni meg vál tá sá ra csak a (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott eset ben, il let ve a szol gá la ti vi szony
meg szû né se ese tén ke rül het sor.”

6.  § A Hszt. 99.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„99.  § (1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja szol gá la ti vi szo -
nya alap ján ha von ta il let mény re jo go sult.

(2) Az il let mény be osz tá si il let mény bõl, rend fo ko za ti
il let mény bõl, il let mény ki egé szí tés bõl, szol gá la ti idõ pót -
lék ból, va la mint az e tör vény ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek 
fenn ál lá sa ese tén il let mény pót lék ból áll. A be osz tá si il let -
mény és a rend fo ko za ti il let mény együt tes össze ge ké pe zi
az alap il let ményt.

(3) Az il let mény meg ál la pí tá sa a hi va tá sos ál lo mány ba
tör té nõ ki ne ve zés, il let ve más be osz tás ba tör té nõ ki ne ve -
zés (meg bí zás) al kal má val meg ha tá ro zott be so ro lás alap -
ján tör té nik.

(4) Az il let mény il let mény pót lé kok nél kü li együt tes
össze ge nem le het ke ve sebb a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott, a be töl tött mun ka kör höz szük sé ges is ko lai vég -
zett ség, szak ké pe sí tés szint jé tõl füg gõ ga ran tált bér mi ni -
mum össze gé nél.”

7.  § A Hszt. 100.  §-ának (2)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A be so ro lá si osz tá lyok be osz tá si ka te gó ri ák ból és
ezen be lül emel ke dõ sor szá mú fi ze té si fo ko za tok ból áll -
nak. A fi ze té si fo ko za tok az adott be osz tás ban el töl tött
szol gá la ti idõ tar ta ma alap ján emel ked nek, ame lyek hez
nö vek võ szor zó szá mok tar toz nak. A fi ze té si fo ko zat ba
tör té nõ elõ re so ro lás szem pont já ból – a gyer mek gon do zá -
sa cél já ból igény be vett il let mény nél kü li sza bad ság idõ -
tar ta mát ki vé ve – a 30 na pot meg ha la dó il let mény nél kü li
sza bad ság idõ tar ta ma nem ve he tõ figye lembe.

(3) A ve ze tõi be osz tást be töl tõ hi va tá sos ál lo má nyú ak
be osz tá si il let mé nyét a ve ze tõi mun ka kö rök höz ren delt és
a 6/B. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szor zó szá mok
alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(4) A be osz tá si il let mény össze gét a fi ze té si fo ko za tok -
hoz tar to zó és a 6/A. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
szor zó szá mok és a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény -
alap (a továb biak ban: il let mény alap) szor za ta ad ja. Az il -
let mény alap össze ge éven te az ál la mi költ ség ve tés rõl
 szóló tör vény ben ke rül meg ál la pí tás ra.

(5) A rend fo ko za ti il let mé nyek össze gét a (4) be kez dés
sze rin ti il let mény alap és az egyes rend fo ko za tok hoz a
6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szor zó szá mok szor -
za ta ad ja.”

8.  § A Hszt. a kö vet ke zõ 100/A–100/B.  §-sal egé szül ki:
„100/A.  § (1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja a hi va tá sos

szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ nagy sá gá val ará nyos, az

il let mény alap szá za lé ká ban meg ha tá ro zott nö vek võ mér -
té kû szol gá la ti idõ pót lék ra jo go sult:

a) 10 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
12,5%-a,

b) 15 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
15%-a,

c) 20 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
18%-a,

d) 25 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
20%-a,

e) 30 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
22,5%-a,

f) 35 év szol gá la ti idõ be töl té se után az il let mény alap
25%-a.

(2) A szol gá la ti idõ pót lék ra jo go sult ság szem pont já ból
ki zá ró lag – a ked vez mé nye sen szá mí tott szol gá la ti idõ nél -
kü li – tény le ge sen hi va tá sos ál lo mány ban el töl tött idõ ve -
he tõ figye lembe.

100/B.  § A hi va tá sos ál lo mány ve ze tõ ként szol gá la tot
tel je sí tõ tag ja ve ze tõi il let mény pót lék ra jo go sult:

a) or szá gos pa rancs nok ese té ben a be osz tá si il let mény
65%-a,

b) or szá gos pa rancs nok he lyet tes ese té ben a be osz tá si
il let mény 50%-a,

c) fõ osz tály ve ze tõ ese té ben a be osz tá si il let mény
30%-a,

d) fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ese té ben a be osz tá si il let -
mény 20%-a,

e) osz tály ve ze tõ ese té ben a be osz tá si il let mény
10%-a.”

9.  § A Hszt. 116.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel
egé szül ki és az ere de ti (3) be kez dés szá mo zá sa (5) be kez -
dés re vál to zik:

„(3) A hi va tá sos ál lo mány tag ja éven te a min den ko ri il -
let mény alap 250%-ának meg fe le lõ össze gû ru há za ti után -
pót lá si el lát mány ra jo go sult, amely nek ki fi ze té si idõ pont -
ját éven te a mi nisz ter ál la pít ja meg.

(4) Új on nan rend sze re sí tett egyen ru há zat tal tör té nõ el -
lá tás ese tén a hi va tá sos ál lo mány tag ja a min den ko ri ru há -
za ti után pót lá si el lát mány ter hé re a mi nisz ter ál tal meg ha -
tá ro zott – de leg fel jebb az évi el lát mány 50%-áig ter je dõ –
mér ték ben kö te les a ru há zat költ sé ge it fe dez ni.”

10.  § A Hszt. 140.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fe gyel mi el já rást meg kell szün tet ni, ha]

„a) a cse lek mény nem fe gye lem sér tés, nem fe gyel mi
jog kör ben el bí rál ha tó sza bály sér tés, il let ve nem mi nõ sül a
119.  § (3) be kez dé se sze rint el bí rá lan dó ka to nai vét -
ségnek.”
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11.  § A Hszt. 182.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fel sõ kor ha tár el éré se elõtt is tel jes összeg ben kell
folyó sítani a szol gá la ti nyug dí jat, ha a hi va tá sos ál lo mány 
tag ja]

„a) 25 év tény le ges szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ vel
ren del ke zik és szol gá la ti vi szo nya a tör vény 56.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a)–d) pont ja, 56.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont -
ja, il le tõ leg egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mat lan ság
 miatt szûnt meg.”

12.  § A Hszt. 183.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szol gá la ti nyug díj össze gét a szol gá la ti vi szony
meg szû né sét köz vet le nül meg elõ zõ 365 nap (szö kõ év ese -
tén 366 nap) alatt a szol gá la ti vi szony ke re té ben el ért il let -
mény nek és il let mény jel le gû jut ta tá sok nak a szá mí tott
sze mé lyi jö ve de lem adó val csök ken tett össze ge ha vi át la ga 
alap ján kell meg ál la pí ta ni.”

13.  § A Hszt. 245/H.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„245/H.  § (1) Az e fe je zet ha tá lya alá tar to zó fegy ve res
szer vek or szá gos szin tû szer ve i nél – a szerv ve ze tõ jét nem
szá mít va – leg fel jebb négy, a te rü le ti (me gyei ille té -
kességû) szer vek nél – a szerv ve ze tõ jét nem szá mít va –
leg fel jebb ket tõ, a he lyi szer vek nél – a szerv ve ze tõ jét nem 
szá mít va – leg fel jebb egy ve ze tõi szint lé te sít he tõ.

(2) E szer vek or szá gos pa rancs no kai ál lam tit ká ri, he -
lyet te se ik he lyet tes ál lam tit ká ri il let mény re és jut ta tás ra
jo go sul tak, a te rü le ti szer vek ve ze tõ je – ha tör vény vagy
kor mány ren de let el té rõ en nem ren del ke zik – fõ osz tály ve -
ze tõi, a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ je fõosztályvezetõ-
 helyettesi vagy osz tály ve ze tõi, a he lyi szer vek ve ze tõ je fõ -
osz tály ve ze tõi, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si vagy osztály -
vezetõi, a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ je osz tály ve ze tõi be -
osz tá si il let mény re jo go sult.”

14.  § A Hszt. 253.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 90.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott pót sza bad -
ság he lyett a pa rancs no ko kat (ve ze tõ ket) az aláb bi mér -
tékû ve ze tõi pót sza bad ság il le ti meg:

a) osz tály ve ze tõi be so ro lá sú ve ze tõ ese tén 11 mun ka -
nap;

b) fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú ve ze tõ ese tén
12 mun ka nap;

c) fõ osz tály ve ze tõi be so ro lá sú ve ze tõ ese tén 13 mun -
ka nap;

d) he lyet tes ál lam tit ká ri jut ta tás ra jo go sult ve ze tõ ese -
tén 14 mun ka nap;

e) ál lam tit ká ri jut ta tás ra jo go sult ve ze tõ ese tén 15 mun -
ka nap.”

15.  § (1) A Hszt. 254.  §-a (2) be kez dé se a) pont já nak
nyol ca dik gon do lat je les be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[...A pót lé kok mér té ke:
a) egy hó nap ra szá mít va:]
„– nyo mo zói pót lék 65%”

(2) A Hszt. 254.  §-a (2) be kez dé se a) pont já nak ti zen -
egye dik gon do lat je les be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[...A pót lé kok mér té ke:
a) egy hó nap ra szá mít va:]
„– ve szé lyes ka taszt ró fa vé del mi és tû zol tói

be osz tás pót lé ka 45%”

(3) A Hszt. 254.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja a kö vet -
ke zõ új gon do lat je les be kez dé sek kel egé szül ki:

[...A pót lé kok mér té ke:
a) egy hó nap ra szá mít va:]
„– rend õrségi köz te rü le ti pót lék 45%
– ha tár õr sé gi ha tár ren dé sze ti pót lék 45%”

(4) A Hszt. 254.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja ötö dik
gon do lat je les be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[...A pót lék mér té ke:...
b)  tel je sí tett órán ként:]
„– tûz sze rész pót lék 15%”

16.  § A Hszt. 293.  §-ának (1) be kez dé se az aláb bi új
gon do lat je les be kez dés sel egé szül ki:

[...A pót lék mér té ke:
Egy hó nap ra szá mít va:]
„– köz te rü le ti pót lék 45%”

17.  § A Hszt. 306.  §-a a kö vet ke zõ új gon do lat je les be -
kez dés sel egé szül ki:

[A pót lék mér té ke:]
„– õr zé si pót lék ha von ta     5%”

18.  § A Hszt. 329.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 326.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szem pont ból
az aláb bi ak sze rint kell a szol gá la ti vi szony ban el töl tött
idõt szá mí ta ni:]

„c) 1,2-sze re sen a föld fel szín alatt szol gá la tot tel je sí tõk -
nek, a fog va tar tot tak kal köz vet le nül fo lya ma to san fog lal -
ko zó ál lo mány tag ja i nak, va la mint a fo ko zott igény be vé -
tel lel já ró be osz tá sok ban szol gá la tot tel je sí tõ vég re haj tói
fel ada to kat el lá tó ál lo mány nak.”

19.  § A Hszt. 342.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
o) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a tör vény ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ 6 hó na pon be lül, a tör vény alap ján ren -
de let ben rész le te sen sza bá lyoz za:]

„o) az irá nyí tá sa alá tar to zó fegy ve res szer vek hi va tá sos
ál lo má nya ré szé re szol gá la ti és ki egé szí tõ iga zol vá nyok
rend sze re sí té sé vel, azok kal tör té nõ el lá tás rend jé vel ösz -
sze függõ sza bá lyo kat.”
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20.  § (1) A Hszt. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
1. szá mú mel lék le te lép.

(2) A Hszt. ki egé szül az e tör vény 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti 6/B. szá mú mel lék let tel.

Záró ren del ke zé sek

21.  §  (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap el sõ
nap ján lép ha tály ba az zal, hogy az il let ményt érin tõ
rendelkezé seit 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hszt.
245/G.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(3) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) 182.  §-a (10) be kez dé sé ben az „(1) be kez dés sze -

rinti” szö veg rész he lyé be a „(8) be kez dés sze rin ti” szö veg -
rész,

b) 245/R.  §-ában a „245/I.  § (1) be kez dé se” szö veg rész
he lyé be a „104.  § (5) be kez dé se” szö veg rész lép.

Át me ne ti ren del ke zé sek

22.  § Az e tör vény 4.  §-ával meg ál la pí tott, a Hszt. 84.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szol gá lat tel je sí té si idõ
csök ken té se 2008-ig fo ko za to san tör té nik, az aláb bi ak
sze rint:

a) 2006. év ben éves át lag ban he ti 52 óra,
b) 2007. év ben éves át lag ban he ti 50 óra,
c) 2008. év ben éves át lag ban he ti 48 óra.

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

1. számú melléklet
a 2005. évi CLXXIX. tör vényhez

[3. számú melléklet
az 1996. évi XLIII. tör vényhez]

A rend õrség és a határõrség hivatásos
állományának esküje

Az es kü szö ve ge:

„Én ............................................. a Ma gyar Köz tár sa ság 
.................................................................................* tag ja 
es kü szöm, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyá hoz,
tör vényeihez és más jog sza bá lya i hoz hí ven, be csü le te sen
tel je sí tem kö te les sé ge met. Elöl já ró im és fel jebb va ló im
 parancsainak en ge del mes ke dem.

* A szerv meg ne ve zé se.

Es kü szöm, hogy ha zám al kot má nyos és tör vényes rend -
jét, nem ze tünk biz ton sá gát, ha kell, éle tem koc káz ta tá sá -
val is hû sé ge sen meg vé dem. Min den kor az ál lam pol gá ri
 jogok ér vé nye sí té sét tar tom szem elõtt, és a nép ér de ke i -
nek meg fele lõen já rok el.

Es kü szöm, hogy elöl já ró i mat, mun ka tár sa i mat meg vé -
dem, fegy ve re met, fel sze re lé se met meg óvom.

A szol gá la ti is me re te ket el sa já tí tom. A ren det és fe gyel -
met min den tör vényes esz köz zel fenn tar tom. Alárendelt -
jeimrõl a leg jobb tu dá som sze rint gon dos ko dom, õket ön -
tudatos ha za fi ak ká, a né pek köl csö nös tisz te le té re ne ve -
lem. Min den erõm mel, tö rek vé sem mel, tu dá som mal a
 Magyar Köz tár sa ság fej lõ dé sét szol gá lom.

Az ál lam- és szol gá la ti tit kot hí ven meg tar tom. Szol gá -
lat ban és szol gá la ton kí vül pél da mu ta tó an vi sel ke dem.”

Az 1.  § (1) be kez dés ha tá lya alá tar to zó egyéb
rend vé del mi szer vek és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi

szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyá nak es kü je,
illetve fo ga dal ma

Az es kü szö ve ge:

Én ............................................. a Ma gyar Köz tár sa ság
.................................................................................* tag ja  
es kü szöm, hogy ha zám hoz, a Ma gyar Köz tár sa ság hoz hû
le szek; az Al kot mányt és az al kot má nyos jog sza bá lyo kat
meg tar tom; a szol gá la ti kö te le zett sé ge i met, ha kell, éle tem 
koc káz ta tá sá val is tel je sí tem. A ren det és a fe gyel met min -
den tör vényes esz köz zel fenn tar tom. Elöl já ró i mat, mun ka -
tár sa i mat meg vé dem, fegy ve re met,** fel sze re lé se met
meg óvom.

A szol gá la ti is me re te ket el sa já tí tom. Elöl já ró im és fel -
jebb va ló im uta sí tá sa i nak en ge del mes ke dem. Az alá ren -
delt je im rõl a leg jobb tu dá som sze rint gon dos ko dom. Az
ál lam- és szol gá la ti tit kot meg õr zöm, kö te le zett sé ge i met
rész re haj lás nél kül, lel ki is me re te sen, ki zá ró lag a jog sza -
bá lyok nak meg fele lõen, pon to san, a leg jobb tu dá som sze -
rint tel je sí tem.

Es kü szöm, hogy min den erõm mel, tö rek vé sem mel, tu -
dá som mal a Ma gyar Köz tár sa ság ja vát szol gá lom.

 * A rend vé del mi szerv meg ne ve zé se.

** A je lölt szö veg rész a tûz ol tó es kü jé bõl (fo ga dal má ból) el ha gyan dó.
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A fo ga da lom szö ve ge:

Én ............................................. a Ma gyar Köz tár sa ság
.................................................................................* tag ja 
fo ga dom, hogy ha zám hoz, a Ma gyar Köz tár sa ság hoz hû
le szek; az Al kot mányt és az al kot má nyos jog sza bá lyo kat
meg tar tom; a szol gá la ti kö te le zett sé ge i met, ha kell, éle tem 
koc káz ta tá sá val is tel je sí tem. A ren det és a fe gyel met min -
den tör vényes esz köz zel fenn tar tom. Elöl já ró i mat, mun ka -
tár sa i mat meg vé dem, fegy ve re met,** fel sze re lé se met
meg óvom.

A szol gá la ti is me re te ket el sa já tí tom. Elöl já ró im és fel -
jebb va ló im uta sí tá sa i nak en ge del mes ke dem. Az alá ren -
delt je im rõl a leg jobb tu dá som sze rint gon dos ko dom. Az
ál lam- és szol gá la ti tit kot meg õr zöm, kö te le zett sé ge i met
rész re haj lás nél kül, lel ki is me re te sen, ki zá ró lag a jog sza -
bá lyok nak meg fele lõen, pon to san, a leg jobb tu dá som sze -
rint tel je sí tem.

Fo ga dom, hogy min den erõm mel, tö rek vé sem mel, tu dá -
som mal a Ma gyar Köz tár sa ság ja vát szol gá lom.

2. számú melléklet
a 2005. évi CLXXIX. tör vényhez

[6/B. szá mú mel lék let
az 1996. évi XLIII. tör vény hez]

Ve ze tõk be osz tá si il let mény táb lá za ta

– or szá gos pa rancs nok
az il let mény alap 9-sze re se,
– or szá gos pa rancs nok he lyet tes
az il let mény alap 8,5-sze re se, 
– bu da pes ti rend õr fõ ka pi tány, a fõ vá ro si tûz ol tó pa -

rancs nok, a Vám- és Pénz ügy õr ség Kö zép-Ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis pa rancs no ka, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok igaz ga tói, a fõ vá ro si pol gá ri vé del mi igaz ga tó

az il let mény alap 8,3-sze re se,
– fõ osz tály ve ze tõ
az il let mény alap 8-szo ro sa,
– fõosztályvezetõ- helyettes
az il let mény alap 7,5-sze re se,
– osz tály ve ze tõ
az il let mény alap 7-sze re se

 * A rend vé del mi szerv meg ne ve zé se.
** A je lölt szö veg rész a tûz ol tó es kü jé bõl (fo ga dal má ból) el ha gyan dó.

2006. évi VIII.

törvény

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló
1999. évi LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról*

1.  § (1) 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 (a továb biak ban: Kat.) 3.  §-ának a)–c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„a) Bel sõ vé del mi terv: a ve szé lyes anya gok kal kap cso -

la tos sú lyos bal ese tek ki ala ku lá sá nak meg elõ zé sét, a bal -
ese tek el há rí tá sát, kö vet kez mé nye i nek mér sék lé sét szol -
gá ló in téz ke dé sek meg té te lét, az ér te sí té si, ri asz tá si, fel ké -
szí té si fel ada tok ve szé lyes ipa ri üze men, ve szé lyes lé te sít -
mé nyen be lü li vég re haj tá sá nak rend jét, fel té te le it sza bá -
lyo zó üze mel te tõi ok mány.

b) Biz ton sá gi elem zés: az üze mel te tõ ál tal ké szí tett do -
ku men tum, amely tar tal maz za a ve szé lyes ipa ri üzem üze -
mel te tõ jé nek a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek meg elõ zé sé re vo nat ko zó ál ta lá nos cél ki tû zé se it,
to váb bá an nak az irá nyí tá si, ve ze té si és mû sza ki esz köz -
rend szer nek a be mu ta tá sát, amely biz to sít ja mind az em -
ber, mind a kör nye zet ma gas szin tû vé del mét, va la mint an -
nak bi zo nyí tá sát, hogy az üze mel te tõ a ve szé lyes anya gok -
kal kap cso la tos sú lyos bal ese ti ve szé lye ket azo no sí tot ta,
il le tõ leg a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek koc ká za tát ele mez te és ér té kel te. A do ku men tum -
nak ele gen dõ in for má ci ót kell szol gál tat nia a ha tó sá gi,
szak ha tó sá gi vé le mé nyek ki ala kí tá sá hoz.

c) Biz ton sá gi je len tés: az üze mel te tõ ál tal ké szí tett do -
ku men tum, amely an nak bi zo nyí tá sá ra szol gál, hogy ren -
del ke zik a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese te ket meg elõ zõ po li ti ká val és az an nak vég re haj tá sát
szol gá ló biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer rel, a ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese ti ve szé lye ket azo -
no sí tot ta, il le tõ leg a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal ese tek koc ká za tát ele mez te és ér té kel te, a meg elõ -
zé sük re a szük sé ges in téz ke dé se ket meg tet te, kel lõ mér té -
kû a lé te sít mé nye i nek biz ton sá ga, meg bíz ha tó sá ga. Ren -
del ke zik mû kö dõ ké pes bel sõ vé del mi terv vel. A je len tés -
nek ele gen dõ in for má ci ót kell szol gál tat nia a kül sõ vé del -
mi ter vek el ké szí té sé hez és a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi vé le -
mé nyek ki ala kí tá sá hoz.”

(2) A Kat. 3.  §-ának m) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„m) Koc ká zat: egy adott te rü le ten adott idõ tar ta mon

 belül, meg ha tá ro zott kö rül mé nyek kö zött je lent ke zõ
egész ség-, il let ve kör nye zet ká ro sí tó ha tás va ló szí nû sé ge.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján
 fogadta el.
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(3) A Kat. 3.  §-a a kö vet ke zõ ö) pont tal egé szül ki:
„ö) Mû kö dõ ve szé lyes ipa ri üzem je len tõs bõ ví té se: a

ve szé lyes ipa ri üzem ben je len lé võ ve szé lyes anya gok ter -
ve zett mennyi sé ge a leg utóbb be adott biz ton sá gi je len tés -
ben, il let ve biz ton sá gi elem zés ben meg ha tá ro zott mennyi -
sé get leg alább 25%-kal meg ha lad ja.”

(4) A Kat. 3.  §-ának p)–s) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„p) Rend kí vü li ese mény: a ve szé lyes ipa ri üzem ben a

ren del te tés sze rû mû kö dés so rán, il le tõ leg a tech no ló gi ai
fo lya ma tok ban be kö vet ke zõ olyan nem várt ese mény,
amely azon na li be avat ko zást igé nyel és ma gá ban hor doz -
za a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset ki -
ala ku lá sá nak le he tõ sé gét.

q) Vé den dõ adat: az üze mel te tõ ál tal meg ha tá ro zott üz -
le ti ti tok, il le tõ leg az üzem kül sõ tá ma dás el le ni biz ton sá -
gá ra vo nat ko zó lé nye ges adat.

r) Sú lyos kár ese mény: az em be rek éle tét, egész sé gét és
kör nye ze tét, anya gi ér té ke it sú lyo san ve szé lyez te tõ vagy
ká ro sí tó olyan ese mény, amely nek kö vet kez mé nyei az er -
re szer ve zett erõk kel el há rít ha tók, fel szá mol ha tók és nem
igény lik a ka taszt ró fa ese té re vo nat ko zó kü lön le ges in téz -
ke dé sek be ve ze té sét.

s) Üze mel te tõ: bár mely ter mé sze tes vagy jo gi sze mély,
il le tõ leg jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet,
aki vagy amely ve szé lyes ipa ri üze met vagy ve szé lyes lé -
te sít ményt mû köd tet vagy alap sza bály, ala pí tó ok irat, il let -
ve szer zõ dés alap ján dön tõ be fo lyást gya ko rol a ve szé lyes
ipa ri üzem mû kö dé sé re.”

(5) A Kat. 3.  §-ának u)–x) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„u) Ve szé lyes anyag: e tör vény vég re haj tá sát szol gá ló

kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott is mér vek nek meg fe -
le lõ anyag, ke ve rék vagy ké szít mény, amely mint nyers -
anyag, ter mék, mel lék ter mék, ma ra dék vagy köz tes ter -
mék van je len, be le ért ve azo kat az anya go kat is, ame lyek -
rõl fel té te lez he tõ, hogy egy bal eset be kö vet ke zé se kor lét -
re jö het nek.

ü) Ve szé lyes sé gi öve zet: a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos ipa ri bal eset le het sé ges kö vet kez mé nye i -
nek csök ken té se ér de ké ben a ve szé lyes ipa ri üzem kör nye -
ze té ben a ha tó ság ál tal ki je lölt, az egyé ni sé rü lés koc ká za -
tá hoz iga zo dó te rü let.

v) Ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset:
olyan mér té kû ve szé lyes anyag ki bo csá tá sá val, tûz zel
vagy rob ba nás sal já ró rend kí vü li ese mény, amely a ve szé -
lyes ipa ri üzem mû kö dé se so rán be fo lyá sol ha tat lan fo lya -
mat ként megy vég be és amely az üze men be lül, il le tõ leg
azon kí vül köz vet le nül vagy las san ha tó an sú lyo san ve szé -
lyez te ti vagy ká ro sít ja az em be ri egész sé get, il le tõ leg a
kör nye ze tet.

w) Ve szé lyes ipa ri üzem: egy adott üze mel te tõ irá nyí tá -
sa alatt ál ló azon te rü let egé sze, ahol egy vagy több ve szé -
lyes lé te sít mény ben – ide ért ve a kö zös vagy kap cso ló dó

inf ra struk tú rát is – ve szé lyes anya gok van nak je len a tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott
kü szöb ér té ket el érõ mennyi ség ben (te kin tet nél kül az
üzem te vé keny sé gé nek ipa ri, me zõ gaz da sá gi vagy egyéb
be so ro lá sá ra).

x) Ve szé lyes lé te sít mény: olyan, a ve szé lyes ipa ri üzem
te rü le tén lé võ tech no ló gi ai, il le tõ leg ter me lés szer ve zé si
okok ból el kü lö nü lõ te rü let rész, ahol egy vagy több be ren -
de zés ben (tech no ló gi ai rend szer ben) ve szé lyes anya gok
elõ ál lí tá sa, fel hasz ná lá sa, szál lí tá sa vagy tá ro lá sa tör té nik.
Ma gá ban fog lal min den olyan fel sze re lést, szer ke ze tet,
csõ ve ze té ket, gé pi be ren de zést, esz közt, ipar vá gányt, ki -
kö tõt, a lé te sít ményt szol gá ló rak par tot, ki kö tõ gá tat, rak -
tárt vagy ha son ló – úszó vagy egyéb – fel épít ményt, amely
a lé te sít mény mû kö dé sé hez szük sé ges.”

(6) A Kat. 3.  §-ának zs) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„zs) Do mi nó ha tás: a ve szé lyes lé te sít mény ben be kö -
vet ke zõ olyan bal eset, amely a kö zel ben lé võ más, ve szé -
lyes ipa ri üzem re át ter jed ve a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek va ló szí nû sé gét és le he tõ sé gét
meg nö ve li vagy a be kö vet ke zett ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal eset kö vet kez mé nye it sú lyos bít ja.”

2.  § (1) A Kat. 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) E tör vényt kell al kal maz ni a ka taszt ró fa hely zet ben, 
il let ve a ka taszt ró fa meg elõ zé se ér de ké ben (be le ért ve a
 veszélyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni
vé de ke zést is) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vég zett
 katasztrófaveszélyes te vé keny ség re, to váb bá ak kor, ha a
ka taszt ró fa ká ro sí tó ha tá sa el len a Ma gyar Köz tár sa ság
 területén vé de ke zés szük sé ges.

(2) A tör vény IV. fe je ze té nek ha tá lya ki ter jed a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ, ve szé lyes ipa ri üze mek re
és ve szé lyes lé te sít mé nyek re, va la mint a ve szé lyes anya -
gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé ben, az el -
le nük va ló vé de ke zés ben érin tett köz igaz ga tá si szer vek re
és gaz dál ko dó szer ve ze tek re, he lyi ön kor mány za tok ra,
ter mé sze tes sze mé lyek re.”

(2) A Kat. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tör vény IV. fe je ze té nek ha tá lya nem ter jed ki:
a) az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény

1.  § (1) be kez dé sé ben az atom ener gia al kal ma zá sá val
össze füg gés ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek re, jo go sult -
sá gok ra és kö te le zett sé gek re,

b) a ve szé lyes anya gok nak a ve szé lyes ipa ri üze men kí -
vü li köz úti, vas úti, lé gi vagy ví zi szál lí tá sá ra, il let ve a szál -
lí tás köz be ni ide ig le nes tá ro lá sá ra,

c) a ve szé lyes anya gok nak a ve szé lyes ipa ri üze men
 kívüli ve ze té kes szál lí tá sá ra, be le ért ve a szi vattyú ál lo má -
so kat,

d) ás vá nyi nyers anya gok fel tá rá sá val és ki ter me lé sé vel 
kap cso la tos föld alat ti, kül szí ni vagy fú ró lyu kas bányá -
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szati te vé keny sé gek re, ki vé ve az ás vá nyi nyers anya gok
ve gyi vagy ter mi kus fel dol go zá sát, tá ro lá sát, ha an nak so -
rán a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kü szöb ér té ket
el érõ mennyi sé gû ve szé lyes anyag je len van,

e) a hul la dék le ra kók ra, ki vé ve az ás vá nyi nyers anya -
gok ki ter me lé sé bõl szár ma zó hul la dé kok, med dõk fel dol -
go zá sá ra szol gá ló lé te sít mé nye ket (be le ért ve a de rí tõ- és
üle pí tõ me den cét is), ahol a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott kü szöb ér té ket el érõ mennyi sé gû ve szé lyes anyag
van je len, kü lö nö sen ab ban az eset ben, ha a te vé keny ség a
hul la dé kok ve gyi és ter mi kus fel dol go zá sá val jár együtt,

f) a ka to nai cél ból üze mel te tett ve szé lyes ipa ri üze mek -
re, ve szé lyes lé te sít mé nyek re.”

3.  § A Kat. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„30.  § (1) Ve szé lyes ipa ri üzem re, ve szé lyes lé te sít -

mény re épí té si en ge dély, hasz ná lat ba vé te li en ge dély,
 továbbá ve szé lyes te vé keny ség meg kez dé sé nek en ge dé -
lye zé se csak a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság nak (a IV. fe je zet al kal ma zá sá ban: ha tó ság), a
 Magyar Mû sza ki Biz ton sá gi Hi va tal (a továb biak ban:
szak ha tó ság) szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val ki adott en ge -
dé lye alap ján ad ha tó. Az en ge dély irán ti ké re lem hez az
üze mel te tõ nek csa tol ni kell a biz ton sá gi je len tés vagy biz -
ton sá gi elem zés egy-egy pél dá nyát.

(2) Amennyi ben a biz ton sá gi je len tés vagy biz ton sá gi
elem zés vé den dõ ada tot tar tal maz, az üze mel te tõ egy ide -
jû leg a nyil vá nos ság ra hoz ha tó, vé den dõ ada tot nem tar tal -
ma zó biz ton sá gi je len tést vagy biz ton sá gi elem zést is kö -
te les a ha tó ság ré szé re be nyúj ta ni.”

4.  § A Kat. a kö vet ke zõ 30/A.  §-sal egé szül ki:
„30/A.  § (1) Amennyi ben a biz ton sá gi je len tés vagy biz -

ton sá gi elem zés nem fe lel meg a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, an nak a ha tó ság hoz
tör té nõ be ér ke zé sé tõl szá mí tott negy ven öt na pon be lül a
ha tó ság hi ány pót lás ra hív ja fel az üze mel te tõt. A szak -
hatósági el já rás ban a szak ha tó ság a meg ke re sés tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül ér te sí ti a ha tó sá got a hi ány pót lás
szük sé ges sé gé rõl.

(2) Ha az üze mel te tõ nem vagy nem meg fe le lõ mó don
tesz ele get a ve szé lyes ipa ri üzem re vo nat ko zó biz ton sá gi
je len tés sel vagy biz ton sá gi elem zés sel kap cso la tos hi ány -
pót lá si fel hí vás nak és a biz ton sá gi je len tés ben vagy biz -
ton sá gi elem zés ben a biz ton sá gos üze mel te tést bi zo nyí ta -
ni nem tud ja, an nak tel je sí té sé ig a ha tó ság a ve szé lyes te -
vé keny ség vég zé sét kor lá toz hat ja vagy fel füg geszt he ti.

(3) A ha tó ság és a szak ha tó ság a biz ton sá gi je len tés
vagy biz ton sá gi elem zés va ló ság tar tal mát hely szí ni szem -
le ke re té ben is el len õriz he ti, en nek so rán a tény ál lás tisz tá -
zá sa ér de ké ben sze mé lyes ada to kat tar tal ma zó ira tot, nyil -
ván tar tást vagy adat bá zist le fog lal hat.”

5.  § A Kat. 31.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„31.  § (1) A ve szé lyes ipa ri üze mek meg va ló sí tá sát, bõ -

ví té sét, meg szün te té sét, il let ve azok ve szé lyes sé gi öve ze ti

ha tá ra it fel kell tün tet ni a kü lön jog sza bá lyok sze rin ti te rü -
let fej lesz té si és te le pü lés ren de zé si ter vek ben. A ve szé -
lyes sé gi öve ze ten be lü li fej lesz té sek kel kap cso la tos eljá -
rási ren det a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek  figye lembe vé -
telével kü lön jog sza bály ban kell sza bá lyoz ni.

(2) Az üze mel te tõ a ha tó ság szá má ra kö te les ha la dék ta -
la nul be je len te ni

a) a ve szé lyes ipa ri üzem, ve szé lyes lé te sít mény be zá -
rá sát,

b) a ve szé lyes te vé keny ség ide ig le nes meg szün te té sét,
va la mint a ve szé lyes te vé keny ség új bó li meg kez dé sét,

c) a mû kö dõ ve szé lyes ipa ri üzem je len tõs bõ ví té sét
vagy ha a ve szé lyes ipa ri üzem, ve szé lyes lé te sít mény, tá -
ro ló be ren de zés vagy a tech no ló gi ai el já rás, vagy az al kal -
ma zott ve szé lyes anya gok jel le ge, vagy fi zi kai tulajdon -
sága a biz ton ság ra ki ha tó an lé nye ge sen meg vál to zik.

(3) A (2) be kez dés c) pont sze rin ti be je len tés hez csa tol -
ni kell az új kö rül mé nyek re vo nat ko zó biz ton sá gi je len tést
vagy biz ton sá gi elem zést.

(4) A ve szé lyes te vé keny ség egé szét, il le tõ leg a vé de ke -
zés bel sõ (lé te sít mé nyi) rend sze rét érin tõ je len tõs vál toz ta -
tás ese tén új biz ton sá gi je len tést, il le tõ leg biz ton sá gi elem -
zést kell ké szí te ni vagy a meg lé võt ki kell egé szí te ni, ame -
lyet a ve szé lyes te vé keny ség meg kez dé se elõtt a ké re lem -
mel együtt meg kell kül de ni a ha tó ság nak. Ha a ha tó ság a
ké rel met el uta sít ja, a meg vál toz ta tott ve szé lyes te vé keny -
ség nem kezd he tõ meg.”

6.  § (1) A Kat. 32.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben a ve szé lyes ipa ri üzem ben a ve szé lyes 
anya gok mennyi sé ge el éri a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
al só kü szöb ér té ket, de nem éri el a fel sõ kü szöb ér té ket, az
üze mel te tõ a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint 
biz ton sá gi elem zést ké szít és a ha tó ság hoz el fo ga dás ra be -
nyújt ja.”

(2) A Kat. 32.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A biz ton sá gi elem zést, mû kö dõ ve szé lyes ipa ri
üzem ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ sza -
kon ként, de leg alább öt éven ként az üze mel te tõ fe lül vizs -
gál ja és szük ség sze rint mó do sít ja. A fe lül vizs gá lat ered -
mé nyét, il let ve a mó do sí tott biz ton sá gi elem zést a ha tó ság
ré szé re meg kül di. A ha tó ság a biz ton sá gi elem zés alap ján
dönt az en ge dély meg hosszab bí tá sá ról, il let ve an nak fel té -
te le i rõl.”

7.  § A Kat. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„33.  § (1) Amennyi ben a ve szé lyes ipa ri üzem ben a ve -

szé lyes anya gok mennyi sé ge el éri vagy meg ha lad ja a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel sõ kü szöb ér té ket, az üze mel -
te tõ a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint biz -
ton sá gi je len tést ké szít és a ha tó ság hoz el fo ga dás ra be -
nyújt ja.

(2) A biz ton sá gi je len tést, mû kö dõ ve szé lyes ipa ri üzem 
ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ sza kon -
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ként, de leg alább öt éven ként az üze mel te tõ fe lül vizs gál ja
és szük ség sze rint mó do sít ja. A fe lül vizs gá lat ered mé nyét, 
il let ve a mó do sí tott biz ton sá gi je len tést a ha tó ság ré szé re
meg kül di. A ha tó ság a je len tés alap ján dönt az en ge dély
meg hosszab bí tá sá ról, il let ve an nak fel té te le i rõl.”

8.  § A Kat. a kö vet ke zõ 33/A.  §-sal egé szül ki:
„33/A.  § A ha tó ság a hoz zá be nyúj tott biz ton sá gi je len -

tés vagy biz ton sá gi elem zés vizs gá la ta alap ján ál la pít ja
meg a do mi nó ha tás ban érin tett ve szé lyes ipa ri üze mek kö -
rét. A ha tó ság a do mi nó ha tás ban érin tett üze mek irá nyá ba
in téz ke dik a ve szé lyes ipa ri üze mek ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal eset-meg elõ zé si cél ki tû zé se i nek,
biz ton sá gi irá nyí tá si rend sze ré nek, bel sõ vé del mi ter ve i -
nek össze han go lá sá ra a biz ton sá gi je len tés vagy biz ton sá -
gi elem zés so ron kí vü li fe lül vizs gá la tá nak kez de mé nye zé -
sé vel. A ha tó ság az in téz ke dé se i rõl tá jé koz tat ja a kül sõ vé -
del mi ter vek és a la kos sá gi tá jé koz ta tók el ké szí té sé ben
érin tet te ket.”

9.  § A Kat. 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„34.  § (1) A ha tó ság a biz ton sá gi je len tés és a biz ton sá gi 

elem zés meg kül dé sé vel ér te sí ti a ve szé lyez te tett te le pü lé -
sek pol gár mes te re it, a ve szé lyez te tett fõ vá ro si ke rü le tek
pol gár mes te re it (a továb biak ban együtt: a ve szé lyez te tett
te le pü lé sek pol gár mes te rei), va la mint a fõ vá ros ban a fõ -
pol gár mes tert az új ve szé lyes ipa ri üzem épí té sé vel vagy a
már mû kö dõ ve szé lyes ipa ri üzem je len tõs bõ ví té sé vel
kap cso la tos en ge dé lye zé si el já rás meg in dí tá sá ról.

(2) A biz ton sá gi je len tés nyil vá nos és a ve szé lyez te tett
te le pü lés pol gár mes te ré nek biz to sí ta nia kell, hogy ab ba a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen
bár ki be te kint hes sen. Amennyi ben a biz ton sá gi je len tés
vé den dõ ada tot is tar tal maz, ak kor az üze mel te tõ ál tal ké -
szí tett, a biz ton sá gi je len tés nek a vé den dõ ada tot nem tar -
tal ma zó vál to za ta bo csát ha tó nyil vá nos meg te kin tés re.”

10.  § A Kat. a kö vet ke zõ 34/A.  §-sal egé szül ki:
„34/A.  § (1) A vé den dõ ada tot tar tal ma zó biz ton sá gi je -

len tés be, il let ve biz ton sá gi elem zés be csak az üze mel te tõ
vagy írás ban meg ha tal ma zott kép vi se lõ je, a ha tó ság és a
szak ha tó ság el já rás ban érin tett kép vi se lõi (a továb biak ban
együtt: el já rás ban érin tett fe lek), va la mint a kü lön jog sza -
bály alap ján ar ra jo go sul tak te kint het nek be.

(2) A nyil vá nos ság ra hoz ha tó biz ton sá gi je len tés rõl, il -
let ve biz ton sá gi elem zés rõl a ha tó ság csak az el já rás ban
érin tett fe lek, a ve szé lyez te tett te le pü lé sek pol gár mes te rei, 
e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott kor mány ren de let ben
meg je lölt szer ve ze tek és a kül sõ vé del mi terv ké szí té sé re
kö te le zet tek ré szé re ad hat má so la tot.”

11.  § A Kat. 35–38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

„35.  § (1) A kül sõ vé del mi ter ve ket a BM Or szá gos Ka -
taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság ille té kes te rü le ti szer ve a
ve szé lyez te tett te le pü lé sek pol gár mes te re i nek köz re mû -

kö dé sé vel ké szí ti el. A kül sõ vé del mi ter vek tar tal mi kö ve -
tel mé nye it és el ké szí té sé nek ha tár ide jét kü lön jog sza bály
ál la pít ja meg. A kül sõ vé del mi ter vek el ké szí té sé nek és
gya ko rol ta tá sá nak költ sé ge it a BM Or szá gos Ka taszt ró fa -
vé del mi Fõ igaz ga tó ság sa ját költ ség ve té se ter hé re biz to -
sít ja.

(2) A ha tó ság kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint vég zi a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek meg elõ zé sé vel és el há rí tá sá val, va la mint a be kö -
vet ke zett ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek ki vizs gá lá sá val kap cso la tos mû sza ki, szer ve zé si és ve -
ze té si in for má ci ók gyûj té sét, ér té ke lé sét és ké szí ti a nyil -
vá nos nem ze ti je len té se ket.

36.  § (1) A te le pí tés he lye sze rint ille té kes pol gár mes -
ter nek az üze mel te tõ vel és a ha tó ság gal együtt mû köd ve
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint biz to sí ta nia
kell, hogy a la kos ság vé le ményt nyil vá nít has son az új
 veszélyes ipa ri üzem en ge dé lyé nek vagy a már mû kö dõ
ve szé lyes ipa ri üzem te vé keny sé gé nek je len tõs vál toz ta tá -
sá ra, il let ve mó do sí tá sá ra vo nat ko zó en ge dély ki adá sa
elõtt.

(2) Kü lön jog sza bály sze rint biz to sí ta ni kell, hogy a ve -
szé lyes ipa ri üzem ve szé lyes sé gi öve ze té nek ha tá rán be lül
tör té nõ fej lesz té sek so rán a la kos ság vé le ményt nyil vá nít -
has son.

37.  § (1) A ha tó ság a ve szé lyes te vé keny ség vég zé sé re
vo nat ko zó ha tá ro za tát a ve szé lyez te tett te le pü lé sek pol -
gár mes te re i nek, az ille té kes he lyi, me gyei vé del mi bi zott -
ság el nö ké nek, va la mint a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter nek 
meg kül di.

(2) A ha tó ság a ve szé lyes te vé keny ség vég zé sé re vo nat -
ko zó ha tá ro za tá nak ki adá sát köve tõen a ve szé lyes te vé -
keny sé get vég zõk rõl tá jé koz tat ja az ille té kes me gyei
( budapesti) rend õr-fõkapitányságot a te rü le ti leg ille té kes
hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok sá got, az
 Állami Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ille té -
kes te rü le ti szer vét, a te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del -
mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé get, va la mint
az Or szá gos Men tõ szol gá lat te rü le ti leg ille té kes men tõ
szer ve ze tét.

38.  § (1) A ha tó ság az üze mel te tõt meg fe le lõ ha tár idõ
meg je lö lé sé vel a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos 
bal eset meg elõ zé sé hez szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé -
re kö te le zi, il le tõ leg a 30.  §-ban meg ha tá ro zott en ge délyt
vissza von ja, ha a biz ton sá gos üze mel te tés fel té te le bár -
mely ok ból hi ány zik. A ha tó ság az elõ írt in téz ke dés meg -
té te lé ig el ren del he ti a ve szé lyes te vé keny ség foly ta tá sá -
nak fel füg gesz té sét.

(2) Ha az üze mel te tõ a biz ton sá gos mû kö dés sel kap cso -
la tos kö te le zett sé ge it nem tel je sí ti vagy a ve szé lyes te vé -
keny sé get ha tó sá gi en ge dély nél kül kez di el, a ve szé lyes
te vé keny ség foly ta tá sát a ha tó ság meg tilt hat ja.

(3) A ha tó ság el ren del he ti az üze mel te tõ költ sé gé re és
ve szé lyé re:
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a) a Rend õr ség köz re mû kö dé sé vel – kü lön jog sza bály
sze rint – a ve szé lyes ipa ri üzem ben fog lal koz ta tott vagy
an nak te rü le tén lé võ sze mé lyek nek a ve szé lyes ipa ri üzem
te rü le té re tör té nõ be lé pé sé nek, il let ve az ott-tar tóz ko dá sá -
nak meg til tá sát, a ve szé lyes ipa ri üzem, ve szé lyes lé te sít -
mény he lyi sé ge i nek le zá rá sát és en nek ha tó sá gi pe csét tel
tör té nõ hi te le sí té sét,

b) a ve szé lyes ipa ri üzem, ve szé lyes lé te sít mény biz -
ton sá gi õr zé sét,

c) a ve szé lyes ipa ri üzem ben, ve szé lyes lé te sít mény ben 
ta lál ha tó ve szé lyes anya gok, esz kö zök

ca) el szál lí tá sát,
cb) kör nye zet vé del mi sza bá lyok sze rin ti meg sem mi sí -

té sét,
cc) ve szé lyez te tõ jel le gük meg szün te té sét.
(4) Amennyi ben az üze mel te tõ a ve szé lyes anya gok kal

kap cso la tos sú lyos bal eset tel vagy rend kí vü li ese ménnyel
össze füg gés ben a meg elõ zõ, az el há rí tó, il let ve a kör nye -
ze ti ká ro kat hely re ál lí tó in téz ke dé sek re, va la mint a ve szé -
lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset kö rül mé nye i -
nek ki vizs gá lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek nem tesz
ele get, a ha tó ság ezek meg té te lé re kö te le zi.”

12.  § A Kat. a kö vet ke zõ 38/A.  §-sal egé szül ki:
„38/A.  § A ha tó ság a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos

sú lyos bal ese tek meg elõ zé se, va la mint a jog sza bály ban, il -
let ve ha tó sá gi ha tá ro zat ban fog lalt kö te le zett sé gek tel je sü -
lé se ér de ké ben a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott gya -
ko ri ság gal ha tó sá gi el len õr zést tart. A hely szí ni el len õr -
zés rõl ké szült jegy zõ köny vet a ha tó ság az üze mel te tõ szá -
má ra az el len õr zés idõ pont já tól szá mí tott har minc  napon
be lül meg kül di.”

13.  § A Kat. 39–41.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

„39.  § Az üze mel te tõ kö te les:
a) gon dos kod ni a kü lön jog sza bály sze rin ti tar tal mi kö -

ve tel mé nyek nek meg fe le lõ olyan bel sõ vé del mi ter vek ki -
dol go zá sá ról és a ha tó ság nak tör té nõ meg kül dé sé rõl, ame -
lyek tar tal maz zák azok nak az esz kö zök nek és an nak az
üzem ve ze té si rend szer nek a le írá sát, amellyel az em be ri
egész ség és a kör nye zet vé del me ma gas szín vo na lon biz -
to sí tott,

b) min den szük sé ges in téz ke dést meg ten ni a ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek ve szé lye i nek
meg elõ zé sé re, az eset le ges bal eset ha tá sa i nak eny hí té sé re
és az oko zott kör nye ze ti ká rok hely re ál lí tá sá ra,

c) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset
kö rül mé nye it ki vizs gál ni és az ar ról ké szült je len tést a ha -
tó ság ré szé re meg kül de ni, a ha tó ság azt a szak ha tó ság ré -
szé re is el jut tat ja,

d) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tet
kö ve tõ le he tõ leg rö vi debb idõn be lül tá jé koz ta tást ad ni a
ha tó ság szá má ra a be kö vet ke zett ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek kö zép- és hosszú tá vú kö vet -

kez mé nye i nek el há rí tá sa, il let ve a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos ha son ló sú lyos bal ese tek meg elõ zé se ér de ké -
ben tett in téz ke dé se i rõl.

40.  § Ha a ve szé lyes ipa ri üzem ben vagy a vé del met el -
lá tó szer ve zet ben a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal eset koc ká za tát nö ve lõ vál toz ta tás tör té nik, az üze -
mel te tõ nek a bel sõ vé del mi ter ve ket pon to sí ta ni kell. Az
üze mel te tõ a bel sõ vé del mi ter ve ket leg alább há rom éven -
ként fe lül vizs gál ja és a ter vek vég re hajt ha tó sá gát a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don gya kor lat tal el len õr -
zi. A ter vek pon to sí tá sá ról, fe lül vizs gá la tá ról és gya ko rol -
ta tá sá ról jegy zõ köny vet kell fel ven ni. A pon to sí tott ter vet
és a fel vett jegy zõ köny ve ket meg kell kül de ni a ha tó ság -
nak.

41.  § A ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek kö vet kez mé nye i nek csök ken té sé re vo nat ko zó ve -
szé lyes ipa ri üze men be lü li fel ada ta it az üze mel te tõ nek a
bel sõ vé del mi terv ben, míg az érin tett ál la mi és ön kor -
mány za ti szer vek ve szé lyes ipa ri üze men kí vü li fel ada ta it
a kül sõ vé del mi terv ben kell meg ha tá roz ni.”

14.  § A Kat. 43.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„43.  § Az üze mel te tõ kö te les az ille té kes me gyei ka -
taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság ügye le ti szol gá la ta út ján a
ha tó sá got, to váb bá az ille té kes vé del mi bi zott ság el nö két
és a ve szé lyez te tett te le pü lé sek pol gár mes te re it ha la dék ta -
la nul tá jé koz tat ni:

a) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset,
rend kí vü li ese mény kö rül mé nye i rõl,

b) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset -
ben, rend kí vü li ese mény ben sze rep lõ ve szé lyes anya -
gokról,

c) a la kos ság ra, az anya gi ja vak ra és a kör nye zet re gya -
ko rolt ha tá sok ér té ke lé sé hez szük sé ges ada tok ról,

d) a meg tett in téz ke dé sek rõl.”

15.  § A Kat. 50.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Eu ró pai Unió jo gá nak való meg fe le lés
50.  § Ez a tör vény a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos

sú lyos bal ese tek ve szé lye i nek el len õr zé sé rõl  szóló, 1996.
de cem ber 9-i 96/82/EK ta ná csi irány elv nek, va la mint az
azt mó do sí tó, 2003/105/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek va ló meg fe le lést szol gál ja.”

16.  § A Kat. 53.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap nak az ille té kes mi nisz te rek, hogy
ren de let ben sza bá lyoz zák:]

„d) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek meg elõ zé sé vel kap cso lat ban a ter ve zé si, je len té si,
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adat köz lé si, együtt mû kö dé si fel ada to kat, va la mint a ko rai
ri asz tá si tech ni kai rend szer lét re ho zá sá nak és mû kö dé sé -
nek sza bá lya it.”

Záró rendelkezések

17.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján már üze me lõ 
vagy épí tés alatt ál ló ve szé lyes ipa ri üzem üze mel te tõ je a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a ha tó ság
szá má ra be je len tést tesz, il let ve el ké szí ti a biz ton sá gi je -
len tést vagy biz ton sá gi elem zést és a ha tó ság hoz be nyújt -
ja. A ha tó ság a biz ton sá gi je len tés, il let ve biz ton sá gi elem -
zés alap ján ha tá roz a ve szé lyes te vé keny ség vég zé sé nek
fel té te le i rõl.

(3) Az el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény sza bá lya it az zal az el té rés sel kell al kal maz -
ni, hogy a ha tó sá gi el já rá sok ban a biz ton sá gi je len tés vagy
biz ton sá gi elem zés be nyúj tá sa elekt ro ni kus úton nem gya -
ko rol ha tó.

(4) E tör vénynek a 17.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tály ba -
lé pé sé vel egy ide jû leg a ka taszt ró fa vé de lem mel össze -
függõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
XCVI. tör vény 17.  §-ának (2) be kez dé se és 19.  §-a, va la -
mint az egyes tör vények kör nye zet vé del mi cé lú mó do sí tá -
sá ról  szóló 2001. évi LV. tör vény 23.  §-ának (1) és (3) be -
kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18.  § Ez a tör vény

a) a Ta nács 96/82/EK irány el ve (1996. de cem ber 9.) a
ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek ve szé -
lye i nek el len õr zé sé rõl,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/105/EK
irány el ve (2003. de cem ber 16.) a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek ve szé lye i nek el len õr zé sé rõl

 szóló 96/82/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, 1. cikk
(1) be kez dés, 1. cikk (2) be kez dés b) pont, 1. cikk (4) be -
kez dés, 1. cikk (7) és (8) be kez dés ben fog lal tak nak va ló
meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány
327/2005. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a személyazonosításra és a lakcímigazolásra
alkalmas okmányokkal összefüggõ
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé -
nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény
47.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván -
tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Vhr.) 2/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az érin tett elekt ro ni kus úton is igé nyel het tá jé koz -
ta tást sa ját nyil ván tar tott ada ta i ról és ar ról, hogy mi lyen
adat szol gál ta tá sok ala nya volt, kér he ti nyil ván tar tott ada -
ta i nak mó do sí tá sát, ja ví tá sát, va la mint a bir to ká ból ki ke -
rült ha tó sá gi iga zol vá nya pót lá sát [Vhr. 18.  § (3) be kez dés
b) pont]. Az Nytv. 17.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban,
az Nytv. 17.  §-a (4) be kez dé sé ben és az Nytv. 29.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ügy faj ták elekt ro ni kus
úton is in téz he tõk.”

2.  §

A Vhr. 19.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ér vény te len a ha tó sá gi iga zol vány, ha]

„c) az ha mis ada to kat tar tal maz, az ab ba be jegy zett lak -
cím a nyil ván tar tás ban ér vény te len vagy fik tív jel zés sel
sze re pel, ille tõ leg azt nem a ki ál lí tá sá ra jo go sult szerv ál lí -
tot ta ki,”

3.  §

A Vhr. 34.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a jegy zõ a be je lent ke zés el fo ga dá sa után ál la pít -
ja meg, hogy a be je len tett lak cím nem va lós, ha tá ro zat ban
ál la pít ja meg a lak cím ér vény te len sé gét és a ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sét köve tõen az ér vény te len lak cím ada tot a
nyil ván tar tás ban fik tív jel zés sel sze re pel te ti mind ad dig,
amíg a pol gár a va lós lak cí mét be nem je len ti.”
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4.  §

A Vhr. 35.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A lak cím ér vény te le ní té se, ille tõ leg „fik tív” jel zés -

sel sze re pel te té se ese tén a jegy zõ gon dos ko dik ar ról, hogy
az érin tett pol gár lak cí met tar tal ma zó ha tó sá gi iga zol vá -
nya ér vény te len sé gé nek té nye a ha tó sá gi iga zol vány nyil -
ván tar tás ba be jegy zés re ke rül jön.”

5.  §

A Vhr. 38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„38.  § Nem tar to zik lak cím be je len té si kö te le zett ség alá

a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek tag ja tar -
tóz ko dá si he lyé nek bent la ká sos is ko lá ra (tan fo lyam ra) ve -
zény lés  miatti vál to zá sa, va la mint az ön kén tes tar ta lé kos
ka to nai szol gá la tot tel je sí tõk nek, to váb bá a szer zõ dé ses
tisz tes és hon véd rend fo ko za tú ál lo mány nak a Ma gyar
Hon véd ség, il let ve a rend vé del mi szer vek ál tal biz to sí tott
el he lye zé se.”

6.  §

(1) A sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: SzigR.) 3.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kör zet köz pon ti jegy zõ el sõ fo kú ha tó sá gi jog kö ré ben
el jár va]

„f) ha tá ro zat tal el ren de li a sze mély azo no sí tó iga zol vány 
el vesz té se, el lo pá sa, meg sem mi sü lé se be je len té sé nek ese -
tén az ok mány kö rö zé sét, il let ve a kö rö zés vissza vo ná sát,”

(2) A SzigR. 3.  §-a a kö vet ke zõ új g) pont tal egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg a je len le gi g) pont meg je lö lé se h) pont ra
vál to zik:

[A kör zet köz pon ti jegy zõ el sõ fo kú ha tó sá gi jog kö ré ben
el jár va]

g) ér te sí ti a sze mély azo no sí tó iga zol vány ta lá lá sá ról,
el vesz té sé rõl, el lo pá sá ról, meg sem mi sü lé sé rõl, le adá sá ról, 
vissza vo ná sá ról és meg sem mi sí té sé rõl a Köz pon ti Hi -
vatalt.”

7.  §

A SzigR. 4.  §-a a kö vet ke zõ új f) pont tal egé szül ki, és
ez zel egy ide jû leg a je len le gi f) pont meg je lö lé se g) pont ra
vál to zik:

[A Köz pon ti Hi va tal]
„f) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben ha tá ro zat tal

ren del ke zik a sze mély azo no sí tó iga zol vány kö rö zé sé nek
el ren de lé sé rõl, il let ve a kö rö zés vissza vo ná sá ról,”

8.  §

A SzigR. 28.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont -
tal egé szül ki:

[Ér vény te len a sze mély azo no sí tó iga zol vány, ha]
„e) az iga zol vány ba be jegy zett lak cí ma dat ér vény te len,

ezért a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ban ér vény te -
len, ille tõ leg fik tív jel zés sel sze re pel.”

9.  §

A SzigR. 32.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„32.  § (1) Aki nek a sze mély azo no sí tó iga zol vá nyát el -

lop ták, meg sem mi sült vagy el vesz tet te, kö te les azt ha la -
dék ta la nul, de leg ké sõbb a tu do má sá ra ju tás tól szá mí tott
há rom mun ka na pon be lül bár mely kör zet köz pon ti jegy zõ -
nél vagy kül föl dön a kül kép vi se let nél be je len te ni.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben fog lalt be je len tést a 
kül kép vi se let nél te szik meg, úgy az ha la dék ta la nul ér te sí ti
a Köz pon ti Hi va talt, amely gon dos ko dik a kö rö zés azon -
na li, ha tá ro zat tal tör té nõ el ren de lé sé rõl.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés ben fog lalt be je len tést a 
kör zet köz pon ti jegy zõ nél te szik meg, úgy az ha la dék ta la -
nul gon dos ko dik a kö rö zés ha tá ro zat tal tör té nõ el ren de lé -
sé rõl.”

10.  §

A SzigR. a kö vet ke zõ 32/A.  §-sal egé szül ki:
„32/A.  § (1) Az el ve szett nek vélt és az er rõl  szóló be je -

len tés után meg ta lált sze mély azo no sí tó iga zol vány ról a
32.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer vet a meg ta lá -
lás tól szá mí tott há rom mun ka na pon be lül ér te sí te ni kell.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint a
kül kép vi se let ér te sül az ok mány meg ta lá lá sá ról, úgy ha la -
dék ta la nul ér te sí ti a Köz pon ti Hi va talt, amely gon dos ko -
dik a kö rö zés azon na li, ha tá ro zat tal tör té nõ visszavoná -
sáról.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint a
kör zet köz pon ti jegy zõ ér te sül az ok mány meg ta lá lá sá ról,
úgy ha la dék ta la nul gon dos ko dik a kö rö zés ha tá ro zat tal
tör té nõ vissza vo ná sá ról.

(4) A kö rö zést vissza kell von ni, mi helyt el ren de lé sé nek 
oka meg szûnt. A kö rö zést az el ren de lõ szerv ha tá ro zat tal
von ja vissza.

(5) Amennyi ben a 32.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt be je -
len tés, il let ve az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés a Köz pon ti
Hi va tal nál tör té nik, úgy az ha la dék ta la nul gon dos ko dik a
kö rö zés ha tá ro zat tal tör té nõ el ren de lé sé rõl, ille tõ leg
vissza vo ná sá ról.

(6) Az ál lan dó sze mély azo no sí tó iga zol vány el vesz té sé -
rõl, el lo pá sá ról, meg sem mi sü lé sé rõl, il let ve meg ta lá lá sá -
ról  szóló be je len tés rõl fel vett jegy zõ köny vet a kör zet köz -
pon ti jegy zõ a Köz pon ti Hi va tal nak, a kül föl di uta zás ra jo -
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go sí tó ok mány ként hasz nált ál lan dó sze mély azo no sí tó
iga zol vány ese té ben a kül kép vi se let a Köz pon ti Hi va tal -
nak to váb bít ja.”

11.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

328/2005. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló 

1996. évi XLIII. tör vény végrehajtásáról  szóló
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hszt.) 342.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li
el:

1.  §

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 23.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A 37/A. és 37/B.  §-ban, to váb bá a 38., 38/A. és
38/B.  §-ban meg ha tá ro zott pót lék ra jo go sí tó szol gá la ti be -
osz tá sok nem mi nõ sül nek a Hszt. 85.  §-ának (2) be kez dé se 
sze rin ti csök ken tett szol gá lat tel je sí té si idõ re jo go sí tó be -
osz tás nak.”

2.  §

Az R. 25.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel tõl füg -
get le nül a Hszt. 329. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint 
kell a szol gá la ti ide jét szá mí ta ni an nak, aki szol gá la ti te vé -
keny sé ge alap ján a 37/A.  § (1) be kez dé se, a 38.  §, a

38/A.  §, az 50.  § sze rin ti pót lék ban ré sze sül – amennyi ben
más jog sza bály alap ján ar ra nem jo go sult –, va la mint az
54.  § sze rin ti pót lék ban ré sze sül.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel és 28/A.  §-sal egé szül ki:

„Szolgálati idõpótlék

28/A.  § (1) A Hszt. 100/A.  §-ában meg ha tá ro zott szol -
gá la ti idõ pót lék a tör vény ha tá lya alá tar to zó fegy ve res
szer vek min den hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ját
meg il le ti, füg get le nül a tény le ge sen el lá tott be osz tás tól,
mun ka kör tõl.

(2) A szol gá la ti idõ pót lék az egyes fo ko za tok hoz tar -
tozó szol gá la ti idõ be töl té sét kö ve tõ nap tól ese dé kes.”

4.  §

(1) Az R. 37/A.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a követ -
kezõ al cím lép:

„Veszélyes katasztrófavédelmi 
és tûzoltói beosztás pótléka”

(2) Az R. 37/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Hszt. 254.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti 
ve szé lyes ka taszt ró fa vé del mi be osz tás pót lék ra ha von ta az 
jo go sult, aki a ka taszt ró fa vé de lem ál la mi szer ve i nél olyan
szol gá la ti be osz tást tölt be, amely nek el lá tá sa a ka taszt -
rófa- elhárításban va ló köz vet len (hely szí ni) rész vé tel lel
együtt jár.”

(3) Az R. 37/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Aki az (1) és (2) be kez dés alap ján il let mény pót lék -
ban ré sze sül, az egy ide jû leg a 36.  § sze rin ti fo ko zot tan ve -
szé lyes be osz tás pót lék ra, il let ve a 37/B.  § sze rin ti egyéb
ve szé lyes sé gi pót lék ra nem jo go sult.

(4) A ve szé lyes ka taszt ró fa vé del mi be osz tás pót lék ra
jo go sí tó, a mi nisz ter ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott szol -
gá la ti be osz tá so kat, az adott szerv szer ve zé si állomány -
táblázatában kell meg je löl ni.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki, és 38.  §-ának
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Közterületi pótlék

38.  § (1) Köz te rü le ti pót lék ra jo go sult a rend õrség és a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú 
tag ja – ki vé ve, ha nyo mo zói pót lék ban ré sze sül vagy
 folyamatos ügye le ti és igaz ga tás ren dé sze ti szol gá lat el lá -
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tá sá ra szer ve zett be osz tást tölt be –, ha az alap fel ada tok
 ellátására szer ve zett szol gá la ti be osz tá sok ban ki ne ve zés -
sel, meg bí zás sal vagy ve zény lés sel vég re haj tói fel ada to kat 
lát el.

(2) A köz te rü le ti pót lék ra jo go sul tak kö rét az ille té kes
mi nisz ter ren de let ben ha tá roz za meg, a pót lék ra jo go sí tó
szol gá la ti be osz tá so kat, az adott szerv szer ve zé si ál lo -
mány táb lá za tá ban kell meg je löl ni.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel és 38/A.  §-sal egé szül ki:

„Határrendészeti pótlék

38/A.  § (1) Ha tár ren dé sze ti pót lék ra jo go sult a ha tár õr -
ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja – ki vé ve, ha
nyo mo zói pót lék ban ré sze sül vagy fo lya ma tos ügye le ti
szol gá lat el lá tá sá ra szer ve zett be osz tást tölt be –, ha az
alap fel ada tok el lá tá sá ra szer ve zett szol gá la ti be osz tá sok -
ban ki ne ve zés sel, meg bí zás sal vagy ve zény lés sel vég re -
haj tói fel ada to kat lát el.

(2) A ha tár ren dé sze ti pót lék ra jo go sí tó, a mi nisz ter ál tal
ren de let ben meg ha tá ro zott szol gá la ti be osz tá so kat, az
adott szerv szer ve zé si ál lo mány táb lá za tá ban kell meg je -
löl ni.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel és 38/B.  §-sal egé szül ki:

„Õrzési pótlék

38/B.  § A Hszt. 306.  §-ában meg ha tá ro zott õr zé si pót -
lék ra a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet azon zász lós és
tiszt he lyet tes ál lo mány cso por tú tag ja jo go sult, aki a fog -
va tar tot tak kal köz vet len és fo lya ma to san fog lal ko zó fel -
ügye lõi, fõ fel ügye lõi, ápo lói, sza ká po lói és se géd elõ adói
szol gá la ti be osz tást tölt be.”

8.  §

Az R. 55.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Éj sza kai pót lék ra az jo go sult, aki ve zény lé ses vagy
vál tá sos szol gá la ti idõ rend szer ben es te 22 óra és reg gel
6 óra kö zött lát ja el szol gá la ti fel ada tát.”

9.  §

Az R. 56.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Dél utá ni pót lék ra az jo go sult, aki ve zény lé ses vagy
vál tá sos szol gá la ti idõ rend szer ben dél után 14 óra és es te
22 óra kö zött lát ja el szol gá la ti fel ada tát.”

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy az il let mény re és a szol gá la ti idõ ked -
vez mé nyes szá mí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se it 2006.
ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) Az R. 38.  §, 38/A.  § és 54.  §-a sze rin ti il let mény pót -
lék ban ré sze sü lõk szol gá la ti ide je az R. 25.  §-ának (5) be -
kez dé se sze rint 2006. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ en szá mít ha tó 
ked vez mé nye sen.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2/B. szá mú mel lék le té nek a BM és a BM irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer vek osz lo pá ban a mi nisz té ri u mi szer vek so ra ki -
egé szül a „se géd elõ adó” mun ka kör rel, to váb bá a II. be so -
ro lá si osz tály, II. be osz tá si ka te gó ria mi nisz té ri u mi szer -
vek so rá ban a „gép jár mû ve ze tõ” mun ka kör meg ha tá ro zás
ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

335/2005. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeirõl

A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri
anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Ltv.) 35/A.  §-a (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé -
nek ál ta lá nos kö ve tel mé nye i rõl a Kor mány a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a köz fel ada tot el lá tó szer vek re és
– a (2) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal – azok irat tá ri
anya gá ra ter jed ki. E ren de let ha tá roz za meg a köz fel ada -
tot el lá tó szer vek hez be ér ke zõ és az ott ke let ke zett pa pír -
ala pú és elekt ro ni kus köz ira tok (a továb biak ban: irat) ke -
ze lé sé nek egy sé ges kö ve tel mé nye it, és az Ltv. 10.  §-a ha -
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tá lya alá tar to zó szer vek irat ke ze lé si sza bály za ta jó vá ha -
gyá sá nak rendjét.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a mi nõ sí tett ira tok ra és
azok ke ze lé si rend jé re kü lön jog sza bály ban fog lalt el té ré -
sek kel kell al kal maz ni.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. át me ne ti irat tár: a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal az

ik ta tó hely hez kap cso ló dó an ki ala kí tott olyan irat tár,
amely ben az irat tá ri anyag meg ha tá ro zott idõ tar ta mú át -
me ne ti, se lej te zés vagy köz pon ti irat tár ba adás elõt ti õr zé -
se tör té nik;

2. át adás: irat, ügy irat vagy irat együt tes ke ze lé si jo go -
sult sá gá nak do ku men tált át ru há zá sa;

3. be ad vány: va la mely szerv tõl vagy sze mély tõl ér ke zõ 
pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus irat;

4. csa to lás: ira tok, ügy ira tok át me ne ti jel le gû össze -
kap cso lá sa;

5. elekt ro ni ku san alá írt irat: az elekt ro ni kus alá írás ról
 szóló 2001. évi XXXV. tör vény ben meg ha tá ro zott, leg -
alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott
elekt ro ni kus do ku men tum ba fog lalt irat;

6. elekt ro ni kus tá jé koz ta tás: olyan ki ad mány nak nem
mi nõ sü lõ elekt ro ni kus do ku men tum, amely az ik ta tá si
szám ról, az el já rás meg in dí tá sá nak nap já ról, az ügy in té zé -
si ha tár idõ rõl, az ügy ügy in té zõ jé rõl és az ügy in té zõ hi va -
ta li el ér he tõ sé gé rõl ér te sí ti az ügy fe let;

7. elekt ro ni kus vissza iga zo lás: olyan ki ad mány nak
nem mi nõ sü lõ elekt ro ni kus do ku men tum, amely az elekt -
ro ni kus úton ér ke zett irat át vé te lé rõl és az ér kez te tés sor -
szá má ról ér te sí ti an nak kül dõ jét;

8. elõ adói ív: az üggyel, a szig ná lás sal, a ki ad má nyo -
zás sal, az ügy in té zés sel és az irat ke ze lés sel kap cso la tos in -
for má ci ó kat hor do zó, az ügy irat el vá laszt ha tat lan ré szét
ké pe zõ, il let ve az zal kö zös adat bá zis ban ke zelt iratkeze -
lési se géd esz köz;

9. ex pe di á lás: az irat kéz be sí té sé nek elõ ké szí té se, a
kül de mény cím zett jé nek (cím zett je i nek), adat hor do zó já -
nak, faj tá já nak, a kéz be sí tés mód já nak és idõ pont já nak
meg ha tá ro zá sa;

10. ér kez te tés: az ér ke zett kül de mény kül dõ jé nek, ér -
kez te tõ jé nek, bel sõ cím zett jé nek, az ér kez te tés dá tu má -
nak, elekt ro ni kus úton ér ke zett kül de mény sor szá má nak, a 
kül de mény adat hor do zó já nak, faj tá já nak és ér ke zé si mód -
já nak nyil ván tar tás ba vé te le az ik ta tó könyv ben vagy kü lön 
ér kez te tõ könyv ben;

11. gé pi adat hor do zó: kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott, az ügy fél-hi va tal, il let ve a hi va tal-ügy fél kom mu ni -
ká ci ó ra fel hasz nál ha tó, va la mint az elekt ro ni kus adat tá ro -
lá sá ra al kal mas esz köz;

12. ik ta tás: az irat nyil ván tar tás ba vé te le, ik ta tó szám -
mal tör té nõ el lá tá sa az ér kez te tést vagy a ke let ke zést köve -
tõen az ik ta tó könyv ben, az ira ton és az elõ adói íven;

13. ik ta tó könyv: olyan nem se lej tez he tõ, hi te le sí tett irat -
ke ze lé si se géd esz köz, amely ben az ira tok ik ta tá sa tör té -
nik;

14. ik ta tó szám: olyan egye di azo no sí tó, amellyel a köz -
fel ada tot el lá tó szerv lát ja el az ik ta tan dó ira tot;

15. irat köl csön zés: az irat vissza ho za ta li kö te le zett ség
mel let ti ki adá sa az irat tár ból;

16. irat tá ri té tel: az irat kép zõ szerv vagy sze mély ügy -
kö ré nek és szer ve ze té nek meg fele lõen ki ala kí tott leg ki -
sebb – egyé ni irat tá ri õr zé si idõ vel ren del ke zõ – irat tá ri
egy ség, amely be több egye di ügy ira tai tar toz hat nak;

17. irat tá ri té tel szám: az irat nak az irat tá ri terv ben meg -
ha tá ro zott tár gyi cso port ba és irat faj tá ba so ro lá sát, se lej -
tez he tõ ség sze rin ti cso por to sí tá sát meg ha tá ro zó kód;

18. irat tár ba he lye zés: az ügy irat irat tá ri té tel szám mal
tör té nõ el lá tá sa és irat tár ban tör té nõ do ku men tált el he lye -
zé se, il let ve ke ze lé si jo gá nak át adá sa az irat tár nak az ügy -
in té zés be fe je zé sét kö ve tõ vagy an nak fel füg gesz té se alat ti 
át me ne ti idõre;

19. ke ze lé si fel jegy zé sek: az ügy irat vagy az egyes irat
ke ze lé sé vel kap cso la tos, ügy ke ze lõ nek  szóló ve ze tõi vagy 
ügy in té zõi uta sí tá sok;

20. kéz be sí tés: a kül de mény nek kéz be sí tõ szer ve zet,
sze mély, adat át vi te li esz köz út ján tör té nõ el jut ta tá sa a
cím zett hez;

21. köz pon ti irat tár: a köz fel ada tot el lá tó szerv több
szer ve ze ti egy sé ge irat tá ri anya gá nak se lej te zés vagy le -
vél tár ba adás elõt ti õr zé sé re szol gá ló irat tár;

22. kül de mény: az irat vagy tárgy, ame lyet kéz be sí tés
cél já ból bur ko la tán vagy a hoz zá tar to zó lis tán cím zés sel
lát tak el;

23. kül de mény bon tá sa: az ér ke zett kül de mény biz ton -
sá gi el len õr zé se, fel nyi tá sa, ol vas ha tó vá té te le;

24. le vél tár ba adás: a le járt hely ben õr zé si ide jû, ma ra -
dan dó ér té kû ira tok tel jes és le zárt év fo lya ma i nak át adá sa
az ille té kes köz le vél tár nak;

25. má sod lat: az ere de ti irat egyik hi te les pél dá nya,
ame lyet az el sõ pél dánnyal azo nos mó don hi te le sí tet tek;

26. má so lat: az ere de ti irat ról szö veg-azo nos és alak hû
for má ban, utó lag ké szült egy sze rû (nem hi te le sí tett) vagy
hi te les (hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott) irat;

27. meg sem mi sí tés: a ki se lej te zett irat vég le ges, a ben ne 
fog lalt in for má ció hely re ál lí tá sá nak le he tõ sé gét ki zá ró
mó don tör té nõ hoz zá fér he tet len né té te le, tör lé se;

28. mel lé kelt irat: az irat nak nem szer ves ré sze, tar to zé -
ka, at tól – mint kí sé rõ irat tól – el vá laszt ha tó;

29. mel lék let: va la mely irat szer ves tar to zé ka, an nak ki -
egé szí tõ ré sze, amely el vá laszt ha tat lan at tól;

30. nap ló zás: az elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer ben,
a ke zelt adat ál lo má nyok ban be kö vet ke zett ese mé nyek
meg ha tá ro zott kö ré nek re giszt rá lá sa;
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31. se lej te zés: a le járt meg õr zé si ha tár ide jû ira tok ki -
eme lé se az irat tá ri anyag ból és meg sem mi sí tés re tör té nõ
elõ ké szí té se;

32. sze re lés: ugyan ah hoz az ügy irat hoz tar to zó ügy irat -
da ra bok (elõ- és utó ira tok) vég le ges jel le gû össze kap cso -
lá sa, ame lyet az ik ta tó könyv ben és az ira to kon egy aránt je -
löl ni kell;

33. szig ná lás: az ügy ben el jár ni ille té kes szer ve ze ti egy -
ség és/vagy ügy in té zõ sze mély ki je lö lé se, az el in té zé si ha -
tár idõ és a fel adat meg ha tá ro zá sa;

34. to váb bí tás: az ügy in té zés so rán az irat el jut ta tá sa az
egyik ügy in té zé si pont tól a má sik hoz, amely elekt ro ni ku -
san tá rolt irat ese tén meg va ló sul hat az irat hoz va ló hoz zá -
fé rés le he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val is;

35. ügy in té zõ: az ügy in té zé sé re ki je lölt sze mély, az ügy 
elõ adó ja, aki az ügyet dön tés re elõ ké szí ti;

36. ügy irat: egy ügy ben ke let ke zett va la mennyi irat;
37. ügy kör: a szerv vagy sze mély fel adat- és ha tás kö ré -

be tar to zó ügyek meg ha tá ro zott cso port ja.

Az iratkezelés szabályozása

3.  §

(1) Az Ltv. 10.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben meg je lölt
szerv az Ltv. 9. §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
– az e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek figye lembe véte -
lével – egy sé ges, il let ve egye di irat ke ze lé si sza bály za tot és 
irat tá ri ter vet (a továb biak ban együtt: irat ke ze lé si sza -
bályzat) ké szít.

(2) Az irat tá ri terv az irat ke ze lé si sza bály zat kö te le zõ
mel lék le tét ké pe zi, me lyet éven te fe lül kell vizs gál ni, és az 
irat tá ri ter vet al kal ma zó szerv (szer vek) fel adat- és ha tás -
kö ré ben be kö vet ke zett vál to zás vagy az õr zé si idõ meg vál -
to zá sa ese tén mó do sí ta ni kell.

(3) A szerv ve ze tõ je a szerv szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tá ban ha tá roz za meg az irat ke ze lés szer ve ze ti rend -
jét, az irat ke ze lés re, va la mint az az zal össze füg gõ te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó fel adat- és ha tás kö rö ket, to váb bá
ki je lö li az irat ke ze lés fel ügye le tét el lá tó ve ze tõt.

Egyedi iratkezelési szabályzatok hatálybalépése

4.  §

(1) A köz igaz ga tá si szerv egye di irat ke ze lé si sza bály za -
ta a (2) és (3) be kez dés sze rin ti jó vá ha gyást köve tõen lép
ha tály ba.

(2) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv és az or szá gos ha -
tás kö rû ál lam igaz ga tá si szerv egye di irat ke ze lé si sza bály -
za tát a bel ügy mi nisz ter hagy ja jó vá, a Ma gyar Or szá gos
Le vél tár ral, il let ve az ille té kes szak le vél tár ral egyet -
értésben.

(3) A he lyi ön kor mány zat jegy zõ je (fõ jegy zõ je) ál tal
ké szí tett egye di irat ke ze lé si sza bály za tot – az ille té kes
köz le vél tár ral egyet ér tés ben – a te rü le ti leg ille té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je hagy ja jó vá.

Az iratkezelés felügyelete a szerven belül

5.  §

Az irat ke ze lé si sza bály zat ban fog lal tak vég re haj tá sá ért, 
a szer ve ze ti, mû kö dé si és ügy ren di sza bá lyok, az al kal ma -
zott in for ma ti kai esz kö zök és el já rá sok, va la mint az irat -
tári ter vek és irat ke ze lé si elõ írások fo lya ma tos összhang -
jáért, az ira tok szak sze rû és biz ton sá gos meg õr zé sé re al -
kal mas irat tár ki ala kí tá sá ért és mû köd te té sé ért, to váb bá az
irat ke ze lés hez szük sé ges egyéb tár gyi, tech ni kai és sze mé -
lyi fel té te lek biz to sí tá sá ért, fel ügye le té ért a köz fel ada tot
el lá tó szerv ve ze tõ je fe le lõs.

6.  §

A köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sét úgy kell
meg szer vez ni, hogy a szerv hez ér ke zett, ott ke let ke zõ, il -
let ve on nan to váb bí tott irat:

a) azo no sít ha tó, fel le lé si he lye, út ja kö vet he tõ, el len -
õriz he tõ és vissza ke res he tõ le gyen;

b) tar tal ma csak az ar ra jo go sult szá má ra le gyen meg is -
mer he tõ;

c) ke ze lé sé ért fenn ál ló sze mé lyi fe le lõs ség egyértel -
mûen meg ál la pít ha tó le gyen;

d) szak sze rû ke ze lé sé hez, nyil ván tar tá sá hoz, kéz be sí -
té sé hez, vé del mé hez meg fe le lõ fel té te lek biz to sít va le gye -
nek;

e) a be ér ke zett ira tok meg vál toz tat ha tat lan sá ga biz to -
sít va le gyen;

f) a rend sze res se lej te zés el vég zé sé vel az irat tá ri irat -
anyag fe les le ges fel hal mo zó dá sa meg elõz he tõ, a ma ra dan -
dó ér té kû ira tok meg õr zé se biz to sí tott le gyen;

g) az ügy in té zés hez, a dön té sek elõ ké szí té sé hez, a szer -
ve zet ren del te tés sze rû mû kö dé sé hez meg fe le lõ tá mo ga tást 
biz to sít son.

7.  §

Az irat ke ze lés fel ügye le té vel meg bí zott ve ze tõ gon dos -
ko dik:

a) az irat ke ze lé si sza bály zat vég re haj tá sá nak rend sze -
res el len õr zé sé rõl, in téz ke dik a sza bály ta lan sá gok meg -
szün te té sé rõl, szük ség ese tén kez de mé nye zi a sza bály zat
mó do sí tá sát;

b) az irat ke ze lést vég zõ, vagy azért fe le lõs sze mé lyek
szak mai kép zé sé rõl és to vább kép zé sé rõl;
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c) az irat ke ze lé si se géd esz kö zök (ik ta tó könyv, név- és
tárgy mu ta tó, kéz be sí tõ könyv, irat min ták és for ma nyom -
tat vá nyok, szá mí tás tech ni kai prog ra mok, adat hor do zók
stb.) biz to sí tá sá ról;

d) az elekt ro ni kus irat ke ze lé si szoft ver hoz zá fé ré si jo -
go sult sá ga i nak, az egye di azo no sí tók nak, a he lyet te sí té si
jo gok nak, a kül sõ és a bel sõ név- és cím tá rak nak nap ra ké -
szen tar tá sá ról, az üze mel te té si és adat biz ton sá gi kö ve tel -
mé nyek rõl, és azok be tar tá sá ról;

e) a hi va ta los és sze mé lyes elekt ro ni kus pos ta fi ó kok
sza bá lyo zott mû kö dé sé rõl;

f) egyéb jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott irat ke ze lést
érin tõ fel ada tok ról.

8.  §

(1) A köz fel ada tot el lá tó szerv ve ze tõ je, ille tõ leg te vé -
keny sé gi kö ré ben irat ke ze lé si fel ada to kat el lá tó ve ze tõ,
ügy in té zõ, ügy ke ze lõ kö te les gon dos kod ni az irat ke ze lé si
szoft ver ál tal ke zelt ada tok biz ton sá gá ról, s meg ten ni azo -
kat a tech ni kai és szer ve zé si in téz ke dé se ket, ki ala kí ta ni
azo kat az el já rá si sza bá lyo kat, ame lyek az üzembizton -
sági, adat vé del mi sza bá lyok ér vény re jut ta tá sá hoz szük sé -
ge sek.

(2) Az ira to kat és az ada to kat vé de ni kell kü lö nö sen a
jo go su lat lan hoz zá fé rés, meg vál toz ta tás, to váb bí tás, nyil -
vá nos ság ra ho za tal, tör lés, meg sem mi sí tés, va la mint a
meg sem mi sü lés és sé rü lés el len. A szerv ve ze tõ je kö te les
az üze mel te tés és az adat biz ton ság olyan sza bá lyo zá sá ra,
amely alap ján a fel ada tok, ha tás kö rök pon to san meg ha tá -
ro zás ra ke rül nek és vég re hajt ha tók.

II. Fejezet

AZ IRATTÁRI TERV

Az irattári terv kiadásra, módosításra történõ
elõkészítése

9.  §

(1) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv

a) sa ját irat tá ri ter vét,

b) a ha tás kö ré be tar to zó te rü le ti és he lyi ál lam igaz ga tá -
si szer vek re, rend vé del mi szer vek re, Hon véd ség re, Ha tár -
õr ség re, va la mint az ál la mi és he lyi ön kor mány za ti in téz -
mé nyek meg ha tá ro zott cso port ja i ra néz ve kö te le zõ, egy sé -
ges irat tá ri ter vet,

c) a he lyi ön kor mány za tok, to váb bá az egye di irat ke ze -
lé si sza bály zat ké szí té sé re jo go sult ál la mi és he lyi ön kor -
mány za ti in téz mé nyek irat tá ri ter ve i nek el ké szí té sét se gí tõ 
irat tá ri min ta ter ve ket,

a bel ügy mi nisz ter rel, a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ral, va -
la mint az ille té kes szak le vél tár ral együtt mû köd ve ké szí ti
elõ ki adás ra vagy mó do sí tás ra.

(2) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett, egye di vagy egy -
sé ges irat tá ri terv ki adá sá ra jo go sult szerv az irat tá ri ter vet
az ille té kes köz le vél tár ral együtt mû köd ve ké szí ti elõ ki -
adás ra vagy mó do sí tás ra.

(3) Az irat tá ri min ta terv alap ján ké szült egye di irat tá ri
terv ben az egyes irat tá ri té te lek se lej te zé sé re, vagy le vél -
tár ba adá sá ra vo nat ko zó, az irat tá ri min ta terv ben meg je lölt 
ha tár idõ ket nem sza bad meg vál toz tat ni.

Az irattári tételek kialakítása

10.  §

(1) Az ügy ira to kat és a nem ik ta tás sal nyil ván tar tott
egyéb irat együt te se ket – a szerv ügy kö re it az azo nos tár -
gyú egye di ügye kig le me nõ rész le tes ség gel fel so ro ló jegy -
zék se gít sé gé vel – tár gyi ala pon kell té te lek be so rol ni. Az
irat tá ri té tel egy vagy több tárgy kör (ügy kör) ira ta i ból is
ki ala kít ha tó, an nak figye lembe véte lével, hogy:

a) egy irat tá ri té tel be csak azo nos ér té kû, le vél tá ri meg -
õr zést igény lõ vagy meg ha tá ro zott idõ tar tam el tel te után
se lej tez he tõ ira tok so rol ha tók be;

b) az egyes irat tá ri té te lek meg fe le lõ ala pul szol gál nak
az éves ügy irat for gal mi és ha tó sá gi sta tisz ti kai adat szol -
gál ta tás hoz;

c) a szerv ha té kony mû köd te té se egy adott funk ci ót il -
le tõ en az ügy kö rök mi lyen mély sé gû át te kin té sét igény li.

(2) Kü lön irat tá ri té te le ket le het ki ala kí ta ni irat faj ta
alap ján

a) a jog sza bály ban vagy bel sõ uta sí tás ban elõ írt, kü lön -
bö zõ cé lú és adat tar tal mú nyil ván tar tá sok ból;

b) az a) pont sze rin ti nyil ván tar tá sok alap ira ta i ból, ha
azo kat kü lön irat tá ri egy ség ként kell ke zel ni;

c) a vá lasz tott tes tü le tek, bi zott sá gok, va la mint a szerv
mû kö dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó je len tõ sé gû, rend -
sze re sen meg tar tott ér te kez le tek ira ta i ból (ide ért ve az elõ -
ter jesz téseket, a jegy zõ köny ve ket vagy em lé kez te tõ ket és
a ha tá ro za to kat is), to váb bá a bel sõ uta sí tá sok ból.

11.  §

(1) Az egyes irat tá ri té te lek hez kap cso ló dó an meg kell
ha tá roz ni, hogy me lyek azok az irat tá ri té te lek, ame lyek
ira tai nem se lej tez he tõk, és me lyek azok, ame lyek ira ta it
meg ha tá ro zott idõ el tel te után ki le het se lej tez ni. A nem
se lej tez he tõ irat tá ri té te lek ese té ben meg kell je löl ni azt is,
hogy me lyek azok, ame lyek ira ta it meg ha tá ro zott idõ el tel -
te után le vél tár ba kell ad ni, és me lyek azok, ame lyek meg -
õr zé sé rõl az irat kép zõ – ha tár idõ meg je lö lé se nél kül –
hely ben kö te les gon dos kod ni. A nem se lej tez he tõ és le vél -
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tár ba adan dó irat tá ri té te lek, to váb bá a se lej tez he tõ irat tá ri
té te lek ese té ben meg kell je löl ni az irat tá ri õr zés idõ tar ta -
mát. A sze mé lyes ada tot tar tal ma zó ira tok õr zé si és se lej te -
zé si ide jét a cél hoz kö tött adat ke ze lés kö ve tel mé nyé re te -
kin tet tel kell meg ha tá roz ni. A nem se lej tez he tõ ira tok le -
vél tár ba adá sá nak ha tár ide jét az Ltv. 12.  §-ában fog lal tak
figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

(2) Amennyi ben jog sza bály nem ha tá roz meg õr zé si
idõ tar ta mot, ak kor a 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti irat tá ri ter -
vek és irat tá ri min ta ter vek ese té ben a nem se lej tez he tõ
(ma ra dan dó ér té kû) ira tok kö rét a Ma gyar Or szá gos Le -
vél tár, a se lej tez he tõ ira tok õr zé sé nek idõ tar ta mát pe dig, a
bel ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel, az irat tá ri terv vagy az
irat tá ri min ta terv ki adá sá ra jo go sult szerv ha tá roz za meg.

Az irattári terv szerkezete és rendszere

12.  §

(1) Az irat tá ri terv szer ke ze tét és rend sze rét a cím mel el -
lá tott irat tá ri té te lek cso por to sí tá sá val, to váb bá a szerv
ügy kö rei kö zött meg lé võ tar tal mi össze füg gé sek alap ján
el vég zett rend sze re zés sel kell ki ala kí ta ni.

(2) Az irat tá ri ter vet ál ta lá nos és kü lö nös rész re kell osz -
ta ni, és az irat tá ri té te le ket en nek meg fele lõen kell cso por -
to sí ta ni. Az ál ta lá nos rész be a szerv mû köd te té sé vel kap -
cso la tos, több szer ve ze ti egy sé get is érin tõ irat tá ri té te lek,
a kü lö nös rész be pe dig a szerv alap fel ada ta i hoz kap cso ló -
dó irat tá ri té te lek tar toz nak.

(3) A szerv ügy kö rei kö zött meg lé võ tar tal mi össze füg -
gé sek alap ján el vég zett rend sze re zés ered mé nye ként az
irat tá ri té te le ket kü lön bö zõ fõ cso por tok ba, azon be lül pe -
dig cso por tok ba és al cso por tok ba kell be so rol ni. Az irat -
tári terv kü lö nös ré szén be lül a fõ cso por tok szer ve ze ti egy -
sé gen ként is ki ala kít ha tók.

(4) A (2) és a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint cso por -
to sí tott, cím mel el lá tott és rend sze re zett irat tá ri té te le ket
az irat tá ri terv ben el fog lalt he lyük nek meg fe le lõ azo no sí -
tó val (irat tá ri té tel szám mal) kell el lát ni.

III. Fejezet

AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEI

Az iratok rendszerezése

13.  §

(1) A köz fel ada tot el lá tó szerv fel adat- és ha tás kö ré be
tar to zó ügyek in té zé sé nek át te kint he tõ sé ge ér de ké ben az
azo nos ügy re – egy adott tárgy ra – vo nat ko zó ira to kat egy
irat egy ség ként, ügy irat ként kell ke zel ni. A több fá zis ban

in té zett ügyek egyes fá zi sa i ban ke let ke zett ira tok ügy ira -
ton be lü li irat egy ség nek, ügy irat da rab nak (ügy da rab nak)
mi nõ sül nek.

(2) Az ügy ira to kat, va la mint a köz fel ada tot el lá tó szerv
irat tá ri anya gá ba tar to zó egyéb más ira to kat – még irat tár -
ba he lye zé sük elõtt – az irat tá ri terv ben meg ha tá ro zott irat -
tá ri té te lek be, a tár gyi ala pon, in do kolt eset ben irat faj ta
alap ján ki ala kí tott irat tá ri egy sé gek be kell be so rol ni.

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom
dokumentálása

14.  §

(1) Az ira tot a 39.  §-ban fel so rolt ada tok rög zí té sé vel, az 
e cél ra rend sze re sí tett pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus ik ta -
tó könyv ben, ik ta tó szá mon kell nyil ván tar ta ni (ik tat ni).

(2) Az ik ta tást olyan mó don kell vé gez ni, hogy az ik ta -
tó köny vet az ügy in té zés hi te les do ku men tu ma ként le hes -
sen hasz nál ni.

(3) Az irat for ga lom ke re té ben az át adást-át vé telt min -
den eset ben úgy kell vé gez ni, hogy egy ér tel mû en bi zo -
nyít ha tó le gyen, ki, mi kor, ki nek to váb bí tot ta vagy ad ta át
az ira tot.

(4) Az ira tok ik ta tá sá val és az irat for ga lom do ku men tá -
lá sá val biz to sí ta ni kell, hogy az ügy in té zés fo lya ma ta, és
az ira tok szer ve ze ten be lü li út ja pon to san kö vet he tõ és el -
len õriz he tõ, az ira tok hol lé te pe dig nap ra ké szen meg ál la -
pít ha tó legyen.

15.  §

Az irat ke ze lé si fo lya mat sze rep lõ it (szer ve ze ti egy ség,
szig ná ló, ki ad má nyo zó, ügy in té zõ, irat ke ze lõ) meg szû nés, 
át szer ve zés és sze mé lyi vál to zás ese tén a ke ze lé sük ben lé -
võ ira tok kal, a nyil ván tar tá sok alap ján té te le sen el kell szá -
mol tat ni, az el szá mol ta tás ról jegy zõ köny vet kell fel ven ni.

Az iratkezelés megszervezése

16.  §

(1) A köz fel ada tot el lá tó szerv adott sá ga i nak és igé nye i -
nek meg fele lõen az ik ta tást

a) köz pon ti lag, egyet len szer ve ze ti egy ség vagy sze -
mély fel ada ta ként,

b) osz tot tan, az ügye ket in té zõ szer ve ze ti egy ség nél,
vagy

c) ve gyes rend szer ben, az a) és b) pont ban fog lal tak
együt tes al kal ma zá sá val
szer vez he ti meg.

(2) A szerv az el in té zett ügyek ira ta it irat tá rá ban he lye zi 
el.
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17.  §

(1) Az irat ke ze lé si sza bály zat ban az irat ke ze lés min den
fá zi sá ra meg kell ha tá roz ni azo kat az elõ írásokat, ame lyek
biz to sít ják a pa pír ala pú és az elekt ro ni kus ira tot egy aránt
tar tal ma zó ügy ira tok egy sé gé nek meg õr zé sét, ke zel he tõ -
sé gét és hasz nál ha tó sá gát.

(2) Az ik ta tott elekt ro ni kus irat nak az irat meg nyi tá sa
nél kül is azo no sít ha tó nak kell len nie.

IV. Fejezet

AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA

A küldemények átvétele

18.  §

Az Irat ke ze lé si Sza bály zat ban meg kell ha tá roz ni az
adott szerv hez ér ke zett kül de mény – le vél, táv irat, fax,
cso mag stb. – át vé te lé re va ló jo go sult sá got és az át vé tel lel
kap cso la tos te en dõ ket. Az át vé tel lel kap cso la tos te en dõk a 
kül de mény ér ke zé sé nek mód ja – pos tai vagy hi va ta li kéz -
be sí tés, fu tár szol gá lat, in for ma ti kai-te le kom mu ni ká ci ós
esz köz, il let ve a ma gán fél sze mé lyes be nyúj tá sa stb. – sze -
rin ti bon tás ban is meg ha tá roz ha tók.

19.  §

A kül de mény át vé te lé re jo go sult:

a) a cím zett vagy az ál ta la meg bí zott sze mély;

b) a szerv ve ze tõ je vagy az ál ta la meg bí zott sze mély;

c) az irat ke ze lést fel ügye lõ ve ze tõ vagy az ál ta la meg -
bí zott sze mély;

d) a pos tai meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ sze mély;

e) az ügy fél szol gá la ti iro da mun ka tár sa;

f) hi va ta li mun ka idõn túl az ügye le ti szol gá la tot tel je sí -
tõ sze mély;

g) az irat ke ze lé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott elekt ro -
ni kus rend szer.

20.  §

(1) A kül de ményt át ve võ kö te les el len õriz ni:

a) a cím zés alap ján a kül de mény át vé te lé re va ló jo go -
sult sá gát;

b) a kéz be sí tõ ok má nyon és a kül de mé nyen lé võ azo -
no sí tá si jel meg egye zõ sé gét;

c) az ira tot tar tal ma zó zárt bo rí ték, vagy zárt cso ma go -
lás sér tet len sé gét.

(2) Az át ve võ kö te les gon dos kod ni az egyéb jog sza -
bály ban vagy a szerv bel sõ sza bály za tá ban elõ írt biz ton sá -
gi kö ve tel mé nyek sze rin ti fel ada tok el vég zé sé rõl.

21.  §

Az át ve võ a pa pír ala pú ira tok ese té ben a kéz be sí tõ ok -
má nyon ol vas ha tó alá írá sá val és az át vé tel dá tu má nak fel -
tün te té sé vel az át vé telt el is me ri. Elekt ro ni kus úton ér ke -
zett kül de mé nyek ese té ben az át ve võ a fel adó nak au to ma -
ti ku san el kül di a kül de mény át vé te lét iga zo ló és az ér kez -
te tés sor szá mát is tar tal ma zó elekt ro ni kus vissza iga zo lást
(át vé te li nyug tát). Az „azon nal” és „sür gõs” jel zé sû kül de -
mé nyek át vé te li ide jét óra, perc pon tos ság gal kell meg je -
löl ni. Amennyi ben ik ta tás ra nem jo go sult sze mély vagy
szer ve ze ti egy ség ve szi át az ira tot, úgy azt kö te les ha la -
dék ta la nul, de leg ké sõbb az ér ke zést kö ve tõ el sõ mun ka -
nap kez de tén a cím zett nek vagy az ille té kes ik ta tó egy ség -
nek ik ta tás ra át ad ni.

22.  §

(1) Az elekt ro ni kus úton ér ke zett irat át vé te lé nek és ér -
ke zé sé nek idõ pont ja fo lya ma tos mû kö dé sû rend sze rek
ese tén a fo ga dó szerv elekt ro ni kus rend sze re ál tal ki ál lí tott 
elekt ro ni kus vissza iga zo lás ban (át vé te li nyug tá ban) sze -
rep lõ idõ pont.

(2) Nem fo lya ma tos mû kö dé sû rend sze rek ese tén a ha -
tár idõt meg tar tott nak kell te kin te ni, ha an nak le jár ta az
üzem szü net idõ sza ká ra esik, en nél fog va az elekt ro ni kus
vissza iga zo lást (át vé te li nyug tát) a fo ga dó szerv az üzem -
szü ne tet kö ve tõ el sõ mun ka na pon ál lít ja ki.

(3) Egyes elekt ro ni kus úton ér ke zett ira tok elekt ro ni kus
vissza iga zo lá sa ese té ben kü lön jog sza bály idõ bé lyeg zõ al -
kal ma zá sát ír hat ja elõ.

23.  §

Sé rült kül de mény át vé te le ese tén a sé rü lés té nyét pa pír
ala pú ira tok ese té ben az át vé te li ok má nyon je löl ni kell, és
so ron kí vül el len õriz ni kell a kül de mény tar tal má nak meg -
lé tét. A hi ány zó ira tok ról vagy mel lék le tek rõl a kül dõ
szer vet, sze mélyt ér te sí te ni kell.

24.  §

A gyors el in té zést igény lõ (,,azon nal”, „sür gõs” jel zé sû) 
kül de ményt azon nal to váb bí ta ni kell a cím zett hez, ille tõ -
leg azt a szig ná lás ra jo go sult nak so ron kí vül be kell mu tat -
ni, az elekt ro ni kus ira tot ré szé re to váb bí ta ni kell.
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25.  §

(1) Az elekt ro ni ku san ér ke zett irat át vé te lét meg kell ta -
gad ni, ha az biz ton sá gi koc ká za tot je lent a fo ga dó szerv
szá mí tás tech ni kai rend sze ré re.

(2) A kül de mény a fo ga dó szerv rend sze ré re biz ton sá gi
koc ká za tot je lent, ha

a) a ha tó ság in for ma ti kai rend sze ré hez vagy azon ke -
resz tül más in for ma ti kai rend szer hez va ló jo go su lat lan
hoz zá fé rés cél ját szol gál ja, vagy

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott in for ma ti kai rend szer
üze me lé sé nek vagy más sze mé lyek hoz zá fé ré sé nek jo go -
su lat lan aka dá lyo zá sá ra irá nyul,

c) az a) pont ban meg ha tá ro zott in for ma ti kai rend szer -
ben lé võ ada tok jo go su lat lan meg vál toz ta tá sá ra, hoz zá fér -
he tet len né té te lé re vagy tör lé sé re irá nyul.

(3) A fo ga dó szerv a fel dol go zás el ma ra dá sá nak té nyé -
rõl és an nak oká ról ér te sí ti a kül dõt.

(4) Nem kö te les a fo ga dó szerv a (3) be kez dés sze rint
ér te sí te ni a fel adót, ha ko ráb ban már ér ke zett azo nos jel le -
gû biz ton sá gi koc ká za tot tar tal ma zó be ad vány az adott
kül dõ tõl. Az is mét lõ dés ér tel me zé sé re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat az Irat ke ze lé si Sza bály zat tar tal maz za.

26.  §

Té ves cím zés vagy hely te len kéz be sí tés ese tén a kül de -
ményt azon nal to váb bí ta ni kell a cím zett hez, vagy ha ez
nem le het sé ges, vissza kell kül de ni a fel adó nak. Amennyi -
ben a fel adó nem ál la pít ha tó meg, a kül de ményt, a
25.  §-ban jel zett ki vé tel lel, irat tá raz ni és az irat tá ri terv ben
meg ha tá ro zott idõ után se lej tez ni kell.

A küldemény felbontása és érkeztetése

27.  §

A szerv hez ér ke zett kül de ményt – a mi nõ sí tett ira tok ki -
vé te lé vel 

a) a cím zett, vagy

b) a köz pon ti irat ke ze lést fel ügye lõ ve ze tõ ál tal írás ban 
fel ha tal ma zott sze mély, vagy

c) a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott szer ve ze ti egy ség dol go zó ja, vagy

d) au to ma ti ku san az irat ke ze lé si sza bály zat ban meg ha -
tá ro zott elekt ro ni kus rend szer

bont hat ja fel.

28.  §

(1) Fel bon tás nél kül do ku men tál tan a cím zett nek kell
to váb bí ta ni

a) ,,s. k.,” fel bon tás ra  szóló, va la mint
b) azon kül de mé nye ket, me lyek nél ezt az ar ra jo go sult

sze mély el ren del te.

(2) A kül de mé nyek cím zett je kö te les gon dos kod ni az
ál ta la át vett hi va ta los kül de mény irat ke ze lé si sza bály zat
sze rin ti ik ta tá sá ról.

29.  §

A kül de mé nyek té ves fel bon tá sa kor a fel bon tó az át vé -
tel és a fel bon tás té nyét a dá tum meg je lö lé sé vel, do ku men -
tál tan kö te les rög zí te ni, majd gon dos kod nia kell a kül de -
mény cím zett hez va ló el jut ta tá sá ról.

30.  §

A kül de mény fel bon tá sa kor el len õriz ni kell a jel zett
mel lék le tek meg lé tét és ol vas ha tó sá gát. Az eset le ge sen
fel me rü lõ prob lé mák té nyét rög zí te ni kell, és er rõl tá jé koz -
tat ni kell a kül dõt is.

31.  §

(1) Az elekt ro ni ku san ér ke zett ira tot ik ta tás elõtt meg -
nyit ha tó ság (ol vas ha tó ság) szem pont já ból el len õriz ni kell.

(2) Amennyi ben az irat a ren del ke zés re ál ló esz kö zök -
kel nem nyit ha tó meg, úgy a kül dõt az ér ke zés tõl szá mí tott
há rom na pon be lül ér te sí te ni kell a kül de mény ér tel mez he -
tet len sé gé rõl, és a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal hasz nált
elekt ro ni kus úton tör té nõ fo ga dás sza bá lya i ról.

(3) Amennyi ben az irat nak csak egyes ele mei nem nyit -
ha tó ak meg a ren del ke zés re ál ló esz kö zök kel, úgy a kül dõt 
há rom na pon be lül ér te sí te ni kell az ele mek ér tel mez he tet -
len sé gé rõl, és a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal hasz nált
elekt ro ni kus úton tör té nõ fo ga dás sza bá lya i ról, il let ve a hi -
ány pót lás szük sé ges sé gé rõl és le he tõ sé ge i rõl.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti ira to kat ik tat ni nem kell.

32.  §

Ha fel bon tás al kal má val ki de rül, hogy a kül de mény
pénzt vagy egyéb ér té ket tar tal maz, a fel bon tó az össze get,
ille tõ leg a kül de mény ér té két kö te les az ira to kon vagy fel -
jegy zés for má já ban az irat hoz csa tol tan fel tün tet ni, és a
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pénzt, il le ték bé lye get és egyéb ér té ket – el is mer vény el le -
né ben – a pénz ke ze lés sel meg bí zott dol go zó nak át ad ni. Az 
el is mer vényt az irat hoz kell csa tol ni.

33.  §

(1) Amennyi ben az irat be nyúj tá sá nak idõ pont já hoz
jog kö vet kez mény fû zõ dik vagy fû zõd het, gon dos kod ni
kell, hogy an nak idõ pont ja har ma dik fél ál tal meg ál la pít -
ha tó le gyen.

(2) Pa pír ala pú irat ese té ben a be nyúj tás idõ pont já nak
meg ál la pí tá sa a bo rí ték csa to lá sá val biz to sít ha tó.

(3) Elekt ro ni kus úton ér ke zett irat ese té ben az Irat ke ze -
lé si Sza bály zat ban ren del kez ni kell azok ról a tech ni kai kö -
ve tel mé nyek rõl, ame lyek az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõ pont meg ál la pít ha tó sá gát biz to sít ják.

(4) Amennyi ben a be kül dõ ne vét vagy pon tos cí mét az
irat ból nem le het meg ál la pí ta ni, az ezek iga zo lá sá ra szol -
gá ló in for má ci ó hor do zó kat az irat hoz kell csa tol ni.

34.  §

Min den be ér ke zett kül de ményt ér kez tet ni kell. A nem
ik ta tan dó ira to kat az irat ke ze lé si sza bály zat ban meg kell
ha tá roz ni.

35.  §

(1) Az elekt ro ni kus ira ton sze rep lõ elekt ro ni kus alá írás
ér vé nyes sé gét el len õriz ni és az el len õr zés té nyét az ik ta -
tás ban rög zí te ni kell.

(2) Amennyi ben az elekt ro ni kus alá írás nem ér vé nyes,
ab ban az eset ben az elekt ro ni kus ira tot nem le het az alá író -
ként meg ne ve zett sze mély hez ren delt nek te kin te ni, az ik -
ta tást en nek meg fele lõen mó do sí ta ni kell.

36.  §

Az elekt ro ni kus ira tot gé pi adat hor do zón (haj lé kony le -
mez, CD ROM stb.) át ven ni vagy el kül de ni csak pa pír ala -
pú kí sé rõ lap pal le het. Az adat hor do zót és a kí sé rõ la pot
mint ira tot és mel lé kelt ira tot kell ke zel ni. A kí sé rõ la pon a
cím zés ada tai mel lett fel kell tün tet ni a szá mí tó gé pes adat -
hor do zón lé võ irat(ok) tár gyát, a fájl ne vét, fájl tí pu sát, ren -
del ke zik-e elekt ro ni kus alá írás sal és az adat hor do zó pa ra -
mé te re it. Át vé tel kor el len õriz ni kell a kí sé rõ la pon fel tün -
te tett azo no sí tók va ló ság tar tal mát.

37.  §

Az irat mun ka hely rõl tör té nõ ki vi te lé rõl, mun ka he lyen
kí vü li ta nul má nyo zá sá ról, fel dol go zá sá ról, tá ro lá sá ról bel -
sõ sza bály zat ban kell ren del kez ni.

38.  §

A sze mé lyes ada tok ke ze lé sé hez va ló hoz zá já ru lást tar -
tal ma zó, il let ve a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá -
nyu ló ké rel mek ke ze lé sé rõl bel sõ sza bály zat ban kell ren -
del kez ni.

Iktatás

39.  §

(1) Ik ta tás cél já ra éven te meg nyi tott, hi te le sí tett ik ta tó -
köny vet kell hasz nál ni.

(2) Az ik ta tó könyv nek kö te le zõ en kell tar tal maz nia az
aláb bi ada to kat:

a) ik ta tó szám;
b) ik ta tás idõ pont ja;
c) kül de mény ér ke zé sé nek idõ pont ja, mód ja, ér kez te tõ

szá ma;
d) kül de mény el kül dé sé nek idõ pont ja, mód ja;
e) kül de mény adat hor do zó já nak tí pu sa (pa pír ala pú,

elekt ro ni kus), adat hor do zó ja;
f) kül dõ meg ne ve zé se, azo no sí tó ada tai;
g) cím zett meg ne ve zé se, azo no sí tó ada tai;
h) ér ke zett irat ik ta tó szá ma (ide gen szám);
i) mel lék le tek szá ma;
j) ügy in té zõ szer ve ze ti egy ség és az ügy in té zõ meg ne -

ve zé se;
k) irat tár gya;
l) elõ- és utó ira tok ik ta tó szá ma;
m) ke ze lé si fel jegy zé sek;
n) ügy in té zés ha tár ide je, és vég re haj tá sá nak idõ pont ja;
o) irat tá ri té tel szám;
p) irat tár ba he lye zés idõ pont ja.

(3) Az ira tot el kell lát ni ik ta tó szám mal és az irat egyéb
azo no sí tó ada ta i val.

40.  §

Osz tott ik ta tás ese tén az ik ta tó szám nak tar tal maz nia
kell az ik ta tó hely azo no sí tó ját (szerv kód, ve zér szám, tárgy 
sze rin ti azo no sí tó, ik ta tó könyv azo no sí tó). Az ik ta tó hely
azo no sí tó kat az irat ke ze lé si fel ada tok fel ügye le tét el lá tó
fe le lõs ve ze tõ ad ja ki és tart ja nyil ván.
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41.  §

(1) Az ugyan azon ügy ben, ugyan ab ban az év ben ke let -
ke zett ira to kat egy fõ szá mon kell nyil ván tar ta ni.

(2) Egy ik ta tó köny vön be lül a fõ szá mo kat fo lya ma tos
sor szá mos rend szer ben kell ki ad ni.

(3) Az ügy irat hoz tar to zó ira to kat az ik ta tá si fõ szám
alatt fo lya ma to san ki adott al szá mo kon kell nyil ván tar ta ni.

(4) Az ik ta tó szám nak tar tal maz nia kell – osz tott ik ta tás
ese tén az ik ta tó hely azo no sí tó ját – az ik ta tá si fõ szá mot, az
al szá mot, va la mint az ik ta tó szám ki adá sá nak évét.

(5) Ha az ügy in té zés szak mai kö ve tel mé nye ezt szük sé -
ges sé te szi to váb bi szám, il let ve be tû jel al kal maz ha tó,
ame lyek jegy zé két a köz fel ada tot el lá tó szerv irat ke ze lé si
sza bály za tá ban kell rög zí te ni.

42.  §

(1) Az ügy irat tár gyát – ille tõ leg an nak meg ál la pí tá sá ra
al kal mas rö vi dí tett vál to za tot – az ik ta tó könyv „tárgy” ro -
va tá ba be kell ír ni. A tár gyat csak egy szer, az ügy irat hoz
tar to zó el sõ irat nyil ván tar tás ba vé te le al kal má val kell be -
ír ni, ki vé ve, ha az – az irat tar tal mát nem érin tõ en – lé nye -
ge sen meg vál to zott, eb ben az eset ben az új tár gyat úgy kell 
be ve zet ni, hogy az ere de ti tárgy is fel is mer he tõ ma rad jon.

(2) Az ügy irat tár gya, ille tõ leg az ügy fél ne ve és azo no -
sí tó ada tai alap ján név- és tárgy mu ta tó köny vet kell ve zet -
ni, ille tõ leg az elekt ro ni kus ik ta tó könyv ben biz to sí ta ni
kell az e szem pon tok sze rin ti vissza ke re sés le he tõ sé gét
(név- és tárgy mu ta tó zás). A gyor sabb ke re sés ér de ké ben
az ira tok hoz a tárgy jel lem zõi alap ján tárgy sza va kat kell
ren del ni, és biz to sí ta ni kell a tárgy sza vak és azok kom bi -
ná ci ó ja sze rin ti ke re sés, va la mint a ta lá la tok szû kí té sé nek
le he tõ sé gét.

43.  §

(1) Az ik ta tó köny vet az év utol só mun ka nap ján, az utol -
só irat ik ta tá sa után le kell zár ni.

(2) A ké zi ik ta tó könyv ese té ben az ik ta tás ra fel hasz nált
utol só szá mot kö ve tõ alá hú zás sal kell a zá rást el vé gez ni,
majd azt a kel te zést köve tõen alá írás sal, to váb bá a kör bé -
lyeg zõ le nyo ma tá val hi te le sí te ni kell.

(3) Irat ke ze lé si szoft ver al kal ma zá sa ese tén biz to sí ta ni
kell, hogy zá rás után a rend szer be az adott év re, az adott
ik ta tó könyv be ne le hes sen több ira tot ik tat ni. Az ik ta tó -
könyv zá rá sá nak ré sze ként el kell ké szí te ni – kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott for má tum ban – az ik ta tó könyv
idõ bé lyeg zõ vel el lá tott, hi te les elekt ro ni kus vál to za tát.

44.  §

Az irat ke ze lõ nek az ira to kat a be ér ke zés nap ján, de leg -
ké sõbb az azt kö ve tõ mun ka na pon be kell ik tat ni. So ron
kí vül kell ik tat ni a ha tár idõs ira to kat, táv ira to kat, exp ressz
kül de mé nye ket, a hi va tal ból tett in téz ke dé se ket tar tal ma zó 
„sür gõs” jel zé sû ira to kat.

45.  §

(1) Az elekt ro ni kus úton ér ke zett irat ik ta tá si szá má ról,
az el já rás meg in dí tá sá nak nap já ról, az ügy in té zé si ha tár -
idõ rõl, az ügy in té zõ rõl és hi va ta li el ér he tõ sé gé rõl – az ér -
kez te té si szám ra hi vat ko zás sal – a kül dõt, ha ezt kér te, a
be ér ke zés tõl szá mí tott há rom na pon be lül elekt ro ni kus
úton ér te sí te ni kell.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés fel hasz nál ha tó az
üggyel kap cso la to san fenn ál ló fi ze té si kö te le zett ség re vo -
nat ko zó ér te sí tés re is, de azt ön ál ló an is meg le het kül de ni.

46.  §

(1) Az elekt ro ni kus úton ér ke zett ira tok au to ma ti kus ik -
ta tá sát az irat ke ze lé si sza bály zat le he tõ vé te he ti.

(2) Az au to ma ti kus ik ta tás ak kor al kal maz ha tó, ha
a) az au to ma ti kus ik ta tás ra ki je lölt ügy tí pu sok ira tai el -

kü lö ní tett elekt ro ni kus fo ga dá si cím re ér kez nek;
b) a be nyúj tás sza bá lya i ról az ügy fe lek rész le tes tá jé -

koz ta tást ér het nek el a köz fel ada tot el lá tó szerv és/vagy a
köz pon ti rend szer hon lap ján;

c) a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal elõ ze tesen köz zé tett
for má tum ban és alak ban tör té nik a do ku men tum benyúj -
tása;

d) az irat ke ze lé si sza bály zat ren del ke zik a té ve sen az
au to ma ti kus ik ta tá si rend szer be ke rült ira tok ke ze lé sé rõl.

(3) Au to ma ti kus ik ta tá si rend szer al kal ma zá sa ese tén az 
elekt ro ni kus irat be ér ke zé se kor el kül dött au to ma ti kus
vissza iga zo lás egy ben az ik ta tás ról (a 45.  § sze rin ti adat -
tar ta lom mal), va la mint a fi ze té si kö te le zett ség rõl  szóló tá -
jé koz ta tást is tar tal maz hat ja.

47.  §

Nem kell ik tat ni, de jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben nyil ván kell tar ta ni:

a) köny ve ket, tan anya go kat;
b) rek lám anya go kat, tá jé koz ta tó kat;
c) meg hí vó kat;
d) nem szi go rú szám adá sú bi zony la to kat;
e) be mu ta tás ra vagy jó vá ha gyás cél já ból vissza vá ró lag

ér ke zett ira to kat;
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f) pénz ügyi bi zony la to kat, szám lá kat (kü lön sza bá lyo -
zás sze rint);

g) mun ka ügyi nyil ván tar tá so kat;
h) anyag ke ze lés sel kap cso la tos nyil ván tar tá so kat;
i) köz lö nyö ket, saj tó ter mé ke ket;
j) vissza ér ke zett tér ti ve vé nye ket és elekt ro ni kus

vissza iga zo lá so kat.

48.  §

Té ves ik ta tás ese tén a ké zi ik ta tó könyv ben a be jegy zést
át hú zás sal kell ér vény te le ní te ni oly mó don, hogy az ér -
vény te le ní tés té nye – az ere de ti be jegy zés ol vas ha tó sá ga
mel lett – két ség te len le gyen. Elekt ro ni kus ik ta tó könyv
hasz ná la ta ese tén a mó do sí tá so kat tar tal muk meg õr zé sé -
vel, nap ló zás sal do ku men tál ni kell. A té ve sen ki adott ik ta -
tó szám nem hasz nál ha tó fel újra.

49.  §

(1) A ké zi ik ta tó könyv ben sor szá mot üre sen hagy ni, a
fel hasz nált la po kat össze ra gasz ta ni, a be jegy zett ada to kat
ki ra dí roz ni, vagy bár mely más mó don ol vas ha tat lan ná ten -
ni nem sza bad. Ha he lyes bí tés szük sé ges, a té ves ada tot
vagy szá mot egy vo nal lal úgy kell át húz ni, hogy az ere de ti
fel jegy zés ol vas ha tó ma rad jon. A ja ví tást kel te zés sel és
kéz jeggyel kell iga zol ni.

(2) Elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer al kal ma zá sa ese -
tén az utó la gos mó do sí tás té nyét a jo go sult ság gal ren del -
ke zõ ügy in té zõ/ügy ke ze lõ azo no sí tó já val és a ja ví tás ide -
jé nek meg je lö lé sé vel nap lóz ni kell. A nap ló ban kö vet he -
tõ en rög zí te ni kell az ere de ti és a mó do sí tott ada to kat.

50.  §

Az irat ik ta tá sa elõtt meg kell ál la pí ta ni, hogy van-e
elõz mé nye. Az elõz ményt az irat hoz kell sze rel ni.
Amennyi ben az irat ik ta tá sa nem le het sé ges az elõz mény
fõ szá má ra, rög zí te ni kell az ik ta tó könyv ben az elõ irat ik ta -
tó szá mát, és az elõz mény nél a je len irat ik ta tó szá mát, mint
az utó irat ik ta tó szá mát.

Szignálás

51.  §

(1) Az irat ke ze lõ az ér ke zett ira tot kö te les az ille té kes
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek vagy a ve ze tõ meg bí zott já -
nak át ad ni, aki ki je lö li az ügy in té zést vég zõ sze mélyt
(szig ná lás). Az Irat ke ze lé si Sza bály zat ren del kez het úgy,
hogy bi zo nyos, jól meg ha tá ro zott irat cso port ese tén szig -
ná lás nél kül ah hoz az ügy in té zõ höz kell to váb bí ta ni az ira -

tot, aki ille té kes az ügy ben el jár ni, az irat ke ze lé si fel jegy -
zé se ket megtenni.

(2) Azt az ira tot, amely nek ik ta tott elõz mé nye van, vagy 
ha az ügy, ügy cso port fel dol go zá sá ra ille té kes szer ve ze ti
egy ség már ko ráb ban ki volt je löl ve, köz vet le nül a szer ve -
ze ti egy ség hez le het to váb bí ta ni.

(3) Az irat szig ná lá sá ra jo go sult meg ha tá roz za az el in té -
zés sel kap cso la tos eset le ges kü lön uta sí tá sa it (fel ada tok,
ha tár idõ, sür gõs sé gi fok stb.). Eze ket a szig ná lás ide jé nek
meg je lö lé sé vel írás ban te szi meg.

(4) A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je el ren del he ti az irat be -
mu ta tás elõt ti ik ta tá sát.

Kiadmányozás

52.  §

(1) Kül sõ szerv hez vagy sze mély hez kül den dõ ira tot ki -
ad mány ként csak a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban,
ügy rend ben meg ha tá ro zott, ki ad má nyo zá si jog gal ren -
delkezõ sze mély ír hat alá.

(2) Kül sõ szerv hez vagy sze mély hez ki ad mányt csak hi -
te le sen le het to váb bí ta ni.

(3) Nem mi nõ sül ki ad mány nak az elekt ro ni kus vissza -
iga zo lás, a fi ze té si azo no sí tó ról és az ik ta tó szám ról  szóló
elekt ro ni kus tá jé koz ta tás, va la mint az Irat ke ze lé si Sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott egyéb do ku men tu mok.

53.  §

(1) Az irat ak kor hi te les ki ad mány, ha:
a) azt az ille té kes ki ad má nyo zó sa ját ke zû leg alá ír ja,

vagy a ki ad má nyo zó ne ve mel lett az „s. k.” jel zés sze re pel, 
a hi te le sí tés sel fel ha tal ma zott sze mély azt alá írá sá val iga -
zol ja, to váb bá

b) a ki ad má nyo zó, il let ve a fel ha tal ma zott sze mély alá -
írá sa mel lett a szerv hi va ta los bé lyeg zõ le nyo ma ta sze re -
pel.

(2) Nyom dai sok szo ro sí tás ese tén ele gen dõ
a) a ki ad má nyo zó ne ve mel lett az „s. k.” jel zés, vagy a

ki ad má nyo zó alak hû alá írás min tá ja és
b) a ki ad má nyo zó szerv bé lyeg zõ le nyo ma ta.

(3) A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ké szí tett hi te les ki -
ad mány ról hi te les má so la tot ké szí te ni mi nõ sí tett elekt ro -
ni kus alá írás sal és a má so lat ké szí té si dá tu má nak rög zí té -
sé vel le het.

(4) A szerv nél ke let ke zett ira tok ról az ira tot õr zõ szer -
ve ze ti egy ség ve ze tõ je, vagy ügy in té zõ je hi te le sí té si zá ra -
dé ko lás sal jo go sult pa pír ala pú és elekt ro ni kus má so la tot
is ki ad ni.
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54.  §

A ki ad má nyo zás hoz hasz nált bé lyeg zõk rõl, ér vé nyes
alá írás-bé lyeg zõk rõl és a hi va ta los cél ra fel hasz nál ha tó
elekt ro ni kus alá írá sok ról nyil ván tar tást kell ve zet ni.

Expediálás

55.  §

A szer ve ze ti egy ség irat ke ze lõ jé nek el len õriz nie kell,
hogy a hi te le sí tett ira to kon vég re haj tot tak-e min den ki adói 
uta sí tást, és a mel lék le te ket csa tol ták-e. E fel adat elvég -
zése után do ku men tál ni kell a nyil ván tar tás sal, to váb bí tás -
sal kap cso la tos in for má ci ó kat.

56.  §

A kül de mé nye ket a to váb bí tás mód ja sze rint kell cso -
por to sí ta ni (pos ta, kü lön kéz be sí tõ, fu tár szol gá lat stb.).

57.  §

Az elekt ro ni kus irat el kül dé se idõ pont ját do ku men tál ni
kell.

58.  §

(1) Elekt ro ni kus le vél ben ira tot csak ak kor le het kül de -
ni, ha a cím zett a ké rel met elekt ro ni ku san küld te be, vagy
azt – az elekt ro ni kus le vél cí me meg adá sa mel lett – ki fe je -
zet ten ké ri.

(2) Amennyi ben az elekt ro ni kus le vél el kül dé se meg -
hiúsul, az elekt ro ni kus irat pa pír ala pú hi te les vál to za tát
ha gyo má nyos kéz be sí té si mód szer rel kell meg kül de ni a
cím zett nek.

Irattározás

59.  §

Az irat tár ba adást és az irat tá ri anyag ke ze lé sét do ku -
men tál tan, vissza ke res he tõ en kell vé gez ni.

60.  §

(1) Át me ne ti irat tár ba le het el he lyez ni az el in té zett, to -
váb bi ér de mi in téz ke dést nem igény lõ, ki ad má nyo zott,
irat tá ri té tel szám mal el lá tott ügy ira to kat.

(2) Az át me ne ti irat tár az irat ke ze lé si sza bály zat ban
rög zí tett ide ig õr zi az ira to kat, ezt köve tõen azo kat se lej te -
zi vagy át ad ja a szer ve zet köz pon ti irat tá rá nak. A köz pon ti
irat tár gon dos ko dik a ma ra dan dó ér té kû ira tok le vél tá ri át -
adá sá ról.

61.  §

(1) Irat tár ba he lye zés elõtt az ügy in té zõ nek az ügy irat -
hoz – ha ed dig nem tör tént meg – hoz zá kell ren del nie (pa -
pír ala pú irat ese tén rá ve zet nie) az irat tá ri té tel szá mot, és
meg kell vizs gál ni, hogy az elõ írt ke ze lé si és ki adá si uta sí -
tá sok tel je sül tek-e.

(2) A fe les le ges sé vált mun ka pél dá nyo kat és má so la to -
kat az ügy irat ból ki kell emel ni, és a se lej te zé si el já rás mel -
lõ zé sé vel meg kell sem mi sí te ni.

(3) Ezt köve tõen be kell ve zet ni az ik ta tó könyv meg fe -
le lõ ro va tá ba az irat tár ba he lye zés idõ pont ját, és el kell he -
lyez ni az irat tá ri té tel szám nak meg fe le lõ gyûj tõ be.

(4) A köz pon ti irat tár ba csak le zárt év fo lya mú, se géd -
köny vek kel el lá tott ügy ira tok ad ha tók le.

62.  §

(1) Az azo nos ik ta tó hely hez és azo nos év kör höz tar to zó
elekt ro ni ku san tá rolt ira to kat, ke ze lé si fel jegy zé se ket,
nyil ván tar tá si ada to kat kö zös rend szer ben kell ke zel ni.
Meg fe le lõ jo go sult sá gi rend szer al kal ma zá sa ese tén a kü -
lön bö zõ ik ta tó he lyek hez tar to zó ira tok kö zös rend szer ben
is tá rol ha tók.

(2) Az elekt ro ni ku san tá rolt ada tok, ira tok utó la gos ol -
vas ha tó sá gát, hasz ná la tát a se lej te zé si idõ le já ra tá ig vagy
le vél tár ba adá sá ig biz to sí ta ni kell.

63.  §

(1) A szerv dol go zói az ér vé nyes szer ve ze ti és mû kö dé si 
sza bály zat ban rög zí tett jo go sult sá guk alap ján az irat tár ból
hi va ta los hasz ná lat ra köl csö nöz het nek ira to kat.

(2) A köl csön zést utó la go san is el len õriz he tõ mó don,
do ku men tál tan kell vé gez ni.

(3) Pa pír ala pú ira tok ese té ben az irat tár ból ki adott ügy -
irat ról ügy irat pót ló la pot kell ké szí te ni, ame lyet mint el is -
mer vényt az át ve võ alá ír. Az alá írt ügy irat pót ló la pot a
köl csön zés ide je alatt az irat tár ban az ügy irat he lyén kell
tá rol ni.

(4) Elekt ro ni kus ira tok ese té ben a jo go sult fel hasz ná lók
nap ló zás mel lett te kint he tik meg az ira tot. Amennyi ben a
fel hasz ná ló a sa ját gé pé rõl nem éri el a meg te kin ten dõ ira -
tot, ak kor az irat tár ke ze lé sé ért fe le lõs ügy in té zõ nek kell
gon dos kod nia ar ról, hogy a jo go sult fel hasz ná ló elekt ro ni -
kus úton meg kap ja a kért irat má so la tát.
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Selejtezés

64.  §

(1) Az ügy ira tok se lej te zé sét az irat ke ze lés fel ügye le té -
vel meg bí zott ve ze tõ ál tal ki je lölt leg alább 3 ta gú se lej te -
zé si bi zott ság ja vas la ta alap ján le het el vé gez ni az irat tá ri
terv ben rög zí tett õr zé si idõ le tel té vel.

(2) Az irat se lej te zés rõl a se lej te zé si bi zott ság tag jai ál tal 
alá írt, és a szerv kör bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tá val el lá tott
se lej te zé si jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, me lyet ik ta tás
után az ille té kes le vél tár hoz kell to váb bí ta ni, a se lej te zés
en ge dé lye zé se vé gett.

(3) A le vél tár az ira tok meg sem mi sí té sét a szük sé ges el -
len õr zés után a se lej te zé si jegy zõ könyv vissza kül dött pél -
dá nyá ra írt zá ra dék kal en ge dé lye zi.

(4) A meg sem mi sí tés rõl a szerv ve ze tõ je az adat vé del mi 
és biz ton sá gi elõ írások figye lembe véte lével gon dos ko dik.

Levéltárba adás

65.  §

(1) A le vél tár szá má ra át adan dó ügy ira to kat az ügy vi te li 
se géd le tek kel együtt az át adó költ sé gé re az irat tá ri terv
sze rint, át adás-át vé te li jegy zõ könyv kí sé re té ben, an nak
mel lék le tét ké pe zõ át adá si egy ség sze rin ti (do boz, cso mag
stb.) té tel jegy zék kel együtt, tel jes, le zárt év fo lya mok ban
kell át ad ni. A vissza tar tott ügy ira tok ról kü lön jegy zé ket
kell ké szí te ni.

(2) Az elekt ro ni ku san tá rolt ügy ira tok át adá sát a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott for má tum sze rint kell el vé -
gez ni.

V. Fejezet

HOZZÁFÉRÉS AZ IRATOKHOZ, AZ IRATOK
VÉDELME

66.  §

(1) Az ira tok kal és az azok ke ze lé sé hez al kal ma zott gé -
pi adat hor do zók kal kap cso lat ban min den eset ben ren del -
kez ni kell a szük sé ges vé del mi in téz ke dé sek rõl, be le ért ve
a ví rus vé del met és a ké ret len elekt ro ni kus üze ne tek el le ni
vé de ke zést is. Biz to sí ta ni kell az il le ték te len hoz zá fé rés
meg aka dá lyo zá sát mind a pa pír ala pú, mind a gé pi adat hor -
do zó ese té ben.

(2) A köz fel ada tot el lá tó szer vek al kal ma zot tai csak
azok hoz az – akár pa pír ala pú, akár gé pi adat hor do zón tá -
rolt – ira tok hoz, ille tõ leg ada tok hoz fér het nek hoz zá, ame -
lyek re mun ka kö rük el lá tá sá hoz szük sé gük van, vagy

amely re az ille té kes ve ze tõ fel ha tal ma zást ad. A hoz zá fé -
ré si jo go sult sá got fo lya ma to san nap ra ké szen kell tar ta ni.

67.  §

(1) Az ira tok hoz a ki ad má nyo zó dön té se alap ján az
aláb bi ke ze lé si uta sí tá sok al kal maz ha tók:

a) ,,Sa ját ke zû fel bon tás ra!”,
b) ,,Más szerv nek nem ad ha tó át!”,
c) ,,Nem má sol ha tó!”,
d) ,,Ki vo nat nem ké szít he tõ!”,
e) ,,El ol va sás után vissza kül den dõ!”,
f) ,,Zárt bo rí ték ban tá ro lan dó!” (a ke ze lé sé re vo nat ko -

zó uta sí tá sok meg je lö lé sé vel.),
g) va la mint más, az adat hor do zó sa já tos sá gá tól füg gõ

egyéb szük sé ges uta sí tás.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ze lé si uta sí tá -
sok nem kor lá toz hat ják a köz ér de kû ada tok meg is me ré sét.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

68.  §

(1) Az irat ke ze lés rend sze rét csak a nap tá ri év kez de tén
le het meg vál toz tat ni.

(2) E ren de let sza bá lya it az au to ma ti zált egye di dön té -
sek kel kap cso la tos ügy in té zés ese tén az Ltv. 35/A.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján ki adott
ren de let ben meg ha tá ro zott sa já tos kö ve tel mé nyek figye -
lembe véte lével kell al kal maz ni.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

69.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a 2006. ja nu ár 1-je után ki -
adás ra ke rü lõ irat ke ze lé si sza bály za tok te kin te té ben kell
al kal maz ni. A je len leg ér vény ben lé võ irat ke ze lé si sza -
bály za to kat 2007. ja nu ár 1-jé ig a ren de let nek meg fele lõen
mó do sí ta ni kell. Pa pír ala pú ik ta tó köny vek hasz ná la ta ese -
tén a 41.  § (1) és (3) be kez dé se it 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell
al kal maz ni. E ren de let ren del ke zé se it a tár sa da lom biz to sí -
tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 79.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott törzs szám hoz kap cso ló -
dó ira tok te kin te té ben 2015. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.
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(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a mi nisz té -
ri u mok és az or szá gos ha tás kö rû ál lam igaz ga tá si szer vek
irat ke ze lé si min ta sza bály za tá ról  szóló 40/1998. (III. 6.)
Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti.

(4) A he lyi ön kor mány za tok irat ke ze lé si min ta sza bály -
za tá ról  szóló 38/1998. (IX. 4.) BM ren de let; a he lyi ön kor -
mány za tok irat ke ze lé si min ta sza bály za tá ról  szóló
38/1998. (IX. 4.) BM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
45/2003. (XII. 2.) BM ren de let; a he lyi ön kor mány za tok
irat ke ze lé si min ta sza bály za tá ról  szóló 38/1998. (IX. 4.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 22/1999. (VII. 16.) 
BM ren de let; az egész ség ügyi in téz mé nyek irat ke ze lé si
min ta sza bály za tá ról  szóló a 9/1999. (IV. 14.) EüM ren de -
let 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(5) A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél -
tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vényt mó -
do sí tó 2005. évi CXLIX. tör vény 7.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tár idõk le tel te után irat ke ze lé si cél ra csak 
a kü lön jog sza bály sze rint ta nú sí tott irat ke ze lé si szoft vert
al kal maz hat.

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

A belügyminiszter

1/2006. (I. 6.) BM

rendelete

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési
szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról,
egyes költségvetési szervek középirányító szervként
történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok

megosztási rendjérõl  szóló 
23/2002. (IX. 10.) BM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si
szer vek gaz dál ko dá si jog kör sze rin ti be so ro lá sá ról, egyes
költ ség ve té si szer vek kö zép irá nyí tó szerv ként tör té nõ el is -
me ré sé rõl, a gaz dál ko dá si jo go sít vá nyok meg osz tá si rend -
jé rõl  szóló 23/2002. (IX. 10.) BM ren de let (a továb biak -
ban: R.) mel lék le té nek V. és VIII. pont ja e ren de let mel lék -
le te sze rint mó do sul.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. mel lék le té nek
II. pont ja és VIII. pont já nak a) al pont ja.

Ju hász Gá bor s. k.,

bel ügy mi nisz té ri u mi po li ti kai ál lam tit kár

Melléklet
az 1/2006. (I. 6.) BM rendelethez

1. Az R. mel lék le té nek V. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„V. A Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság a gaz dál ko -
dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben önál -
lóan gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo -
go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ -
ségvetési szer vei:

a) Gyõr Ha tár õr Igaz ga tó ság,

b) Szom bat hely Ha tár õr Igaz ga tó ság,

c) Nagy ka ni zsa Ha tár õr Igaz ga tó ság,

d) Pécs Ha tár õr Igaz ga tó ság,

e) Kis kun ha las Ha tár õr Igaz ga tó ság,

f) Oros há za Ha tár õr Igaz ga tó ság,

g) Nyír bá tor Ha tár õr Igaz ga tó ság,

h) Mis kolc Ha tár õr Igaz ga tó ság,

i) Ba las sa gyar mat Ha tár õr Igaz ga tó ság,

j) Bu da pest Ha tár õr Igaz ga tó ság.”

2. Az R. mel lék le té nek VIII. pont ja a kö vet ke zõ g) al -
pont tal egé szül ki:

[A kö zép irá nyí tó BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó -
ság a gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel
rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del -
ke zõ költ ség ve té si szer vei:]

„g) BM Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet.”
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Or szág gyû lé si ha tá ro za tok

Az Országgyûlés
96/2005. (XII. 25.) OGY

határozata
az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról*

Az Országgyûlés
97/2005. (XII. 25.) OGY

határozata
az Országos Területfejlesztési Koncepcióról*

Irány elv

A bel ügy mi nisz ter
7001/2006. (BK 3.) BM

irány el ve
a köz igaz ga tá si to vább kép zés

2006. évi aján lott dí ja i ról

A köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga tá si
ve ze tõ kép zés rõl szó ló 199/1998. (XII. 4.) Korm. ren de let
11. § (3) bek. c) pont já nak ötö dik fran cia be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak alap ján a köz igaz ga tá si to vább kép zés ben 
al kal ma zan dó költ ség szin tek, dí jak (a to váb bi ak ban: dí -
jak) meg ál la pí tá sá hoz az alábbi

irány el vet

adom ki:

1. Az irány elv ben meg ha tá ro zott – a köz igaz ga tá si to -
vább kép zés és ve ze tõ kép zés (a to váb bi ak ban: to vább kép -
zés) meg va ló sí tá sát szol gá ló – dí jak al kal ma zá sa a bel ügy -
mi nisz ter ál tal irá nyí tott szer ve ze tek re (Köz igaz ga tá si To -
vább kép zé si Kol lé gi um, Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet,
me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hivatalok) kötelezõ,
egyéb közigazgatási szervek számára aján lott. 

2. A Köz igaz ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um az éves
to vább kép zé si ter vek, il let ve a to vább kép zé si prog ra mok
jó vá ha gyá sa, a szak ér tõk dí ja zá sa, a pá lyá za ti ki írá sok és
más, a to vább kép zé si cél elõ irány za tot ter he lõ kö te le zett -
ség vál la lá sok so rán az irányelvben ajánlott díjakat köteles
figyelembe venni.

* A ha tá ro za tok szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. de cem ber 25-én meg -
je lent 168. szá má nak 2. kö te té ben fel lel he tõ.

3. Az ál la mi költ ség ve té si tör vény ben a köz igaz ga tá si
to vább kép zés re meg ha tá ro zott cél elõ irány zat felhaszná -
lása az irány elv ben aján lott dí jak al kal ma zá sá val tör tén -
het. A több év re mi nõ sí tett to vább kép zé si prog ra mok nak a 
mi nõ sí tés kor ter ve zett költ sé ge it az éven te ki adott díj -
irány el vek ben meg ha tá ro zott dí jak ra át szá mí tot tan le het
az éves terv készítése és a program végrehajtása során
figyelembe venni.

4. Az irány elv az aláb bi to vább kép zé si tevékenysé -
gekre, szol gál ta tá sok ra és költ ség té rí té sek re terjed ki:

a) elõ adói, tré ne ri dí jak

A to vább kép zés so rán fog lal koz ta tott, elõ adást tar tó
elõ adó aján lott óra dí ja leg fel jebb 20 000 Ft, amely ma gá -
ban fog lal ja a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot. Az elõ adói
díj tar tal maz za az elõ adás ra tör té nõ fel ké szü lés, az elõ adás 
hely szí né re tör té nõ uta zás és az elõadás idõtartamára esõ
költségeket. 

Az óra dí jat az elõ adó mi nõ sí té sé tõl, az elõ adás tár gyá -
nak bo nyo lult sá gá tól, az elõ adás ru tin vagy új don ság jel le -
gé tõl füg gõ en célszerû megállapítani.

b) nyelv ok ta tá si óra dí jak

A nyelv ok ta tá si óra díj – kép zé si cso por ton ként – leg fel -
jebb 6.000,-Ft, amely ma gá ban fog lal ja a tár sa da lom biz to -
sí tá si já ru lé kot, s tar tal maz za to váb bá a fel ké szü lés, a fog -
lal ko zás hely szí né re uta zás és a foglalkozás idõtartamára
esõ díjat.

c) tech ni kai mun ka tár sak dí jai

Az elõ adás (más kép zé si for ma) tech ni kai mun ka tár sai
szá má ra aján lott óra díj leg fel jebb 2.500,-Ft, amely ma gá -
ban fog lal ja a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot, to váb bá ma -
gá ban fog lal ja a fog lal ko zás hely szí né re uta zás és a fog -
lalkozás idõtartamára esõ díjat. 

d) szer zõi dí jak

A to vább kép zést szol gá ló

– ön ál ló ta nul má nyok, tan köny vek, tan anya gok, fel ké -
szü lé si se géd le tek szer zõi dí ja szer zõi íven ként leg fel jebb
250 000 Ft.

– egyéb írá sos se géd anya gok (fel adat gyûj te mény, szó -
sze det, jo ge set-tár, út mu ta tó stb.) szer zõi dí ját szak ér tõi
na pok ban cél sze rû meg ha tá roz ni, szak ér tõi na pon ként
legfeljebb 50 000 Ft-ban,

– lek to ri díj szer zõi íven ként a szer zõi dí jak 20%-a,

– a szer kesz tõi díj az összes szer zõi díj 25%-a,

– a táv ok ta tás hoz, il let ve az elekt ro ni kus kép zé sek hez
hasz nált tan anyag ki fej lesz té se címén

= amennyi ben már el ké szült tan anyag alap ján ke rül
sor a fej lesz tés re: 120.000,-Ft/ív

= amennyi ben a tan anyag, és az e-le ar ning kép zé si
anyag ki fej lesz té sé re egy ide jû leg ke rül sor
300.000.-Ft/ív szá mol ha tó el.

3. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 99



A dí jak ma guk ban fog lal ják a tár sa da lom biz to sí tá si já -
ru lé kot. A szer zõi, lek to ri és szer kesz tõi dí ja kat az adott
mû el ké szí té sé re kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel -
ada tok mennyi sé ge és mi nõ sé ge alap ján kell meghatá -
rozni.

e) szak ér tõi dí jak
A Köz igaz ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um és a to -

vább kép zés or szá gos mód szer ta ni köz pont ja a to vább kép -
zé si ter vek és prog ra mok ér té ke lé sé ben köz re mû kö dõ, il -
let ve más szak ér tõk dí ja zá sát az alábbiak szerint álla -
píthatja meg:

– az éves to vább kép zé si terv ér té ke lé se ter ven ként leg -
fel jebb 30 000 Ft,

– a to vább kép zé si do ku men tá ci ós cso mag egy sé gá ra
15 000 Ft,

– a to vább kép zé si prog ra mok ér té ke lé sé nek szak ér tõi
díjai:

= a prog ram ban ter ve zett 30 óra to vább kép zé si idõ -
tar tam után leg fel jebb 25 000 Ft,

= a prog ram ban ter ve zett 30 órát meg ha la dó, de
60 órá nál ke ve sebb to vább kép zé si idõ tar tam után
leg fel jebb 35 000 Ft;

= a prog ram ban ter ve zett 60 órát meg ha la dó, de
90 órá nál ke ve sebb to vább kép zé si idõ tar tam után
leg fel jebb 45 000 -Ft;

= a prog ram ban ter ve zett 90 órát meg ha la dó to -
vább kép zé si idõ tar tam után leg fel jebb 55 000 Ft;

= az ide gen nyel vi, va la mint az ECDL-kép zé sek
ese té ben a prog ram ban ter ve zett 
• 60 óra to vább kép zé si idõ tar tam után leg fel jebb

40 000 Ft,
• a 60 órát meg ha la dó, de 120 óra to vább kép zé si

idõ tar ta mot meg nem ha la dó prog ram ese té ben
leg fel jebb 60 000 Ft szak ér tõi dí ja zás, 

• a 120 órát meg ha la dó, de a 240 órát meg nem
ha la dó to vább kép zé si idõ tar tam ra leg fel jebb
90 000 Ft,

• a 240 órát meg ha la dó, de 300 órát meg nem
 haladó to vább kép zé si idõ tar tam ra leg fel jebb
100 000 Ft, 

• a 300 órát meg ha la dó to vább kép zé si idõ tar tam -
ra leg fel jebb 120 000 Ft  szá mol ha tó el;

– a to vább kép zé si prog ram vég re haj tá sát el len õr zõ
szak ér tõ óra dí ja 5.000,-Ft,

– a szak ér tõi nap ban meg ha tá ro zott men to ri, egyéb
szak ér tõi díj leg fel jebb 50.000,-Ft

A szak ér tõi dí ja kat az ér té kelt mun ka bo nyo lult sá gá val
össz hang ban kell meg ál la pí ta ni. A dí jak ma guk ban fog lal -
ják a tár sa da lom biz to sí tá si járulékot.

f) tan anyag 
Új tan anyag ki fej lesz té se cí mén leg fel jebb 11 000 Ft/fõ

költ ség szá mol ha tó el rész le tes költ ség szá mí tás alap ján,
 illetve a tan anyag meg vá sár lá si vagy sok szo ro sí tá si költ -
sé ge. Amennyi ben a tan anyag sok szo ro sí tá sa CD/Flop py

le me zen tör té nik, leg fel jebb 500 Ft/lemez mértékû költség
számolható el.

A to vább kép zé se ken ki osz tott hall ga tói se géd let el is -
mert költ sé ge leg fel jebb 700 Ft/db.

g) szál lás költ ség

A bent la ká sos to vább kép zé sek so rán fel szá mít ha tó
szál lásköltség leg fel jebb 9000 Ft/fõ/ nap. Szál lás költ ség
az ok ta tás ban köz re mû kö dõ ok ta tó, tré ner, szak ér tõ stb.
és a kép zé sen részt ve võ köz tiszt vi se lõ számára számol -
ható el. 

h) tan fo lyam szer ve zés

A tan fo lyam szer ve zé sé re leg fel jebb 1500 Ft/fõ szer ve -
zé si költ ség szá mol ha tó el. Tan fo lyam szer ve zés ke re té ben 
le het el szá mol ni az elõ adók kal, tré ne rek kel, szak ér tõk kel
és a részt ve võk kel va ló kap cso lat tar tás, a tan fo lya mok
ellenõrzésének dologi költségeit. 

i) te rem bér let

Te rem bér let cí mén el szá mol ha tó költ sé gek leg fel jebb
2200 Ft/fõ/nap mér té kig ve he tõk figyelembe.

j) ok ta tás-tech ni kai esz kö zök bér lé se

Ok ta tá si tech ni kai esz kö zök bér lé se cí mén igény be ve -
he tõ költ ség ként leg fel jebb 25.000,- Ft/nap számolható el.

k) uta zá si költ ség

A to vább kép zés ben köz re mû kö dõ ok ta tók, tré ne rek,
szak ér tõk, tech ni kai mun ka tár sak és a kép zés ben ré sze sü lõ 
köz tiszt vi se lõk uta zá si költ ség té rí té sét a tö meg köz le ke dé -
si esz kö zök me net jegy árai, il let ve sze mé lyi tu laj do nú gép -
ko csi igény be vé te le ese tén az adó jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott köz le ke dé si költségelszámolás szabályai sze -
rint lehet megállapítani.

l) ter ve zett ered mény

A kép zé sek le bo nyo lí tá sa so rán ér vé nye sí te ni kí vánt
ha szon kulcs el is mert mér té ke ma xi mum 15 százalék.

5. A to vább kép zé si te vé keny ség ter ve zé se és szer ve zé se 
so rán a to vább kép zé si terv ké szí té sé re kö te le zet tek tö re -
ked je nek a költ ség ta ka ré kos, mun ka idõ-ala pot kí mé lõ,
ugyan ak kor a to vább kép zés ha té kony sá gát biz to sí tó szer -
ve zé si, lebonyolítási megoldások alkalmazására. 

6. Je len irány elv 2006. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba, s ez -
zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz igaz ga tá si to vább kép -
zés 2005. évi aján lott dí ja i ról szó ló 1/2005. (BK. 2.) BM
irányelv.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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In téz ke dés

A Bel ügy mi nisz té ri um
köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit ká rá nak

1/2006. (BK 3.)
in téz ke dé se

a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze te i hez
ki ren delt, a BM Köz pon ti Igaz ga tás költ ség ve té se
ter hé re üze mel te tett jár mû vek nyil ván tar tá sá ról,
hasz ná la tá ról, üze mel te té sikölt ség -el szá mo lá sá ról,
va la mint a BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság

nyil ván tar tá si jegy zé ké ben sze rep lõ ha szon jár mû vek
igény be vé te lé rõl

A bel ügyi jár mû vek nyil ván tar tá sá ról, hasz ná la tá -
ról, üze mel te té si költ ség-el szá mo lá sá ról szó ló 33/2002.
(BK. 24.) BM uta sí tás alap ján a BM Köz pon ti Gaz da sá gi
Fõ igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: KGF) va gyon ke ze lé sé ben 
lé võ – BM Köz pon ti Igaz ga tá si Cím (a to váb bi ak ban:
Köz pon ti Igaz ga tás) ál tal üze mel te tett és a mi nisz té ri um
hi va ta li szer ve ze te i hez ki ren delt szol gá la ti jár mû vek nyil -
ván tar tá sá nak, hi va ta li és ma gán cé lú igény be vé te lé nek,
va la mint üze mel te té si nor mái és költ sé gei el szá mo lá sá nak
sza bá lyo zá sá ra ki adom az aláb bi in téz ke dést.

I.

Az in téz ke dés ha tá lya

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed
a) Bel ügy mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um)

hi va ta li szer ve ze te i vel köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti és
mun ka vál la lói jog vi szony ban ál lók ra, va la mint a hi va ta li
egy sé gek hez be ren delt és ve zé nyelt hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i ra.

b) A jár mû vek te kin te té ben 
– a KGF va gyon ke ze lé sé ben (for gal mi en ge dély sze rint

tu laj do ná ban) lé võ és a Köz pon ti Igaz ga tás jár mû nyil ván -
tar tá si jegy zé ké ben (a to váb bi ak ban: nyil ván tar tá si jegy -
zék) sze rep lõ jár mû (a to váb bi ak ban: szol gá la ti jár mû) hi -
va ta li, szol gá la ti és ma gán cé lú hasz ná la tá ra, be le ért ve a lí -
zin gelt, bé relt jár mû ve ket is;

– a bel ügyi szerv dol go zó ja ma gán tu laj do ná ban ál ló jár -
mû ve (a to váb bi ak ban: sa ját jár mû) hi va ta li, szol gá la ti
hasz ná la tá ra.

II.

A hi va ta li jár mû ál lo mány meg ha tá ro zá sa 

2. A Köz pon ti Igaz ga tás ál tal üze mel te tett jár mû vek
mennyi sé gét, faj tá ját nyil ván tar tá si jegy zék ben kell rög zí -
te ni. 

A nyil ván tar tá si jegy zé ket a KGF Anya gi – Tech ni kai
és Üze mel te té si Igaz ga tó ság Gép jár mû-for gal ma zá si Osz -
tá lya (a to váb bi ak ban: Gép jár mû-for gal ma zá si Osz tály)
ké szí ti el és azt a KGF Fõ igaz ga tó ja (a to váb bi ak ban: Fõ -
igaz ga tó) jó vá ha gyás ra, a BM Költ ség ve té si és Gaz da sá gi
Fõ osz tály ve ze tõ jén ke resz tül min den év de cem ber 15-ig a 
köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár nak fel ter jesz ti.

III.

A hi va ta li jár mû vek igény be vé te le

3. A hi va ta li jár mû vek ren del te té se a hi va ta li fel ada tok
el lá tá sá hoz kap cso ló dó uta zás, szál lí tás biz to sí tá sa.

4. A köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár egye di elbírá -
lása alap ján hi va ta li út nak mi nõ sít he tõ:

a) a hi va ta li ér dek bõl tör té nõ köl töz te tés;
b) a mun ka hely vál to zá sa ese tén át me ne ti idõ re (leg fel -

jebb 3 hó nap ra) la kás és mun ka hely kö zöt ti jármûhasz -
nálat;

c) a mun ka hely és a la kás kö zöt ti jár mû hasz ná lat, ha azt
a tá vol ság in do kolt tá te szi és nincs köz for gal mú köz le ke -
dés, vagy az al kal mat lan a mun ka hely meg ha tá ro zott idõ -
ben tör té nõ el éré sé hez;

d) mun ka he lyen kí vü li ügye let ide jé re a la kás és az
ügye let he lye kö zöt ti jár mû hasz ná lat. 

A b), c), d) pon tok ban fog lal tak sze rin ti jár mû hasz ná lat
csak a jár mû biz ton sá gos, zárt vagy õr zött he lyen va ló tá -
ro lá sá nak biz to sít ha tó sá ga ese tén en ge dé lyez he tõ.

5. A hi va ta li jár mû ma gán cé lú igény be vé te le az aláb -
biak sze rint tör tén het:

a) té rí tés men te sen (gép jár mû ve ze tõ nél kül)
– a Köz pon ti Igaz ga tás költ ség ke re te ter hé re a meg ha tá -

ro zott évi ki lo mé ter ke re ten be lül (amely az éves össz. ki -
lo mé ter fu tás 1%-a) a bel ügyi szerv dol go zó ja ré szé re, ese ti 
jel leg gel, in do kolt eset ben a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam -
tit kár en ge dé lye alap ján.

b) ked vez mé nyes költ ség té rí tés sel (gép jár mû ve ze tõ vel)
– ha szon gép jár mû (te her gép ko csi, au tó busz) a bel ügyi

szerv dol go zó ja, nyug dí ja sa szá má ra köl töz te tés hez, il -
letve sa ját tu laj do nú la kás épí té sé hez, va la mint a bel ügyi
szerv ál tal szer ve zett kö zös sé gi cél ra, to váb bá bel ügyi
szerv dol go zói, nyug dí ja sai ál tal lét re ho zott tár sa dal mi
szer ve ze tek (szak szer ve zet, nyug dí jas klub, kul tu rá lis-
sport- vagy szak mai egye sü let, alapítvány) részére eseti
jelleggel, a Fõigazgató engedélye alapján.

c) tel jes költ ség té rí tés mel lett
– szer vek hez ki ren delt sze mély gép jár mû vek ese té ben a

szer vek ve ze tõ i nek hoz zá já ru lá sá val, Fõ igaz ga tó engedé -
lye alapján,

– nem ki ren delt jár mû vek ese té ben (sze mély gép jár mû,
te her gép jár mû, au tó busz) az igény be vé telt a Fõ igaz ga tó
en ge dé lye zi a bel ügyi szerv dol go zó ja (dol go zói) és nyug -
dí ja sa (nyugdíjasai) részére.
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A jó vá ha gyott ké rel me ket az igény be vé telt meg elõ zõ en
a Gép jár mû-for gal ma zá si Osz tály nak meg kell kül de ni a
szám lá zás hoz szük sé ges ada tok rög zít he tõ sé ge ér de ké ben
(1. szá mú mel lék let).

d) Tar tós ma gán cé lú hasz ná lat
a szol gá la ti ér dek sé rel me nél kül az adó zás rend jé rõl és

a ma gán sze mé lyek jö ve de lem adó já ról szó ló jog sza bály fi -
gye lem be vé te lé vel, a köz igaz ga tá si ál lam tit kár er re vo nat -
ko zó kü lön in téz ke dé se alap ján.

6. A ha szon gép jár mû jár mû ve ze tõ vel tör té nõ magán -
célú igény be vé te le ese tén a té rí té si dí jon fe lül a fel me rü lõ
egyéb költ sé gek (a jár mû ve ze tõ szál lás, ét ke zés, ki kül de -
té si költ sé ge, rend kí vü li mun ka vég zés, a já ru lé ka i val szá -
mí tott dí jai, a par ko lá si és au tó pá lya díj, stb) az igény be ve -
võt ter he lik.

7. A mi nisz ter, az ál lam tit kár, a he lyet tes ál lam tit kár,
ka bi net fõ nök mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõ ál tal írás ban
en ge dé lye zett, or szág ha tá ron kí vü li, szol gá la ti út nak szá -
mí tó gép jár mû igény be vé tel ese tén a Fõ igaz ga tó, mint a
jár mû va gyon ke ze lõ szerv ve ze tõ je, a jár mû re vo nat ko zó,
az or szág te rü le té nek elhagyására szóló „Engedély”-t ad ki 
(2. számú melléklet).

8. A szol gá la ti jár mû igény be vé te lé ért fi ze ten dõ té rí té si
díj:

a) tel jes té rí té si díj:
– a tí pus sze rin ti tel jes üze mel te té si (fenn tar tá si, üzem -

anyag, amor ti zá ci ós és biz to sí tá si) költ ség 1 km-re ve tí tett
össze gé vel szá molt in du lás tól ér ke zé sig meg tett km tel je -
sí tés alapján számolt díj;

b) ked vez mé nyes té rí té si díj:
– a Fõ igaz ga tó ál tal jó vá ha gyott – nor ma táb lá zat ban

sze rep lõ gép jár mû tí pu sok sze rin ti üzem anyag-fel hasz ná -
lás (haj tó- és kenõanyag) költsége.

9. A hi va ta li jár mû ve ze té sé re jo go sult:
a) fõ fog lal ko zá sú gép jár mû ve ze tõ;
b) ügy in té zõ
akit – csak sze mély gép ko csi ese té ben - er re a fõ fog lal -

ko zá sá ban el lá tott fel ada ta mel lett a bel ügyi szerv ve ze tõ je 
fel jo go sít, fel té ve, ha ren del ke zik a ka te gó ri á ra ér vé nyes
ve ze tõi en ge déllyel és ele get tett a 28/2002. szá mú
(BK 18.) BM uta sí tás ban fog lalt alap fo kú gép jár mû ve ze -
tõi vizs ga kö ve tel mé nye i nek és ez ál tal rendelkezik a KGF
által kiállított ügyintézõi igazolvánnyal.

Egy sze mély gép ko csi ve ze té sé re több ügy in té zõ ki je lö -
lé se ese tén a jár mû ve ze tés sel meg bí zot tak ne ve it a me net -
le vél ben a szak te rü let ve ze tõ je ál tal iga zolt mó don fel kell
tün tet ni. A me net le vél ben nem sze rep lõ sze mé lyek a jár -
mû vet nem ve zet he tik.

10. A hi va ta li jár mû vek igény be vé te lük sze rin ti kate -
góriái:

a) ki he lye zett jár mû vek
– a szer vek hez ki he lye zett jár mû vek hi va ta li cé lú igény -

be vé te lét a hasz ná la ti jog gal ren del ke zõ szerv ve ze tõ je en -
ge dé lye zi, a me net le vél ben na pon ta iga zol ja hasz ná la tá -

nak jo gos sá gát és egy ben fe lel a hi va ta li fel ada tok hoz
igény be vett jár mû sza bály- és ren del te tés sze rû használa -
táért, valamint a jármû elõírt helyen történõ tárolásáért.

– a ta xi rend szer ben üze me lõ sze mély gép ko csik ki zá ró -
lag a hi va ta li szer vek do go zói fõ fog lal ko zá sú gép ko csi ve -
ze tõ vel mun ka idõ ben ve he tik igény be, hi va ta li fel ada ta ik
el lá tá sá hoz. Ezek a gép ko csik a Gép jár mû-for gal ma zá si
Osz tály 3. szá mú ga rá zsá nak szol gá la tá tól (írás ban, fa xon) 
igé nyel he tõk (Bu da pest V., Ste indl u. 2.). (3. szá mú mel -
lék let). A ta xi rend sze rû sze mély gép ko csik igénybevéte -
lére és igény lé sé re jo go sul tak kö rét a BM hi va ta li szer vek
ve ze tõi je lö lik ki és kül dik meg az er rõl szó ló ki mu ta tást,
név és te le fon szám meg je lö lé sé vel a Gép jár mû-for gal ma -
zá si Osz tály ré szé re. Az idõ köz ben be kö vet ke zõ vál to zá -
sok be je len té sé rõl is a szer vek ve ze tõi kö te le sek gon dos -
kod ni;

– a kul csos rend szer ben üze me lõ sze mély gép ko csik el -
sõ sor ban egy- vagy több na pos (max. 3 mun ka nap) bu da -
pes ti, vi dé ki, va la mint or szág ha tá ron kí vü li hi va ta li fel -
adat hoz ve he tõk igény be, fõ fog lal ko zá sú gép ko csi ve ze tõ
nél kül, ügy in té zõi rend szer ben.

Az igény be vé te lek ko or di nál ha tó sá ga ér de ké ben a
szerv ve ze tõ je ál tal alá írt igényt az igény be vé telt meg elõ -
zõ en 1-2 nap pal a Gép jár mû-for gal ma zá si Osz tály ré szé re
kell megküldeni (4. számú melléklet).

– mû sza ki tar ta lék jár mû vek
ezen jár mû park ból biz to sít ha tók (kü lön igény lés nél -

kül), a ja ví tás, vagy ka ram bo los sé rü lés mi att ki e sõ gép jár -
mû vek idõ sza kos pót lá sa, va la mint a Gép jár mû-for gal ma -
zá si Osz tály ré szé re meg kül dött jár mû igény lé sek alap ján
egyes szak te rü le tek ese ti több let fel ada ta i nak el lá tá sá hoz
szükséges jármûvek kiadása (5. számú melléklet).

11. A jár mû vek tá ro lá sá nak rend je
a) A Köz pon ti Igaz ga tás költ ség ve té sé nek ter hé re üze -

mel te tett ki he lye zett, kul csos és mû sza ki tar ta lék gép jár -
mû ve ket na pon ta, a hi va ta li mun ka idõ be fe je zé sét köve -
tõen, va la mint ün nep és mun ka szü ne ti na po kon a KGF
aláb bi ga rá zsa i ban kell tá rol ni:

– 1. szá mú ga rázs (Bu da pest XIV. ker., Mo gyo ró di
út 41.)

– 3. szá mú ga rázs (Bu da pest V. ker., Ste indl Im re ut -
ca 2.)

A hi va ta li mun ka szem pont já ból in do kolt eset ben mun -
ka na po kon a szak te rü let il le té kes ve ze tõ je, (ka bi net fõ nök,
fõ cso port fõ nök, fõ osz tály ve ze tõ) ün nep és pi he nõ na po -
kon pe dig a te rü let il le té kes ál lam tit ká ra, he lyet tes ál lam -
tit ká ra, ka bi net fõ nö ke, ese ti jel leg gel írás ban en ge dé lyez -
he ti a szol gá la ti jár mû ki je lölt ga rá zson kí vü li tá ro lá sát, ha
a mun ka ké sõi idõ pont ban tör té nõ be fe je zé se, il let ve vi dé -
ki ki szál lás ra va ló ko rai in du lás vagy ké sõi ér ke zés mi att a
ga rázs és a la kás kö zöt ti uta zás köz for gal mú jár mû vel nem 
meg old ha tó, vagy a gép ko csi ve ze tõ kö te le zõ pi he nõ ide jét 
csak ez ál tal le het biz to sí ta ni. A ki je lölt ga rá zso kon kí vü li
par ko lás ra az en ge dély csak ab ban az eset ben ad ha tó ki, ha 
a tá ro lás ra meg je lölt hely meg fe lel a biz ton sá gos gép jár -
mû-el he lye zés fel té te le i nek. A mun ka ké sõi be fe je zé sén,
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il let ve ké sõi ér ke zé sen a 22.00 óra utá ni, a ko rai in du lá son
06.00 óra elõt ti idõ pon to kat kell ér te ni. Az en ge dé lye zés
té nyét a gép jár mû me net le ve lé ben a na pi be jegy zés mel lett 
az „En ge dé lye zé sek – uta sí tá sok (11)” ro vat ban kell rög zí -
te ni (alá írás sal és kör bé lyeg zõ le nyo mat tal). A KGF ki je -
lölt ga rá zson kí vü li par ko lás en ge dé lye zé sé rõl az en ge -
dély ben ré sze sült nek a Gép jár mû-for gal ma zá si Osz tályt
minden esetben értesítenie kell.

A szol gá la ti gép ko csik en ge dély nél kü li ki je lölt ga rá -
zson kí vü li tá ro lá sa jog ta lan ma gán cé lú igény be vé tel nek
mi nõ sül és ez eset ben a 23/2002. (BK 17) szá mú BM uta sí -
tás 95. pont ja alap ján kell el jár ni. A KGF fõ igaz ga tó ja
min den hó nap 10. nap já ig össze sí tõ je len tést ter jeszt fel a
köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár  út ján a 

köz igaz ga tá si ál lam tit kár fe lé, a ki je lölt tá ro ló he lye ken
kí vül par ko ló gép jár mû vek rõl.

b) A hi va ta li gép ko csi tar tós bel föl di ma gán cé lú hasz -
ná la tá nak en ge dé lyé vel ren del ke zõ sze mé lyek is kö te le sek 
gon dos kod ni a jár mû biz ton sá gos (zárt, vagy õr zött) he -
lyen tör té nõ el he lye zé sé rõl.

12. A hi va ta li fel ada tok hoz in do kolt eset ben en ge dé -
lyez he tõ a sa ját jár mû hasz ná la ta, költ ség té rí tés el le né ben.
A hasz ná lat ról a BM Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz -
tállyal kü lön meg ál la po dást kell köt ni (6. szá mú mel lék -
let), amely ben rög zí te ni kell az üze mel te tés fel té te le it, a
költ ség té rí tés mód ját, a szer zõ dõ fe lek jo ga it és kö te les sé -
ge it. A szer zõ dés ben meg ál la pí tott vagy ese ti jel leg gel ki -
fizetett térítési díjon felül saját jármû használatáért egyéb
juttatás nem jár.

13. A me net le ve lek ve ze té se

A hi va ta li jár mû vek for gal mi, üze mel te té si ada ta it az
er re a cél ra rend sze re sí tett me net le vél tömb ben (a továb -
biakban: me net le vél) kell rög zí te ni. A jár mû vek me net le -
ve lé ben a sze mé lyi jár mû hasz ná lat ra jo go sul tak (ál lam tit -
ká rok, he lyet tes ál lam tit ká rok, ka bi net fõ nö kök) ese té ben
csak a ha vi in du ló és zá ró ki lo mé te re ket, va la mint a jár mû -
vet ve ze tõ sze mély ne vét kell fel tün tet ni.

Min den egyéb eset ben – a ma gán cé lú igény be vé tel ki -
vé te lé vel – a me net le ve le ket té te le sen kell ve zet ni. Bu da -
pest te rü le tén be lül tör té nõ köz le ke dés ese tén a ke rü let és
az ut ca meg je lö lé sé vel, Bu da pest te rü le tén kí vü li uta zás
al kal má val a cél hely ség, va la mint a jár mû vet ve ze tõ ne vé -
nek meg je lö lé sé vel és a meg tett ki lo mé te rek fel tün te té sé -
vel. Az igény be vé tel cél ját az út meg kez dé se kor a me net -
le vél meg fe le lõ osz lo pá ba fel kell tün tet ni „hi va ta li út”, il -
let ve té rí té ses ma gán cé lú hasz ná lat ese tén „térítéses”,
bejegyzéssel. A hivatali jellegû igénybevételeket az igény -
be  vevõvel naponta igazoltatni kell.

Tar tós ma gán cé lú igény be vé tel ese tén a gép ko csik me -
net le ve lé nek „hely meg ne ve zé se” ro va tá ba bu da pes ti for -
gal ma zás kor „Bp. te rü let”, vi dé ki for gal ma zás kor „vi dék”
be jegy zést, az or szág ha tá ron tú li igény be vé tel ese tén a
cél or szág ne vét, va la mint az igény be vé tel cél ját (ma gán -
cé lú), és a gép ko csit ve ze tõ sze mély ne vét kell fel tün tet ni.

14. Az ügy in té zõi gép jár mû vek ese té ben az adott gép -
jár mû höz tar to zó üzem anyag és au tó pá lya kár tyá i nak, va -
la mint a jár mû alap fel sze re lé sé nek ki adá sát és vissza vé te -
lét az ügy in té zõ gép jár mû ve ze tõk kö zött szi go rú szám -
adású bi zony la ton kell ve zet ni és ezek nek a té nyét az er re
a cél ra rend sze re sí tett, ik ta tott át adó könyv ben kell rögzí -
teni. 

15. A hi va ta li jár mû vet jo go su lat la nul ma gán cél ra
igény be ve võ sze mélyt és a jo go su lat lan hasz ná la tot en ge -
dé lye zõ ve ze tõt – fe gyel mi fe le lõs ség re vo nás mel lett – a
vo nat ko zott kár té rí té si sza bály zat alap ján az oko zott kár
meg té rí té sé re kell kö te lez ni. A kár té rí tés össze ge nem le -
het ke ve sebb az 8/a) pont sze rin ti tel jes té rí té si díj nál.

16. A szer vek ve ze tõi fe le lõ sek a hi va ta li fel ada tok hoz
igény be vett jár mû vek sza bály- és ren del te tés sze rû hasz -
ná la tá ért és a hasz ná lat jog sze rû sé gé nek ellenõrzéséért. 

IV.

Üze mel te té si költ sé gek el szá mo lá sa

17. A hi va ta li jár mû vek üzem anyag költ sé ge it, a jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott alap nor mák fi gye lem be vé te lé -
vel kép zett, a kor rek ci ós szor zók alap ján szá mí tott, és a
Fõ igaz ga tó ál tal éven te jó vá ha gyott tí pu sok ra ér vé nyes
egye di el szá mo ló nor mák sze rint kell el szá mol ni. Az el -
szá mo ló nor má kat, a min den ko ri üzem anyag-ár moz gá sok
fi gye lem bevé te lé vel legalább félévente át kell tekinteni,
szükség esetén korrigálni. 

A kor rek ci ós szor zó ma xi má lis ér té ke:

1. Bu da pes ten köz le ke dõ jár mû vek ese tén 1,35;

2. Bu da pes ten kí vül köz le ke dõ jár mû vek ese tén 1,25.

A hi va ta li jár mû vek faj la gos fenn tar tá si költ sé ge it a
tény le ge sen fel me rü lõ ja ví tá si, kar ban tar tá si költ sé gek fi -
gye lem be vé te lé vel kell megállapítani.

18. Ma gán tu laj do nú jár mû költ ség el szá mo lá sa hi va ta li
feladatokhoz.

A ma gán tu laj do nú jár mû hi va ta li cé lú hasz ná la ta ese tén 
a 60/1992. (IV. 1.) Korm. ren de let ben, il let ve an nak mó -
do sí tá sá ban, meg ál la pí tott km/Ft költ ség, va la mint a kor -
rek ci ós té nye zõk kel mó do sí tott tí pu sok ra meg ál la pí tott
alap nor ma, a ve ze tett út nyil ván tart ás sze rint meg tett ki lo -
mé ter és a meg ha tá ro zott mi nõ sé gû „APEH ál tal köz zé -
tett” üzem anyagárak szor za ta ként, vagy a ki ál lí tott üzem -
anyagszám lák alap ján szá mí tott át lag ár szor za ta ként ke -
let ke zõ költ ség szá mol ha tó el. 

Az út nyil ván tar tás ve ze té se min den eset ben kö te le zõ.

 szer zõ dés ben (meg ál la po dás ban) meg ál la pí tott és ki fi -
ze tett té rí té si dí jon fe lül a sa ját jár mû hasz ná la tá ért egyéb
jut ta tás nem jár.

Az út nyil ván tart ás nak tar tal maz nia kell:

– a nyil ván tar tást ve ze tõ ne vét és cí mét;
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– a jár mû tí pu sát;
– for gal mi rend szá mát;
– az üzem anyag nor mát;
– a km óra ál lást az év ele jén;
– az uta zás idõ pont ját;
– az uta zás cél ját (hon nan-ho vá);
– a fel ke re sett szer ve zet, hi va tal, vál lal ko zás, sze mély

meg ne ve zé sét;
– a leg rö vi debb út vo na lon meg tett ki lo mé te rek számát;
– az iga zo ló alá írá so kat.

19. Az in téz ke dés ben fog lal ta kat a szak te rü le tek érin tett 
ál lo má nyá val meg kell is mer tet ni, a fõ fog lal ko zá sú gép -
jár mû ve ze tõk részére pedig oktatni kell.

20. Az in téz ke dés a ki adá sát kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba) Ez zel egy idõ ben a Bel ügy mi nisz té ri um köz gaz da -
sá gi és in for ma ti kai he lyet tes ál lam tit ká rá nak „Bel ügy mi -
nisz té ri um hi va ta li szer ve i hez ki ren delt, a BM Köz pon ti
Igaz ga tás költ ség ve té se ter hé re üze mel te tett jár mû vek
nyil ván tar tá sá ról, hasz ná la tá ról, üze mel te té si költ ség el -
szá mo lá sá ról, va la mint a BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz -
ga tó ság nyil ván tar tá si jegy zé ké ben sze rep lõ ha szon jár mû -
vek igény be vé te lé rõl” szó ló 1/2004. szá mú in téz ke dé se
ha tá lyát vesz ti.

Je nei Zol tán s. k.,
köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár
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1. szá mú mel lék let

Szerv meg ne ve zé se:………………………………………………………

En ge dé lye zem:
…………………………………………

fõ igaz ga tó

ENGEDÉLY
hi va ta li gép jár mû ma gán cé lú igény be vé te lé re

* Ké rem, hogy ré szem re – sze mély
– te her (gép ko csi ve ze tõ vel)
– au tó busz, mik ro busz (gép ko csi ve ze tõ vel)

gép jár mû ma gán cé lú igény be vé te lét en ge dé lyez ni szí ves ked jék.

Igény be vé tel idõ tar ta ma: ………… év ………………… hó nap …… nap tól
………… év ………………… hó nap …… na pig.

Szám lá zá si cím: .................. (irá nyí tó szám) .................................... (hely ség) ........................................... (út) ...........
(ház szám) .............. (eme let/ajtó).

Sze mély gép ko csi igény be vé te le ese tén a jár mû biz ton sá gos, zárt, õr zött he lyen tör té nõ tá ro lá sát biztosítom.

Ki ren delt sze mély gép jár mû ese té ben hoz zá já ru lok a jármû ma gán cé lú igény be vé te lé hez, ezen idõ szak ban ar ra nem
tar tok igényt.

………………………………………
ki ren de lé si hely ve ze tõ je

Bu da pest, …………év………………hó nap…….nap.

Tisz te let tel:
………………………………………

igény lõ alá írá sa
………………………………………

Mun ka hely meg ne ve zé se

Ol vas ha tó Név: …………………………
    Tel.: …………………………

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó



2. szá mú mel lék let

BM KÖZPONTI GAZDASÁGI FÕIGAZGATÓSÁG

       FÕIGAZGATÓ

Nyt. szám:

ENGEDÉLY

hi va ta li gép ko csi or szág el ha gyá sá ra

A BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben lé võ …………………………… for gal mi rend szá mú
………………………………… tí pu sú jár mû nek 200… ……………………-tól 200… ……………………-ig
………………………………… irá nyá ba az or szág elhagyását engedélyezem.

Jár mû ve ze tõ ada tai:

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

  Út le vél/sze mé lyi ig.szám: .....................................................

A jár mû ada tai:

  Szín: ..................................................................

  Al váz szám: ........................................................

  Mo tor szám: .......................................................

  For gal mi en ge dély szá ma: ................................

Úti cél:……………………………

Bu da pest, ………… év ……………… hó nap …… nap.

…………………………………………
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3. szá mú mel lék let

………………………………………

 Meg ren de lõ szerv meg ne ve zé se

Ta xi meg ren de lõ

Meg ren de lem ........................................................................ (igény be ve võ ne ve)

ré szé re ......................................................................................................... cím re

200... .............................hó nap ......... nap.......... idõ pont tól .............................-ig

1 db ta xi gép ko csi igény be vé te lét.

 Ter ve zett út vo nal: ..........................................................................................................................................................

 Meg ren de lõ ne ve: ...........................................................................................................................................................

 Te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

Bu da pest, ………… év ……………… hó nap …… nap.

P. H.

………………………………

Szerv ve ze tõ je

………………………………

Ol vas ha tó alá írás
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4. szá mú mel lék let

Igény lõ szerv meg ne ve zé se: …………………………………………………

MEGRENDELÕ

kul csos gép jár mû igény be vé te lé re

Ké rem, hogy 200... ........................................... hó ....... nap já tól 200... .................................. hó ....... nap já ig ..... db
kul csos gép ko csi igény be vé te lét biz to sí ta ni szíveskedjék.

A gép ko csi át vé te lé vel ............................................... höl gyet/urat bí zom meg, aki a jár mû ve ze tés hez ér vé nyes ka te -
gó ri á jú gép jár mû ve ze tõi en ge déllyel és ügy in té zõi igazolvánnyal rendelkezik.

Üügy in té zõi iga zol vány szá ma: …………………………………

Az igény be vé tel so rán bu da pes ti hasz ná lat ese tén a gép jár mû vek a na pi fel adat el vég zé se utá ni tá ro lá sa (ki vé tel vi dé ki 
vagy kül föl di hi va ta li út) a KGF …………………………… ga rá zsá ban történik.

A gép ko csit át ve võ el ér he tõ sé gi te le fon szá ma: …………………………………

Bu da pest, …………év………………hó nap…….nap.

P. H.

………………………………

Szerv ve ze tõ je

………………………………

Ol vas ha tó alá írás
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5. szá mú mel lék let

Igény lõ szerv: ……………………………………………………………

JÁRMÛ IGÉNYLÉS

több let fel adat vég re haj tá sá hoz

Ké rem, hogy a …………………………………………………………………………………… ré szé re, több letfel -
ada tok vég re haj tá sá hoz

200... ................................. hó ..... nap .......-tól 200... ................................ hó ..... nap .......-ig ........... db
............................................... tí pu sú gép jár mû vet

*a) gép jár mû ve ze tõ nél kül

b) gép jár mû ve ze tõ vel biz to sí ta ni szí ves ked jen.

a) a gép ko csi ve ze té sé vel urat/höl gyet bí zom meg, aki a jár mû ka te gó ri á ra ér vé nyes gép jár mû ve ze tõi en ge déllyel és
ügy in té zõi iga zol vánnyal ren del ke zik.

ügy in té zõi iga zol vány szá ma: ……………………………………………

b) eset ben

a ki ál lás he lye és ide je:  …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Kap cso lat tar tó sze mély ne ve te le fon szá ma:  ……………………………………

Az úti cél meg ne ve zé se: …………………………………………………………

Bu da pest, …………év………………hó nap…….nap.

Tisz te let tel:

………………………..

az igény lõ szerv ve ze tõ je

………………………..

ol vas ha tó alá írás

Tel.: ………………….

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó
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6. szá mú mel lék let

MEGÁLLAPODÁS
ma gán tu laj do nú gép jár mû szol gá la ti cé lú hasz ná la tá ra

Mely lét re jött egy részt a BM Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály, más rész rõl:

Név: …………………………………………………

Szül. idõ: …………………………………………………

Adó azo no sí tó: …………………………………………………

Mint mun ka vál la ló kö zött a mai na pon a ........................ for gal mi rend szá mú, ........................................................ tí -
pu sú sa ját gép jár mû ve hi va ta li cé lú hasz ná la tá nak el szá mo lá sa tár gyá ban az aláb bi ak figyelembevételével:

1. Az üzem anyag költ ség-el szá mo lás a 60/1992. (IV.1.) sz. kor mány ren de let 4.§.-a (lö ket tér fo gat) sze rint történik.

2. En ge dé lye zett km: vál to zó mun ka hely re .................... km/hó.

3. Az üzem anyagár: az APEH ál tal a ne gye dé vet meg elõ zõ hó nap 25. nap já ig a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett ár.

Egyéb fenn tar tá si költ ség re ..................... Ft/km szá mol ha tó el.

4. A költ ség el szá mo lás alap ja az út nyil ván tart ás, me lyet kö te le zõ ve zet ni az aláb bi ak szerint:
– gép jár mû ada tai (tí pus, rend szám, üzem anyagnor ma);
– in du ló ki lo mé ter az év el sõ nap ján;
– az uta zás idõ pont ja;
– az uta zás cél ja (hon nan ho vá tör tént az uta zás);
– a fel ke re sett szer ve zet, hi va tal, vál lal ko zás, sze mély meg ne ve zé se;
– a köz for gal mú út vo na lon leg rö vi debb tá von meg tett km-ek száma;
– a ve ze tõ iga zo ló alá írá sa.

5. Az út nyil ván tart ás nem he lyet te sít he tõ a me net le vél lel.
Út nyil ván tart ás ve ze té se a „Gép jár mû hasz ná la ti nyil ván tar tás” cí mû (ÁTM-13/új rsz. Pát ria Nyo mell) nyom tat vá -

nyon történik.

6. Ez a meg ál la po dás a 200...-s adó év re (200.... ja nu ár 01-200.... de cem ber 31-ig), il let ve adó éven be lül vissza vo ná sig
érvényes.

7. A ki lo mé ter-áta lány út nyil ván tart ás alap ján el szá molt üzem anyag költ sé ge az szja for gal ma sze rint „költ ség té rí tés”
ka te gó ri á ba tar to zik, mellyel szem ben költ sé get szá mol hat el, így adó elõ leg le vo nást nem kell esz kö zöl ni.

8. A meg ál la po dás mel lék le tét ké pe zi a for gal mi en ge dély má so la ta)

Bu da pest, …………év………………hó nap…….nap.

………………………………
BM Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály

………………………………
munkavállaló

Ké szült 4 pél dány ban.
Kap ja: 1. pld.: mun ka vál la ló

2. pld.: mun kál ta tó
3. pld. BM KGF Pénz ügyi Osz tály
4. pld.: irat tár
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Köz le mény

A Legfõbb Ügyészség közleménye
ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítésérõl

Dr. Ko csis Gyu la Za la me gyei fõ ügyész he lyet tes le
nem adott 010192 sor szá mú szol gá la ti iga zol vá nyát a Leg -
fõbb Ügyész ség Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga -
tá si Fõ osz tá lya ér vény te le ní tet te.

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

Az ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me gyei In té ze té nek
me gyei tisz ti fõ or vo sa

pá lyá za tot hir det
köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõi ál lás

köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel tör té nõ be töl té sé re

Mun ka hely: ÁNTSZ Do ro gi Vá ro si In té zet 2510 Do -
rog, Bé csi utca 9.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– fõ is ko lai szin tû köz egész ség ügyi jár vány ügyi fel -

ügye lõ szak kép zett ség.

Csa to lan dó:
– szak mai ön élet rajz,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– is ko lai vég zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok má -

nyok másolata.

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 (to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za to kat az ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me -
gyei In té ze te me gyei tisz ti fõ or vo sá nak cí mez ve (2800 Ta -
ta bá nya, Er dész u. 5–7.) kell be nyúj ta ni. [Ér dek lõd ni le -
het: ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me gyei In té zet, hu -
mán po li ti kai ügy in té zõ nél. Tel.: (34) 311-844/104
mellék.]

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: a
Ktv. 10. §-ában fog lal tak nak meg fe le lõ en. A pá lyá zat el bí -
rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ lejártát követõ
10. nap.

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

Bal ma zúj vá ros Vá ros Ön kor mány za ta
a 232/2005. (X. 26.) szá mú ha tá ro za ta alap ján

 az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti
sze mély szál lí tás ról szó ló

2004. évi XXXIII. tör vény 6. § ren del ke zé sei alap ján
nyílt pá lyá za tot ír ki

a Bal ma zúj vá ros vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén
vég zen dõ köz úti sze mély szál lí tás köz szol gál ta tá si

szer zõ dés ke re té ben tör té nõ el lá tá sá ra

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

A pá lyá za ti ki írás be sze rez he tõ: Bal ma zúj vá ros Vá ros
Ön kor mány zatának Pol gár mes te ri Hi va ta la épü le té ben,
4060 Bal ma zúj vá ros, Kos suth tér 4–5., mun ka na po kon
8–12 óra között.

Az aján lat té tel ha tár ide je: 2006. áp ri lis 14. (pén tek)
10 óra.

A pá lyá za to kat az ön kor mány zat ér té ke li a pá lyá za ti ki -
írás ban sze rep lõ szem pon tok alapján.

Ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. áp ri lis 27. 10 óra.
A szer zõ dés kö tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. má jus 5.

(pén tek).
A szol gál ta tás meg kez dé sé nek nap ja: 2006. jú ni us 1.,

csü tör tök.
A szer zõ dés idõ tar ta ma: 8 év.

Jó zsef vá ros Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la

pá lyá za tot ír ki
gaz dál ko dá si osz tály ve ze tõi mun ka kör 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,
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû köz gaz da sá gi fel sõ ok -

ta tás ban szer zett szak kép zett ség, egye te mi szin tû mû sza ki
fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép zett ség, egye te mi vagy
fõ is ko lai szin tû vég zett ség és pénz ügyi, szám vi te li szak -
ké pe sí tés, egyetemi szintû jogász szakképzettség,

– leg alább két éves szak mai gya kor lat.

Elõnyt je lent:
– ön kor mány zat nál va gyon gaz dál ko dá si te rü le ten szer -

zett gyakorlat,
– köz igaz ga tá si alap- vagy szak vizs ga,
– né met-, an gol- vagy fran cia nyelv-is me ret.
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El lá tan dó fel ada tok:
– ön kor mány za ti tu laj do no si fel ada tok el lá tá sa,
– in gat lan gaz dál ko dás (te lek, he lyi ség gaz dál ko dás, el -

ide ge ní tés),
– va gyon nyil ván tar tás,
– az osz tály ve ze tõ ve ze ti az osz tályt, és fe le lõs an nak

egész mun ká já ért, szak sze rû és jog sze rû mû kö dé sé ért, az
osz tály ré szé re elõ írt fel ada tok ha tár idõ ben való tel je sí té -
sé ért.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó leg fon to sabb sze mé lyi ada ta it,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vá nyát,
– rész le tes szak mai ön élet raj zát, ed di gi mun ka kö re i nek, 

te vé keny sé gé nek leírását,
– je len le gi mun ka kö rét, be osz tá sát,
– a ké pe sí tést iga zo ló do ku men tu mok má so la tát,
– a gaz dál ko dá si osz tály ve ze tõi mun ka kör el lá tá sá val

kap cso la tos szak mai elképzeléseit.

Egyéb tud ni va lók:
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. A ki ne ve zés sel

együtt a pá lyá zat nyer te se a Ktv. 31. §-ában fog lal tak sze -
rint osz tály ve ze tõi meg bí zást kap. A bé re zés a köz tiszt vi -
se lõi tör vény és a vo nat ko zó he lyi rendelet szerint történik.

A mun ka kör be töl té sé rõl a mun kál ta tói jog kör gya ko ro -
ló ja (a jegy zõ a pol gár mes ter egyet ér té sé vel) dönt.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: BM Köz löny ben
va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

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

A mun ka kör rel és fog lal koz ta tá si vi szo nyok kal kap cso -
lat ban to váb bi in for má ci ót a hi va tal Sze mély ügyi osz tá lya
ad a kö vet ke zõ telefonszámon: 459-2152.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be adá si ha tár idõt
kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za to kat a Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ jé -
nek cí mez ve, zárt bo rí ték ban kér jük be nyúj ta ni a Pol gár -
mes te ri Hi va tal Sze mély ügyi osz tá lyá ra (cím: 1082 Bu da -
pest, Ba ross u. 65–67., II. em. 210., te le fon: 459-2153).

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

al jegy zõi ál lás be töl té sé re

I. A pá lyá za ti fel hí vást ki író ada tai:
– ne ve: De recs ke Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se -

lõ-tes tü le te
– cí me: 4130 De recs ke, Köz tár sa ság u. 87.

II. A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza -
bály meg je lö lé se: a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló, több -
ször mó do sí tott 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bek.

III. A meg hir de tett ál lás ada tai:

A köz igaz ga tá si szerv ne ve: De recs ke Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü let Pol gár mes te ri Hivatala.

Cí me: 4130 De recs ke, Köz tár sa ság u. 87.

Fel adat kör/mun ka kör meg ne ve zé se: al jegy zõ.

El lá tan dó fel ada tok: az al jegy zõ a he lyi ön kor mány za -
tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény 36. §-ának (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak sze rint a jegy zõ he lyet te sí té sét és a jegy -
zõ ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat lát ja el. Ki ne ve zé se ha -
tá ro zat lan idõ re szó ló, teljes munkaidõben látja el a
feladatait.

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

IV. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,

– 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, vagy az Or szá gos
Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság (OKV) el nök sé ge ál tal
adott mentesítés,

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

V. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): il let mény meg ál la pí -
tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tv. sze rint, egyéb jut ta tá sok a Ktv., va la mint a he lyi ren de -
let és a köz szol gá la ti sza bály zat ban foglaltak szerint.

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

A be nyúj tott 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,

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

– az elõ írt ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira to kat, il let ve azok
másolatát,

– a fel adat el lá tá sá ra vo nat ko zó szak mai el kép ze lést.

VII. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re
vo nat ko zó elõírások:

1. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton, zárt bo rí -
ték ban, 1 pél dány ban kell be nyúj ta ni „Al jegy zõi pá lyá zat” 
meg je lö lés sel, Ik ló di né Szi lá gyi Ka ta lin jegy zõ höz a kö -
vet ke zõ cím re: 4130 Derecske, Köztársaság u. 87.

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel -
hí vás ban, a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.
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VIII. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re
vo nat ko zó tá jé koz ta tás:

A pá lyá za tot a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat benyújtá -
sára elõ írt ha tár idõt kö ve tõ, leg kö ze leb bi ren des ülésén
bírálja el.

IX. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás ra
vo nat ko zó tájékoztatás:

A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt
Ik ló di né Szi lá gyi Ka ta lin jegy zõ. Cí me: 4130 De recs ke,
Köz tár sa ság u. 87. Te le fon: (54) 410-002, fax: (54) 410-
078. E-ma il: derecskephig@axelero.hu.

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la

pá lyá za tot hir det
köz gaz dász ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– köz gaz dász egye te mi ok le vél,
– ál lam ház tar tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt él vez:
– leg alább kö zép fo kú nyelv vizs ga,
– ön kor mány zat nál szer zett gya kor lat.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– ön élet raj zot,
– 30 nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok má so la tát.

Az el lá tan dó mun ka kör:
Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri

Hi va tal Köz gaz da sá gi Iro dá ján szak irá nyú feladatok
ellátása.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény, va la mint a 41/2003. (12. 02.) köz gyû lé si
ren de let alapján.

Az ál lás hely be tölt he tõ: a pá lyá za tok el bí rá lá sát köve -
tõen azonnal.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a pá lyá za ti ki írás Bel -
ügyi Köz löny ben va ló meg je le né sét követõ 15. nap.

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

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Hód me zõ vá sár hely
Me gyei Jo gú Vá ros jegy zõ jé nek, 6800 Hód me zõ vá sár -
hely, Kos suth tér 1.

Bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ: (62) 530-100/216-os
mel lé kû te le fon szá mon.

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

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

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

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

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó te vé keny sé gé nek rö vid szak mai bemuta -

tását,
– a könyv vizs gá la ti díj mér té ké nek és a fi ze té si fel té te -

lek nek a meg ha tá ro zá sát,
– szak mai re fe ren ci á kat,
– az ál lam ház tar tás al rend sze re i ben szer zett ta pasz ta la -

tok is mer te té sét,
– a ka ma rai tag ság iga zo lá sát,
– fe le lõs ség biz to sí tás meg lé té nek iga zo lá sát.

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 za to kat Inárcs köz ség pol gár mes te ré hez (2365
Inárcs, Rá kó czi u. 4.) kell címezni.

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

Kun ba ja Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

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,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– szá mí tó gép leg alább fel hasz ná lói szin tû is me re te,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– szak mai ön élet raj zot,

– vég zett sé get és a szak vizs gát ta nú sí tó ok ira tok hi te les
másolatát,

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

– a pol gár mes te ri hi va tal ve ze té sé vel kap cso la tos szak -
mai el kép ze lé se ket,

– nyi lat ko za tot a Ktv. 7. § (7) be kez dé sé ben elõ írt va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség – ki ne ve zés ese tén
tör té nõ – teljesítésérõl.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok a Ktv. elõ írá sai sze rint.

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 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 kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Az el bí rá lás mód ja: sze mé lyes meg hall ga tás után a kép -
vi se lõ-tes tü let dönt.

A jegy zõi mun ka kör be töl té sé nek idõ pont ja: 2006. áp ri -
lis 1.

Szol gá la ti la kás – hosszabb tá von – meg old ha tó.

A pá lyá za tot sze mé lye sen, vagy pos tai úton le het be -
nyúj ta ni Kun ba ja köz ség pol gár mes te ré hez [Nagy Ist ván
pol gár mes ter, 6435 Kun ba ja, Rá kó czi F. u. 16. Tel.: (79)
471-088].

Lak 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, 6 órás mun ka kör be

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ál lam- és jog tu do má nyi egye tem vagy ál lam igaz ga tá si 
fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi sza kán szer zett fel sõ fo kú
végzettség,

– leg alább 2 év szak mai gya kor lat,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– a 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.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. alap ján, a rész mun ka idõ nek megfelelõen.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30 napon belül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tás ra nyit -
va ál ló ha tár idõ utá ni el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá za tot Lak köz ség pol gár mes te ré nek cí mez ve –
3786 Lak, Kos suth út 18. – kell be nyúj ta ni.

Ma gyar al más Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

könyv vizs gá lói ál lás be töl té sé re

Ma gyar al más Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te a könyv vizs -
gá lói pá lyá zat ki írá sá ról szó ló elõ ter jesz tést és a pá lyá za tot 
az aláb bi ak szerint írja ki.

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

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rö vid szak mai be mu tat ko zást,
– a könyv vizs gá la ti díj mér té két és a fi ze té si fel té te lek

meg ha tá ro zá sát,
– szak mai re fe ren ci á kat,
– a fe le lõs ség biz to sí tás meg lé té nek iga zo lá sát.

Be nyúj tá si ha tár idõ: 2006. feb ru ár 15.
El bí rá lás idõ pont ja: 2006. már ci us 1.
Cím: Ma gyar al más Köz ség Ön kor mány za tá nak 8071

Ma gyar al más, Fõ út 31.

Mát ra szõ lõs 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:
– bün tet len elõ élet,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat.

Pá lyá zat hoz csa tol ni szük sé ges:
– rész le tes szak mai ön élet rajz,
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– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat vagy an nak hi te les
másolata,

– er köl csi bi zo nyít vány.

Be adá si ha tár idõ: meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

Bé re zés: a Ktv. sze rint.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a so ron kö vet ke zõ tes tü le ti
ülé sen kerül sor.

A pá lyá za to kat „Jegy zõi pá lyá zat” meg je lö lés sel Tóth
Gyu la pol gár mes ter hez – 3068 Mát ra szõ lõs, Kos suth tér
15. cím re – le het sze mé lye sen vagy postai úton eljuttatni.

Ér dek lõd ni: (32) 468-485-ös te le fo non le het.

Me zõ he gyes Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je

pá lyá za tot hir det

ki emelt I. fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó
ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel adat: ki emelt épí tés ha tó sá gi ügyek dön -
tésre va ló elõ ké szí té se, és ál ta lá nos épí tés ügyi ha tó sá gi
fel ada tok el lá tá sa a városi önkormányzatnál.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– cse lek võ ké pes ség,

– a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló, mó do -
sí tott 9/1995. (II. 3.) Korm. sz. ren de let ál tal elõ írt egye -
temi 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 üzemmérnöki) szak kép zett -
ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz da sá gi
mér nö ki) szak kép zett ség.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– 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, szak kép zett sé get iga zo ló ok ira -
tok másolatát,

– szak mai ön élet raj zot.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, mó do sí -
tott 1992. évi XXIII. tör vény ben fog lalt sza bá lyok nak
megfelelõen.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben 
va ló meg je le nést kö ve tõ 20. 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 10. nap.

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

A pá lyá za tot Me zõ he gyes vá ros jegy zõ jé hez kell be -
nyúj ta ni: 5820 Me zõ he gyes, Koz ma Ferenc u. 11.

Nóg rád sáp Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te és Le génd 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 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,
– két 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 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 ge i nek leírását,
– har minc nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát,
– a 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.

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

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott 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 30 na pon belül,
– az ál lás 2006. áp ri lis 1-jé vel be tölt he tõ.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Nóg rád sáp–Le génd
Kör jegy zõ ség 2685 Nóg rád sáp, Hu nya di u. 7.

Az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal
épí tés fel ügye lõ ügy in té zõt ke res

El vá rá sok:
– Fõ is ko lai vagy egye te mi szin tû épí tész mér nök, szer -

ke zet épí tõ mér nök végzettség,
– 10 év ki vi te le zõi gya kor lat,
– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.
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Fel adat kör:

– az I. fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok te vé keny sé gé -
nek szak mai irá nyí tá sa, ellenõrzése,

– az épí tés fel ügye le ti te vé keny sé get érin tõ szak mai jog -
sza bá lyok mó do sí tá sá nak elõ ké szí té sé ben való részvétel,

– II . fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi te en dõk.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIIII. tör vény szerint.

Je lent ke zés:

– szak mai ön élet rajz,

– ok le vél má so la tok.

Be nyúj tá si ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ
meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap

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

Épí té sze ti fõ osz tály ra ke res mun ka tár sat

El vá rá sok:

– ok le ve les épí tész mér nök vagy

– ok le ve les táj- és kert épí tész mér nök,

– an gol–fran cia- vagy an gol–né met nyelv-tu dás.

Fel adat kör:

– az épí té sze ti kul tú rát, és ezen be lül el sõ sor ban az épí -
té sze ti ter ve zést szol gá ló fel ada tok elõ ké szí té se, szerve -
zése; 

– 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 ér de -
ké ben; 

– 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: épí tés ter ve zé si és/vagy épí tés ha tó sá gi gya kor lat.

Be nyúj tá si ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ
meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

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.

Pest Me gye Ön kor mány za ta a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí tott 1992. évi

XXIII. tör vény (to váb bi ak ban: Ktv.) 10. § alap ján
pá lyá za tot hir det

Pest Me gye Ön kor mány za ta bel sõ el len õr ál lás
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,
– szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (közgazda -

sági, jo gi, ál lam igaz ga tá si), vagy
– más fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség ese tén a kö vet ke zõ

ké pe sí té sek va la me lyi ké vel rendelkezik:
= ok le ve les pénz ügyi re vi zo ri,
= pénz ügyi-szám vi te li szak el len õri,
= ok le ve les könyv vizs gá lói,
= költ ség ve té si el len õri,
= mér leg ké pes köny ve lõi, il let ve az zal egyen ér té kû ké -

pe sí tés,
= a Bel sõ El len õrök Nem zet kö zi Szer ve ze té nek ok le ve -

les bel sõ el len õri képesítése,
= ok le ve les in for ma ti kai rend szer el len õr,
= köz igaz ga tá si gaz dál ko dá si és el len õr zé si szakértõ,
– va la mint a fent meg ha tá ro zott kép zett ség és ké pe sí tés

mel lett leg alább két éves mun ka vi szony, köz tiszt vi se lõi, il -
let ve köz al kal ma zot ti jog vi szony, hi va tá sos ál lo má nyú
szol gá la ti vi szony meg lé te el len õr zé si, költ ség ve té si,
pénzügyi vagy számviteli munkakörben,

– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret,
– ide gen nyelv is me re te, nyelv vizs ga elõnyt je lent.

Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a Ktv. és az egyéb jut ta -
tá sok ról szó ló he lyi ren de let szerint.

A be nyúj tan dó 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,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az ok le ve let, bi zo nyít vá nyo kat, vagy azok má so la ta it.

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: Pest Me gye Ön kor mány za tá nak
Hi va ta la 1052 Bu da pest, Vá ros ház u. 7. I. emelet 132-es
szoba.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör tént meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lás nak mód ja: a be ér ke zett pá lyá za tok -
ról a fõ jegy zõ ál tal ve ze tett há rom ta gú ér té ke lõ bi zott ság
dönt.

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 15 mun ka na pon be lül vár ha tó. Ezt kö ve tõ en az 
ál lás azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt:
Wo ja ki e witz Éva 1052 Bu da pest, Vá ros ház u. 7. I. eme let
132-es szo ba. Te le fon: 485-6972. Fax: 318-1946.
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A Rend õr tisz ti Fõ is ko la fõ igaz ga tó ja,
a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról

szó ló 1996. évi XLV. tv. 10/A. §-a alap ján
pá lyá za tot hir det

a Rend õr tisz ti Fõ is ko la fõ igaz ga tó tu do má nyos
he lyet te si be osz tá sá nak be töl té sé re

A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re – 2006. már ci us
1-jé tõl – lé te sül.

A pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– egye te mi és fel sõ fo kú szak mai vég zett ség,
– egye te mi ta ná ri, do cen si vagy fõ is ko lai ta ná ri, do cen si 

kinevezés,
– dok to ri (PhD) vagy ma ga sabb tu do má nyos fo ko zat,
– leg alább egy ide gen nyelv bõl „C” tí pu sú, kö zép fo kú

nyelv vizs ga megléte,
– a szak ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá mí tott leg alább

10 éves szak mai gyakorlat,
– ide gen nyel ven is ké pes elõ adás tar tá sá ra,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– ma gas szín vo na lú tu do má nyos te vé keny ség,
– az 1996. évi XLV. tör vény 3. § (2) vagy (3) be kez dé -

sé ben írt fel té te lek meg lé te, il let ve az ott ír tak tu do má sul -
vé te le.

A fõ igaz ga tó tu do má nyos he lyet tes fel ada tai:
– elõ se gí ti és fi gye lem mel kí sé ri a fõ is ko la ok ta tó i nak

rész vé te lét a ha zai és nem zet kö zi szak mai to vább kép zé se -
ken, tu do má nyos üléseken, konferenciákon,

– irá nyít ja a fõ is ko la tu do má nyos és ku ta tói te vé keny sé -
gét,

– fi gye lem mel kí sé ri a fõ is ko la tu do má nyos te vé keny -
sé gé be be von ha tó for rás le he tõ sé ge ket, szer ve zi és irá nyít -
ja ezek el éré sét cél zó fõiskolai tevékenységeket,

– irá nyít ja a „rend õr tu do má nyok” aka dé mi ai el is mer te -
té sé vel össze füg gõ tevékenységet,

– fel ügye li a Tu do má nyos Di ák kö ri Ta nács tevékeny -
ségét,

– irá nyít ja a Tu do má nyos Ta nács mun ká ját,
– fel ügye li a könyv tár, va la mint az Ok ta tá si és Vi deo -

tech ni kai Cso port munkáját,
– irá nyít ja a Nem zet kö zi Iro da mun ká ját,
– kap cso lat tar tás más fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel és

tu do má nyos ku ta tó he lyek kel,
– a rend vé de lem vég re haj tó szol gá la ta i val tör té nõ szo -

ros szak mai tu do má nyos együtt mû kö dés biz to sí tá sa, mind
az in téz mény, mind pe dig annak tanszékei szintjén.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó ne vét, mun ka he lyét és be osz tá sát, va la mint

mun ka kö ri besorolását,
– tu do má nyos fo ko za tát,

– ed di gi ve ze tõi és szak mai mun ká já nak rész le tes le -
írását, ezen belül

= ok ta tá si és tu do má nyos mun ká já nak rész le tes is -
mer te té sét,

= tu do má nyos, il le tõ leg szak mai szer ve ze tek ben
vég zett te vé keny sé gét,

= fon to sabb ta nul mány út ja it és kül föl di publiká -
cióit,

– a ve ze tés re, fej lesz tés re, va la mint azok meg va ló sí tá -
sá ra vo nat ko zó elképzeléseit.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó ön élet raj zát és rész le tes szak mai élet raj zát,
– az egye te mi vég zett sé get és szak kép zett sé get, tu do -

má nyos fo ko za tot és ide gen nyelv-is me re tet ta nú sí tó ok ira -
tok hiteles másolatait,

– fon to sabb tu do má nyos pub li ká ci ók jegy zé két,
– hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot ar ról, hogy pá lyá za ti anya -

gát a Rend õr tisz ti Fõ is ko la bi zott sá gai és tes tü le tei meg is -
mer jék. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tot a Rend õr tisz ti Fõ is ko la Sze mély ügyi Osz -
tá lyán (1121 Bu da pest, Far kas völ gyi út 12., pos ta cím:
1525 Bu da pest, RB 27.) egy pél dány ban kell benyújtani.

A pá lyá zó nak a vé le mé nye zést meg elõ zõ en – az In téz -
mé nyi Ta nács ré szé re, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXX. tör vény 53. § (2) be kez dés h) pont já ban biz to sí tott
jog gya kor lá sa ér de ké ben – a Fõ is ko lai Ta nács elõtt ismer -
tet nie kell programját.

A pá lyá zat meg je le né sé nek he lye: Bel ügyi Köz löny,
Ok ta tá si Köz löny.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ók meg is -
mer he tõk a Rend õr tisz ti Fõ is ko la Sze mély ügyi Osz tá lyán
Ke nye res And rás osz tály ve ze tõ nél a 392-3517 vagy a
19-105 (BM) te le fon szá mon.

Se re gé lyes Nagy köz ség Ön kor mány za ta
pá lyá za tot hir det

au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti
sze mély szál lí tás szol gál ta tó já nak ki vá lasz tá sa

tár gyá ban

Az aján lat ké rõ ne ve, cí me, te le fon- és te le fax szá ma: Se -
re gé lyes Nagy köz ség Ön kor mány za ta 8111 Se re gé lyes,
Szé che nyi u.5. Te le fon: (22) 447-002, fax: (22) 447-119.

Az el já rás tár gya, il le tõ leg mennyi sé ge: au tó busszal
vég zen dõ, me net rend sze rin ti he lyi tö meg köz le ke dés el lá -
tá sa Se re gé lyes nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén, köz -
szol gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben, ezen kí vül a szük sé ges
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me net rend, je gyek és bér le tek biz to sí tá sa., va la mint a sze -
mély szál lí tá si te vé keny ség gel össze füg gõ elõkészítési,
irányítási és ellenõrzési feladatok végrehajtása.

A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa: köz szol gá la ti szer zõ dés.
A szer zõ dés idõ tar ta ma: 2006. áp ri lis 1.–2010. de cem -

ber 31-ig
A tel je sí tés he lye: Se re gé lyes nagy köz ség közigazga tási 

területe.
Az aján lat té te li ha tár idõ: a pá lyá za ti fel hí vás nak a Bel -

ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je len te té sé tõl szá mí tott
60. nap 10.00 óra, de leg ké sõbb 2006. március 24. 10.00
óra.

Az aján lat be nyúj tá sá nak cí me: Se re gé lyes Nagy köz ség 
Pol gár mes te ri Hi va ta la (8111 Se re gé lyes, Széchenyi u.5.).

Az ered mény hir de tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. már -
ci us 27.

A szer zõ dés kö tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. már -
cius 31.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. áp ri -
lis 1.

Aján lat té tel lel kap cso la tos ki egé szí tõ tá jé koz ta tás az
aláb bi cí men kér he tõ: Se re gé lyes nagy köz ség pol gár mes -
te re, 8111 Se re gé lyes, Szé che nyi u.5. Te le fon: (22) 447-
002, fax: (22) 447-119.

Az aján la tok bí rá la ti szem pont ja i nak meg ha tá ro zá sa: a
nyer tes aján lat az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat bí -
rá la ti szem pont ja alap ján kerül kiválasztásra.

A pá lyá za ti ki írás ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja,
ha tár ide je, an nak be szer zé si he lye és pénz ügyi feltételei:

A pá lyá za ti ki írás be szer zé sé nek ha tár ide je: a pá lyá zat
Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je len te té sét kö ve tõ en az
aján lat té te li határidõig.

A pá lyá za ti ki írás ren del ke zés re bo csá tá sá nak módja: 
Sze mé lye sen: Se re gé lyes Nagy köz ség Pol gár mes te ri

Hi va ta la 8111 Se re gé lyes, Szé che nyi u. 5. Hét fõ–Szer da
8–16 óra kö zött, Pén tek 8-11 óra között. 

E-ma il ben: a se reg pol@axe le ro.hu cím rõl.
A pá lyá za ti ki írás ren del ke zés re bo csá tá sa díjtalan.

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je

pá lyá za tot hir det
a Tör vé nyes sé gi El len õr zé si Fõ osz tály
fõ osz tály ve ze tõi ál lá sá nak be töl té sé re

A Tör vé nyes sé gi El len õr zé si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek fel -
ada ta a vo nat ko zó jog sza bá lyok, a Sza bolcs-Szat már-Be -
reg Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal Köz szol gá la ti Sza bály -
za tá ban fog lal tak, va la mint a hi va tal ve ze tõ jé nek uta sí tá -
sai fi gye lem be vé te lé vel szer vez ni, irá nyí ta ni és el len õriz ni 
a ve ze té se alatt ál ló szer ve ze ti egy ség munkáját, illetve
ellátni a személyes hatáskörébe utalt feladatokat.

A tör vé nyes sé gi el len õr zé si fõ osz tály ve ze tõi be osz tás
be töl té sé nek fel té te lei:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– cse lek võ ké pes ség,

– bün tet len elõ élet,

– tu do mány egye tem ál lam- és jog tu do má nyi ka rán szer -
zett jo gász vég zett ség, va la mint jo gi szak vizs ga megléte,

– a ve ze tõi meg bí zás sal egy ide jû leg ha tá ro zat lan idõ re
szó ló köz szol gá la ti jog vi szony létesítése,

– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí -
tott 1992. évi XXIII. tör vény 22/A.§-a sze rin ti va gyon nyi -
lat ko zat megtétele,

– a pá lyá zó sze mé lyes ada ta it (név, szü le té si hely, idõ,
lak cím) élet út ját (ed di gi mun ka he lye kés mun ka kö rök fel -
so ro lá sá val), to váb bá a szak mai gya kor la tát tartalmazó
önéletrajz leadása,

– a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Köz igaz ga tá si Hi -
va tal Tör vé nyes sé gi El len õr zé si fõ osz tá lyá nak te vé keny -
sé gé vel kap cso la tos, rö vid írá sos szak mai el kép ze lés
mellékelése a pályázathoz,

– az ál lás hely be töl té sé hez leg alább 5 éves közigazga -
tásban szer zett ve ze tõi gya kor lat szükséges.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

– ön kor mány za ti te rü le ten szer zett ve ze tõi gya kor lat.

A fõ osz tály ve zet õre (jog ál lá sá ra, il let mé nyé re és egyéb
jut ta tá sa i ra) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény elõ írá sa it kell irányadónak tekinteni.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak, el bí rá lá sá nak fel té te lei, ha -
tár ide je:

A pá lyá zat a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg je le nés tõl
szá mí tott 16. nap tá ri nap 12 órá já ig ad ha tó be, a kö vet ke zõ 
cím re: Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal, 4401 Nyír egy há za, Hõ sök te re 5. (pos tai cím:
4401 Nyíregyháza, Pf.: 145).

A pá lyá zat ról há rom ta gú ese ti elõ ké szí tõ bi zott ság elõ -
ze tes ér té ke lé se alap ján a hi va tal ve ze tõ dönt, leg ké sõbb a
be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15. naptári napon belül.

A pá lyá zó kat a pá lyá zat ered mé nyé rõl írás ban tá jé koz -
tat juk.

Az ál lás hely be töl té sé nek vár ha tó idõ pont ja: 2006. már -
ci us 1.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok:

– szak mai ön élet rajz,

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

– is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok – 
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett – másolatai,

– köz igaz ga tá si ve ze tõi gya kor lat iga zo lá sá ról szó ló
okiratok,

– szak mai el kép ze lé se ket tar tal ma zó írá sos anyag.
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A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást
dr. Rácz Já nos, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Köz -
igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je ad [(06 (42) 504-990].

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

Tel ki Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek
pá lyá za ti fel hí vá sa
jegy zõi ál lás hely 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 vég zett ség,
– leg alább 5 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 5 év ve ze ti gya kor lat.

Elõnyt je lent: jegy zõi gya kor lat.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell az aláb bi do ku men tu mo -
kat:

– hely zet elem zé sen ala pu ló ve ze tõi prog ram,
– vég zett ség rõl szó ló do ku men tu mok má so la ta,
– er köl csi bi zo nyít vány.

Be nyúj tá si ha tár idõ: a meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap.
Bé re zés a Ktv. va la mint a kép vi se lõ-tes tü let he lyi ren -

de le te alapján.
Ér dek lõd ni le het: Tel ki Köz ség Pol gár mes te ri Hi va tal,

Var ga Mi hály pol gár mes ter. Tel.: 06 (26) 372-037, 06 (26) 
372-011.

Tinnye 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

Tinnye Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 
(2086 Tinnye, Baj csy-Zsi linsz ky u. 9.) a he lyi ön kor mány -
za tok ról szó ló 1990. LXV. tv. 36. § (1) be kez dé se alap ján
pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás ra. Az ál lás a pá lyá zat ered -
mé nyes el bí rá lá sát követõ hónap elsõ napjától tölthetõ 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.
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 (ma gyar ál lam pol gár ság,

cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ élet, össze fér he tet len ség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

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

to ri ké pe sí tés [Ktv. 8. § (1) be kez dés a) pont],
– köz igaz ga tá si gya kor lat leg alább 2 év [Ktv. 8. § (1)

be kez dés b) pont],
– köz igaz ga tá si szak vizs ga: jo gi vagy köz igaz ga tá si

[Ktv. 8. § (1) be kez dés a) pont].

Il let mény és egyéb jut ta tás(ok):
– alap il let mény: Ktv. 45. § (2) be kez dés,
– il let mény pót lék: Ktv. 46. § (4) be kez dés,
– kü lön jut ta tás: Ktv. 49. § (13. ha vi),
– ju bi le u mi ju ta lom: Ktv. 49/E. § (2) be kez dés.

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– ön élet raj zot,
– er köl csi bi zo nyít ványt,
– az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat vagy azok másola -

tait.

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: 2086 Tinnye, Baj csy-Zsi linsz ky
u. 9.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör tént meg je le né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall ga -
tás a kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.

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 30. nap.

A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt:
dr. Bak Fe renc 2086 Tinnye, Baj csy-Zsi linsz ky u. 9.
Tel.: 06 (26) 335-076, fax: 06 (26) 335-007, e-ma il:
tinnye@t-on li ne.hu

To kaj Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

ki emelt I. fo kú épí tés ügyi fel ada to kat el lá tó
épí tés ha tó sá gi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel adat: ki emelt épí tés ha tó sá gi ügyek igaz ga -
tá si kör zet köz pont nál, va la mint épí tés ha tó sá gi ügyek vá -
ro si önkormányzatnál.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
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– ké pe sí té si elõ írás: 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let sze -
rint, 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 nö ki) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (város gaz -
dasági mérnök) szakképzettség,

– 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 sze rep lõ ál ta lá -
nos al kal ma zá si feltételeknek.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény elõ írá sa i nak megfelelõen.

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 30. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: meg egye zés sze rint.
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.

Csa to lan dó ira tok:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

vány,
– szak mai ön élet rajz,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les máso -

latai.

A pá lyá za tot dr. Be dics And rea jegy zõ nek cí mez ve kell
be nyúj ta ni. Cím: 3910 To kaj, Rá kó czi út 54. Tel.: (47)
352-752.

To maj mo nos to ra 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 dok -

to ri ké pe sí tés,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

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

Bé re zés és ki ne ve zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

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

30. nap.

Az el bí rá lás ide je:
– 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 hely az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
Az ál lás rész mun ka idõ ben tölt he tõ be (na pi 4 óra).
A pá lyá za tot To maj mo nos to ra köz ség pol gár mes te ré -

hez kell be nyúj ta ni. Cím: 5324 To maj mo nos to ra, Szé che -
nyi út 63. Te le fon: (59) 356-301

Tök 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

Tök Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
(2073 Tök, Fõ u. 1.), a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló,
több ször mó do sí tott 1990.évi LXV. tör vény 36. § (1) be -
kez dé se alap ján pá lyá za tot hirdet jegyzõi állásra.

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

tori vég zett ség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– szá mí tó gép leg alább fel hasz ná lói szin tû is me re te

(Word, Excel),
– a jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször

mó do sí tott 1992. évi XXIII. tör vény 22/A. (8) be kez dé se
alap ján va gyon nyi lat ko zat-té tel re köteles.

A be nyúj tan dó pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– szak mai el kép ze lést a pol gár mes te ri hi va tal ve ze té sé -

vel kap cso lat ban,
– a szak mai ön élet raj zot,
– az is ko lai vég zett sé get, va la mint a szak vizs ga le té te lét 

iga zo ló ok ira tok egy sze rû másolatát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a Ktv. 7. § (7) be kez dé se alap ján írás be li nyi lat ko za tot

ar ról, hogy a pá lyá zó a va gyon nyi lat ko zat tal kap cso lat ban
nyi lat ko zat té te li kö te le zett sé gé nek eleget tesz.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lás ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény és a Pol gár mes te ri Hi va tal
Egy sé ges Köz szol gá la ti Sza bály za tá ban foglaltak 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 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: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 30 napon belül.

A pá lyá zó kö te les a pá lyá za tot el bí rá lá sa so rán az is ko -
lai vég zett sé ge(ke)t, va la mint a szak vizs ga(k) le té te lét iga -
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zo ló ere de ti ok ira to kat a pá lyá za ti fel hí vást kiíró kép -
viselõjének felmutatni.

A jegy zõi ál lás be tölt he tõ 2006. áp ri lis 1-jétõl.

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni Tök köz ség pol gár mes te ré nek, Bak sa Lász ló pol gár -
mes ter, 2073 tök, Fõ u. 1. A bo rí té kon tün tes sék fel:
„jegyzõi pályázat”.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás Bak sa 
Lász ló pol gár mes ter tõl kér he tõ a 06 (23) 341-166, vagy 06 
(23) 565-160-as telefonszámon.

Tu ra vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

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

Pá lyá za ti fel té te lek és ké pe sí té si elõ írá sok:

– 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 (szer -
ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak kép zett ség
vagy fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz da sá gi
mér nö ki) szak kép zett ség, va la mint a 220/1997. (XII. 5.)
Korm. ren de let 6. § a) pont ja szerinti szakmai tovább -
képzés megléte és

a) leg alább egy éves szak mai (ter ve zõi, ki vi te le zõi) to -
váb bá két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, vagy

b) leg alább há rom éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

El lá tan dó feladat:

– ki emelt I. fo kú épí tés ha tó sá gi ügyek dön tés re va ló
szak mai elõ ké szí té se és vég re haj tá sa a kör zet köz pont és a
hoz zá tar to zó te le pü lé sek re vo nat ko zó an (Tu ra, Zsám bok,
Vác szent lász ló, Valkó, Galgahévíz).

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– 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,

– vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má -
so la tát.

A mun ka kör be tölt he tõ azon nal. Bé re zés: Ktv. sze rint.

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

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton Tu ra vá ros
jegy zõ jé hez (2194 Tu ra, Pe tõ fi Sán dor tér 1.) le het be nyúj -
ta ni. Te le fon: (28) 581-020.

Vár pa lo ta Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

Vár pa lo ta Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban
al jegy zõi ál lás be töl té sé re

El lá tan dó fel ada tok:

– a jegy zõ he lyet te sí té se,

– Pol gár mes te ri Hi va tal Ön kor mány za ti Szer ve zé si Iro -
dá já nak vezetése.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

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

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá gos
Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel jeskö -
rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos
 fokozat alap ján adott men te sí tés [a ki ne ve zés tõl szá mí tott
1 éven be lül is megszerezhetõ a Ktv. 8. § (4) bekezdése
alapján],

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

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó ön élet raj zát,

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

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

– a vég zett sé get és szak vizs gát iga zo ló ok irat fény má -
so la tát.

Ki ne ve zés, il let mény és egyéb jut ta tá sok:

– a ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól,

– 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 alapján,

– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség.

A pályá 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 pályá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: be nyúj tá si ha tár idõ
le tel tét kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. Szük ség ese -
tén a pá lyá zó kat sze mé lyes el be szél ge tés ér de ké ben a tes -
tü le ti ülés re is meg hív juk. A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja
azt a jo gát, hogy meg fe le lõ pá lyá za tok hi á nyá ban a pá lyá -
za tot ered mény te len nek nyil vá nít ja.

Az ál lás el fog lal ha tó: a pá lyá zat el fo ga dá sát kö ve tõ ma -
xi mum 30 na pon be lül.

A pá lyá za tot Vár pa lo ta vá ros pol gár mes te ré hez kell be -
nyúj ta ni. A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Al jegy zõi pá lyá zat”.
Cím: 8100 Vár pa lo ta, Gár do nyi G. u. 39.
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Za la csány, Li get fa, Ti laj és Al más há za Köz sé gek
Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

A he lyi ön kor mány zat ról szó ló 1990. évi LXV. tv. 36. §
(1) be kez dé se, va la mint a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó -
ló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1)be kez dé se és 10. §-a alapján.

Köz igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Za la csány, Li get fa,
Ti laj, Al más há za köz sé gek körjegyzõsége.

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

zõi ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, szak vizs ga hi á -

nyá ban kö te le zett ség vál la lá sa an nak 1 éven be lül tör té nõ
megszerzésére,

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó 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.

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. szerint.

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 kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Az ál lás a pá lyá za tok si ke res el bí rá lá sát kö ve tõ en azon -
nal betölthetõ.

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton le het be -
nyúj ta ni Za la csány köz ség pol gár mes te ré hez: Nagy Lász -
ló né pol gár mes ter, 8782 Za la csány, Zrí nyi M. u. 6.
Telefon: (83) 336-121.

Az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal el nö ke
pá lyá za tot hir det

az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal
El len õr zé si Fõ osz tály

fõ osz tály-ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re

El lá tan dó fel ada tok:
– A hi va tal a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 2. §

(3) be kez dé se alap ján, mint a XVII. Te rü let fej lesz té si fe je -
zet fel ügye le tét el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szerv, bel sõ
el len õr zé si ve ze tõi, így kü lö nös te kin tet tel a 193/2003.

(XI. 26.) Korm. rend. 12. §-ában fog lalt fel ada tok el lá tá sa,
il let ve a tel jes belsõ ellenõrzési tevékenység irányítása.

– A bel sõ el len õr zés sel össze füg gõ ko or di ná ci ós fel ada -
tok elvégzése.

– El len õr zé si te vé keny ség gel kap cso la tos ter ve zé si és
be szá mo lá si fel ada tok ellátása.

– A fõ osz tály mû kö dé si rend jé nek, fo lya ma ta i nak fej -
lesz té se a vo nat ko zó tör vé nyek fi gye lem be vé te lé vel.

– A fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zik mind a Te rü let fej -
lesz té si fe je zet ha zai, mind az eu ró pai uni ós for rá sok fel -
hasz ná lá sá nak el len õr zé se, en nek ré sze ként a for rá sok el -
osz tá si rend sze ré ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek, il let ve a
re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca
nél kü li mi nisz ter több sé gi tulajdonosi irányítása alá esõ
gazdasági szervezetek ellenõrzése is.

– A fõ osz tály mun ka tár sai fe let ti de le gált mun kál ta tói
jo gok gyakorlása.

Pá lyá za ti fel té te lek, ame lyek meg lé té nek hi á nyá ban a
pá lyá zat nem ke rül elbírálásra:

– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len
elõélet;

– szak irá nyú (köz gaz da sá gi, jo gi, ál lam igaz ga tá si) fel -
sõ fo kú is ko lai vég zett ség, il let ve más fel sõ fo kú is ko lai
vég zett ség ese tén ok le ve les pénz ügyi re vi zo ri, pénz ügyi-
szám vi te li szak el len õri, ok le ve les könyv vizs gá lói, költ -
ség ve té si el len õri, mér leg ké pes köny ve lõi, il let ve az zal
egyen ér té kû ké pe sí tés, a Bel sõ El len õrök Nem zet kö zi
Szer ve ze té nek ok le ve les bel sõ el len õri ké pe sí té se, ok le ve -
les in for ma ti kai rendszerellenõr, közigazgatási gaz dálko -
dá si és ellenõrzési szakértõ képesítések valamelyike;

– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat, eb bõl leg -
kevesebb 3 év el len õr zé si, költ ség ve té si, pénz ügyi vagy
szám viteli szakterületen;

– mi ni mum 4 éves ve ze tõi ta pasz ta lat; 
– leg alább egy ál la mi kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv -

vizsga meg lé te an gol, né met vagy fran cia nyel vek közül.

Egyéb pá lyá za ti fel té te lek:
– ve ze tõi fel ada tok ered mé nyes el lá tá sá hoz szük sé ges

jó szer ve zõ és kom mu ni ká ci ós készség;
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret.

Elõnyt je lent:
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rend. 11. §-nak ba)–bh)

pont ja i ban fel so rolt to váb bi vég zett sé gek megléte;
– szak irá nyú má sod dip lo ma.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját be mu ta tó fény ké pes ön -

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

nyít ványt,
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– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos rö vid szak -
mai (ve ze tõi) el kép ze lést,

– a pá lyá zó hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát ar ról, hogy pá lyá -
za ti anya gát a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt vevõk 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 szük sé ges a 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 kötelezett -
ség teljesítése.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, az Or szá gos Te rü let fej -
lesz té si Hi va tal Hu mán erõ for rás- és Szer ve zet fej lesz té si
Fõ osz tá lyá hoz cí mez ve (1357 Bu da pest, Pf. 8), há rom
példányban kell benyújtani.

A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat az El len õr zé si
Fõ osz tály fõ osz tály-ve ze tõi munkakörére”.

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 bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ 10 na pon be lül ke rül nek elbírálásra.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról a há rom ta gú elõ ké szí tõ bi -
zott ság köz re mû kö dé sé vel [Ktv. 10. § (7), (8) be kez dé se]
az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hivatal elnöke dönt.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a pá lyá zók írás ban ér te sí tést
kap nak az el bí rá lás tól szá mí tott 8 napon belül.

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

A pá lyá zat tal kap cso la tos kér dé sek ben a Hu mán erõ for -
rás- és Szer ve zet fej lesz té si Fõ osz tá lyon (tel.: 441-7426,
441-7381) lehet érdeklõdni.

Fel sõ szent már ton–Drá va ke resz túr Köz sé gek
Ön kor mány za ta
pá lyá za tot hir det

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vagy államigazga -
tási fõ is ko lai végzettség,

– 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,

– bün tet len elõ élet,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

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

Pá lyá zat ese tén elõnyt je lent: hor vát nyelv tár sal gá si
szin ten va ló is me re te.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat hi te le sí tett máso -

latát,
– szak vizs gát ta nú sí tó ok mány hi te le sí tett má so la tát,
– szak mai gya kor la tot iga zo ló ok mány má so la tát,
– 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: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
alapján.

Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: 2006. már ci us 1.
La kást biz to sí ta ni nem tu dunk.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a BM Köz löny ben 

va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15 napon belül.
A pá lyá za tot Fel sõ szent már ton köz ség pol gár mes te ré -

nek cí mez ve kell be nyúj ta ni, a kö vet ke zõ cím re: 7968 Fel -
sõ szent már ton, Kossuth u. 8.

A be nyúj tott ér vé nyes pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen ke rül nek
elbírálásra.

Rész le tes in for má ció: Gu lyás Pál pol gár mes ter 06 (73)
552-022, 06 (30) 331-260.

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

al jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés, vagy ál lam -

igaz ga tá si fõ is ko lai igaz ga tásszer ve zõi képesítés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te les má so la tát,
– szak vizs ga-bi zo nyít vány hi te les má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt.

Bé re zés: 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 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 be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A mun ka kör 2006. már ci us 1-jé tõl tölt he tõ be.
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A pá lyá za to kat Szar vas vá ros pol gár mes te ré hez kell be -
nyúj ta ni.

Cím: 5540 Szar vas, Sza bad ság út 25–27.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban tá jé koz ta tást ad: dr. Me lis

Já nos jegy zõ. Te le fon: (66) 311-490.

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

in for ma ti kus mun ka kör be töl té sé re

A mun ka kör az aláb bi fel ada tok el lá tá sát tar tal maz za.:
1. hard ver-, szoft ver ins tal lá ció, fel hasz ná lók ad mi niszt -

rá lá sa, új al kal ma zá sok be ve ze té sé hez szük sé ges fo lya ma -
tok, rend sze rek do ku men tá lá sa, rend szer fel ügye let, ellen -
õrzés és hibaelhárítás

2. tá mo ga tás nyúj tá sa fel hasz ná lók ré szé re,
3. szá mí tó gé pek és szer ve rek mû köd te té se és karban -

tartása
4. No vell, Li nux szer ver üze mel te té se, adminisztrá -

ciója.

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû szak irá nyú vég zett ség,

és/vagy fel sõ fo kú poszt gra du á lis szakvégzettség,
– 2 éves szak mai gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si te rü le ten szá mí tás tech ni kai há ló zat üze -

mel te té sé ben szer zett gya kor lat és/vagy ön kor mány za ti
szoftverek ismerete,

– pénz ügyi te rü le ten szer zett gya kor lat, il let ve pénz ügyi 
vég zett ség,

– rend szer gaz dai is me re tek: No vell, Li nux, Mic ro soft
2003, Lo tus No tes, SQL, Orac le, IT LAN/WAN

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

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: 2006. feb ru ár 28.
A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be -

tölt he tõ.
Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tör vény alap ján történik.

A pá lyá za ti el já rás, il let ve a pá lyá za tok el bí rá lá sa a
 köztisztviselõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 
10. §-ának elõ írá sai sze rint tör té nik.

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

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

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: pol gár mes te ri hi va tal,
sze mély ze ti re fe rens 2440 Száz ha lom bat ta, Szent I. tér 3.

Lap zár ta után ér ke zett
mi nisz te ri uta sí tá sok

A bel ügy mi nisz ter
3/2006. (BK 3.) BM

uta sí tá sa
a Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet hez tar to zó

költ ség ve té si szer vek el he lye zé si sza bály za tá nak
ki adá sá ról szó ló 26/2000. (BK 16.) BM uta sí tás

mó do sí tá sá ról

A Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si
szer vek el he lye zé sé nek sza bá lyo zá sa ér de ké ben ki adott
26/2000. (BK 16.) BM uta sí tás (a to váb bi ak ban: Ut.) mó -
dosítására kiadom az alábbi

uta sí tást:

1. Az Ut. 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A költ ség ve té si szer vek el he lye zé sé nek nor ma tí vá it
je len uta sí tás mel lék le tei tar tal maz zák. A bel ügy mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló (kö zép irá nyí tó) szer vek pa -
rancs no kai, ve ze tõi je len uta sí tás ke re te in be lül, a he lyi sa -
já tos sá go kat fi gye lem be véve határozhatják meg az
elhelyezési normatíváikat.”

2. Az Ut. 1–3. mel lék le te he lyé be je len uta sí tás 1–3.
mel lék le te lép.

3. Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg az Ut. mel lék le te, va la mint az Ut. 4. mel lék le te
hatályát veszti. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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1. mel lék let a 3/2006. (BK 3.) BM uta sí tás hoz

ELHELYEZÉSI IRÁNYSZÁMOK

1. HELYISÉG ÉS ALAPTERÜLETI JÁRANDÓSÁGOK

 Sor-
szám

Meg ne ve zés
Szük sé ges mennyi -

ség
Meg jegy zés

 1.  IRODA   

  – Ve ze tõi kü lön szo bák:   A ve ze tõi kü lönszo bák alap te rü let-

  a) Mi nisz té ri um ban fõ osz tály ve ze tõk, hi va tal ve ze tõk 
és he lyet te se ik, mi nisz té ri u mi szer vek, il let ve a bel -
ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló szer ve ze tek 
ve ze tõi, pa rancs no kai és he lyet te se ik ré szé re sze mé -
lyen ként

 1 fõ re 20–30 m2  já ran dó sá ga tar tal maz za az igény sze rint szük sé ges
kü lön WC, kéz mo só tea kony ha te rü le tét is.

  b) Mi nisz té ri u mi és ön ál ló szer ve ze tek hez tar to zó
osz tály ve ze tõk, gaz dál ko dó szer vek pa rancs no kai és
he lyet te se ik ré szé re sze mé lyen ként

 1 fõ re 20–30 m2  Kéz mo só.

  c) Mi nisz té ri u mi és ön ál ló szer ve ze tek hez tar to zó ve -
ze tõ he lyet te sek, al osz tály ve ze tõk, cso port ve ze tõk
gaz dál ko dó szerv hez tar to zó osz tály ve ze tõk és al egy -
ség pa rancs no kok ré szé re sze mé lyen ként

 1 fõ re 14–20 m2  Csa pat ala ku la tok nál és ál ta lá ban a ka to nai jel le gû
szer vek al egy ség pa rancs no kai ré szé re (szá zad pk. és
ez alat ti be osz tás ban) 1 fõ re leg fel jebb 14 m2 biz to sít -
ha tó.

  d) A szerv ve ze tõ jé nek, pa rancs no ká nak dön té se
alap ján kü lön szo bá ra jo go sul tak ré szé re sze mé lyen -
ként

 1 fõ re 12–14 m2  Kü lön szo bá ra jo go sul tak le het nek: cso port ve ze tõk,
egyes ügy in té zõk, szol gá la ti ág ve ze tõk (pl.: ki fi ze tõ,
ügy in té zõ stb.).

  e) Kö zös dol go zó szo bák: cso port ve ze tõk, ügy in té -
zõk, ügy vi telt el lá tók, szol gá lat ve ze tõk és egyéb ad -
mi niszt ra tív dol go zók ré szé re (kö zös szo bá ban va ló
el he lye zés ese tén)

 1 fõ re 9 m2  Kö zös szo bá ban tör té nõ iro dai el he lye zés nél 1 fõ re
leg alább 15 lm3 te ret kell biz to sí ta ni. Ter ve zés nél cél -
szerû két fõs dol go zó szo bá kat ki ala kí ta ni.

 2.  HÁLÓ   

  a) Hi va tá sos ál lo mány nál  1 fõ re 5 m2 
15 lm³/fõ

 Az 1 fõ re meg ál la pí tott alap te rü let ben biz to sí tott a
szek rény, szék, asz tal, polc stb. el he lye zé sé hez szük -
sé ges te rü let is.

  b) Kol lé gi u mi el he lye zés nél  1 fõ re 7–8 m2 
15 m³/fõ

 Le he tõ ség sze rint 2-4 fõs egy sé ge ket kelt ki ala kí ta ni, 
amely ben az 1 fõ re ju tó 7-8 m2 ma gá ba fog lal ja a
köz le kedõ, mos dó, tá ro ló és ta nu ló te ret is.

 3.  TANTEREM  1 fõ re 1,5 m2  Egy fõ re leg alább 4 lm3 te ret kell biz to sí ta ni. Az
1 fõre meg ál la pí tott alap te rü let ben biz to sí tott a köz le -
ke dõ és az elõ adói 

  a) Asz ta lok kal tör té nõ fel sze re lés ese tén   el he lye zés hez szük sé ges te rü let is.

  b) Mo bil be ren de zés (író lap) ese tén  1 fõ re 1,5–2 m2  A tel jes alap te rü le ti igény meg ál la pí tá sá nál az egy ség 
(csa pat, szerv) he lyi lét szá má nak leg alább 40%-át
kell ala pul ven ni. Is ko lák nál, ok ta tá si in téz mé nyek nél 
min dig az zal a hall ga tói lét szám mal kell szá mol ni,
amely nek ok ta tá sa egy idõ ben, egy szer re tör té nik.

 4.  ÉTTEREM   

  a) Hi va tá sos (és köz al kal ma zot ti, köz tiszt vi se lõi) ál -
lo mány ré szé re

 1 fõ re 1–1,4 m2  Egy fõ re leg alább 4 lm3 te ret kell biz to sí ta ni. Az ét te -
rem elõ te ré ben – az ét ke zé si lét szám fi gye lem be vé te -
lé vel – kéz mo sót és szük ség ese tén két ne mû WC
cso por tot kell ki ala kí ta ni. 100 fõt meg ha la dó ét ke zé si
lét szám ese tén kü lön ru ha tár ki ala kí tá sa, 100 fõs ét ke -
zé si lét szám alatt fo ga sok el he lye zé sé re al kal mas tér
biz to sí tá sa szük sé ges.

 5.  KULTÚRTEREM  1 fõ re 0,8–1,0 m2  A szük sé ges alap te rü let meg ha tá ro zá sá nál az egy ség
(szerv) he lyi lét szá má nak 80%-át kell ala pul ven ni.

 6.  RAKTÁR   A rak tár já ran dó sá go kat a szük ség le tek nek meg fe le -
lõ en, egye di leg kell meg ál la pí ta ni.

 7.  GARÁZS   A ga rázs (ke rék pár szín) szük sé ges 

  a) Au tó busz  1 gk-ra 35–50 m2  alap te rü le tét az el he lye zen dõ jár mû vek szá ma és a
gép jár mû vek moz gá si le he tõ sé ge 
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 Sor-
szám

Meg ne ve zés
Szük sé ges mennyi -

ség
Meg jegy zés

  b) Te her gép ko csi  1 gk-ra 27–40 m2  ha tá roz za meg. A mik ro busz nak és ha son ló tí pu sú

gép jár mû vek fé rõ hely igé nyét a  sze mély gép ko csik te -

rü let igé nyé vel kell fi gye lem be ven ni.

  c) Sze mély gép ko csi  1 gk-ra 15–18 m2

  d) Mo tor ke rék pár  1 mkp-ra 3–4 m2

  e) Ke rék pár  1 db-ra 
0,3–0,5 m2

 

 8.  ISTÁLLÓ   A lo vak el he lye zé sé hez szük sé ges fé rõ hely és rak tár -
igény meg ál la pí tá sá nak alap ja a szerv ré szé re en ge dé -
lye zett lo vak szá ma.

  a) Egy so ros ló ál lás ese té ben  1 ló ra 9,6 m2  

  b) Két so ros ló ál lás ese té ben  8 m2 1 ló ra  

  c) Be teg ló is tál ló nál  1 ló ra 15 m2  

  – Rak tár szük ség let (nyer ges, za bos, szer szám és
szé na rak tár együt te sen):

  

  d) 25 lo vas is tál ló ig  1 ló ra 5 m2  

  e) 50 lo vas is tál ló ig  1 lóra 3,5 m2  

  f) 50 lo vas nál na gyobb is tál ló ese tén  1 ló ra 2 m2  

 9.  FEGYVERTÁROLÓ-TISZTÍTÓ  A szol gá lat rend szer tõl füg gõ en.

  a) Fegy ver tá ro ló  10 fõ re 2–3 m2

(leg alább 5 m²)
 

  b) Fegy ver tisz tí tó  10 fõ re 0,5–1 m2

(leg alább 4 m²)
 

Az el he lye zé si irány szá mok nem tar tal maz nak va la mennyi el he lye zé si szük ség let re (ren del te tés re) elõ írá so kat. A hi -
ány zók nál a já ran dó sá got a tény le ges szük ség le tek nek meg fe le lõ en a költ ség ve té si szerv sa ját ha tás kö ré ben ál la pít ja
meg, s azt a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály hagy ja jó vá.

A fé rõ hely szük ség le tek meg ál la pí tá sá nál min den kor fi gye lem be kell ven ni a vo nat ko zó bel ügyi elõ írá so kat, va la mint
a jog sza bá lyi ren del ke zé se ket (pl. OTÉK) köz egész ség ügyi és egyéb nor ma tí vá kat.

2. FÖLDTERÜLETI IRÁNYSZÁMOK

A BM szer vek el he lye zé sé re igény be ve he tõ föld te rü le tek aján lott irány szá mai a kö vet ke zõk

 2/1.  HATÁRÕRSÉG  

 a)  Igaz ga tó sá gi ob jek tum el he lye zé sé hez  (46 000–57 500 m2)

 b)  Ki ren delt sé gi ob jek tum el he lye zé sé hez  (11 500–17 000 m2)

 c)  Tar ta lék ve ze té si pont  (5500–15 500 m2)

 d)  Ki ren delt sé gi la kó épü let hez, la ká son ként  (max. 900 m2-ig)

 e)  Gya kor ló tér és újonc kép zõ pon tok ré szé re  (57 500–69 000 m2)

 f)  Lõ tér  (115 000–145 000 m2)

 g)  Ro ham pá lya igaz ga tó sá gon ként 1 db  (2200 m2)

 2/2.  RENDÕRSÉG  

 a)  Me gyei rend õr-fõ ka pi tány ság,  (ga rázzsal és köz pon ti rak tár ral együtt) 
 (5 400–11 000 m2)

 b)  Vá ro si (ke rü le ti) rend õr ka pi tány ság  

    60 fõ ig  (1100–2000 m2)

    60–80 fõ ig  (1500–2500 m2)

    100–200 fõ ig  (1800–3600 m2)

 c)  KMB iro da és la kás (ha ön ál ló épü let ben van el he lyez ve)   
(max. 900 m2-ig)
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 d)  Tisz ti kmb, vagy kmb cso port (3–5 fõ ig)  (max. 2000 m2-ig)

 2/3.  EGYÉB SZERVEK  

 a)  Ön ál ló ez re dek nél 100 fõ re  (3600 m2)

 b)  Is ko lák nál – ok ta tá si in téz mé nyek nél, 100 fõ re  (4300 m2)

A fel nem so rolt szer vek (egy sé gek, al egy sé gek) el he lye zé sé hez szük sé ges föld te rü le ti igé nye ket egye di leg kell el bí -
rál ni és an nak alap ján ja va sol ni azok hasz ná lat ba vé te lét.

A meg adott te rü let ada tok az igény be ve he tõ föld te rü let fel sõ ha tá rát je len tik.

3. HÍRKÖRLETEK ÉS A HÍRADÁS CÉLJAIT SZOLGÁLÓ JÁRULÉKOS ÉS EGYÉB HELYISÉGEK

A BM-szer vek el he lye zé sé re szol gá ló épü le tek hír köz lé si ki ala kí tá sát az adott épü let nagy sá ga, fel hasz ná lá si funk -
ciója ha tá roz za meg.

A hír kör let és a hír adás cél ja it szol gá ló egyéb he lyi sé gek el he lye zé si igé nyét a tény le ges szük ség le tek fi gye lem be vé -
te lé vel egye di leg és a Hír adás tech ni kai Szol gá lat egyet ér té sé vel, a 2/1986. BM h. sz. pa ranccsal ki adott:

„A rend õr-fõ ka pi tány sá gok és rend õr ka pi tány sá gok hír kör le te, hír adás cél ja it szol gá ló já ru lé kos és egyéb he lyi sé gei
egy sé ges épí té sze ti ki ala kí tá sá nak, va la mint hír köz lé si há ló za tá nak ter ve zé si sza bály za ta” alap ján kell meg ha tá roz ni.

4. FOGDAEGYSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ HELYISÉGEK

A fog da el he lye zés, il le tõ leg az ah hoz kap cso ló dó he lyi sé gek (ki hall ga tó szo bák, ügy vé di be szé lõk stb.) épí té si, el he -
lye zé si és be ren de zé si elõ írá sa it a Rend õr ség Fog da épí té si Sza bály za ta tar tal maz za).

Ren del ke zé se it a meg le võ fog da kör le tek bõ ví té sé nél, kor sze rû sí té sé nél, fel újí tá sá nál, va la mint újak épí té sé nél el he -
lye zé si irány szám ként kell al kal maz ni.

Új el he lye zés épí té sé nél és a meg le võk kor sze rû sí té sé nél tö re ked ni kell ar ra, hogy min den rend õri szerv (ka pi tány -
ság), az ope ra tív hely zet nek és a ka te gó ri á ba so ro lá sá nak meg fe le lõ fog da kör let tel ren del kez zen.

5. BÛNÜGYI TECHNIKA

A rend õri szer vek bûn ügyi tech ni kai egy sé ge el he lye zé sé nél, a meg le võ el he lye zé si kör le tek bõ ví té sé nél és új el he -
lye zés ter ve zé sé nél a kö vet ke zõ irány ada to kat kell fi gye lem be ven ni:

 1.  Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány sá gok nál (Bp.-en a BRFK-nál):

  1.  Osz tály ve ze tõi (Al osz tály ve ze tõi)  iro da 1 he lyi ség 14–20 m2

  2.  Tech ni ku si és szak ér tõi  iro da 1 he lyi ség 10–14 m2

  3.  Se géd tech ni ku si és nyo mo zó ku tya ve ze tõi  iro da 1 he lyi ség 10–14 m2

  4.  Fe ke te-fe hér fo tó la bor (két me den cés, hi deg-me leg vi zes
mo so ga tó val, pad ló össze fo lyó val)

 
1 he lyi ség 12–16 m2

  5*.  Szí nes la bor (két me den cés, hi deg-me leg vi zes mo so ga -
tó val, pad ló össze fo lyó val)

 
1 helyi ség 8–10 m2

  6*.  Ne ga tív hí vó }(14–20 m2 össze von ha tó  {1 he lyi ség 3–5 m2

  7*.  Po zi tív hí vó  1 he lyi ség 3–5 m2

  8.  Elõ tér  1 he lyi ség 2–4 m2

  9.  Mû te rem  1 he lyi ség 12–16 m2

  10.  Mû szer szo ba  1 he lyi ség 5–8 m2

  11.  Me tal lo grá fia  1 he lyi ség 6–12 m2

  12.  Fo tó anyag rak tár  1 he lyi ség 2–4 m2

  13.  Vegy szer rak tár  1 he lyi ség 2–4 m2
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  14.  Fe ke te-fe hér öl tö zõ, zu hany zó, mos dó, WC (fér fi-nõi)  OTÉK sze rint

  15.  Ké zi rak tár  1 he lyi ség 2–4 m2

  16.  Bûn jel fo ga dó és -cso ma go ló  1 he lyi ség 12 m2

 2.  Rend õr ka pi tány sá gok (Bp.-en ke rü le ti):

  1.  Ve ze tõi iro da  1 he lyi ség 14–30 m2

  2.  Elõ adói (tech ni kai, szak ér tõ, ku tya ve ze tõ stb.) iro da  1 he lyi ség 12–14 m2

  3.  Fo tó la bor  1 he lyi ség 8–10 m2

  4.  Fo tó anyag rak tár  1 he lyi ség 2–4 m2

  5.  Mû te rem  1 he lyi ség 10–14 m2

  6.  Ké zi rak tár  1 he lyi ség 2–4 m2

  7.  Fe ke te-fe hér öl tö zõ, zu hany zó, mos dó WC (fér fi-nõi)  OTÉK sze rint

*-gal jel zett he lyi sé gek re ér ten dõ az össze vo nás
A fel so ro lás ban nem sze rep lõ bûn ügyi, vizs gá la ti, nyo mo zó szer vek tech ni kai egy sé gé nek fé rõ hely igé nyét egye di leg, 

a tény le ges szük ség le tek és a vo nat ko zó el he lye zé si irány szá mok alap ján kell meg ál la pí ta ni.
Eb be a ka te gó ri á ba so rol ha tók
1. Élet vé del mi lé te sít mé nyek (óvó he lyek).
2. Vé dett ve ze té si pon tok (az élet vé del mi lé te sít mé nyen be lül).
3. Tar ta lék hír kör le tek (ugyan csak az élet vé del mi lé te sít mé nyen be lül).
Az épü let bõ ví tés, kor sze rû sí tés és új be ru há zás elõ ké szí té se so rán élet vé del mi lé te sít mé nyek ki ala kí tá sát, biz to sí tá sát

gaz dál ko dó szer vi szin ten ter vez ni nem kell.
Az élet vé del mi he lyi sé gek lé te sí té sé nek szük sé ges sé gét, vé dett sé gi szint jét és nagy ság rend jét a vo nat ko zó elõ írá sok

fi gye lem be vé te lé vel, egye di el bí rá lás alap ján – a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság be vo ná sá val – kell
meg ha tá roz ni. Hír adás tech ni kai vo nat ko zás ban a 2/1986. BM h. sz. pa ranccsal ki adott sza bály zat elõ írá sai az irány adók.

To váb bi igény ként ki ala kít ha tó 2 la kó szo ba fõ zõ fül ké vel, OTÉK sze rin ti szo ci á lis he lyi sé gek kel, va la mint do hány zó
he lyi ség gel és 14–20 m2 alap te rü le tû kon di ci o ná ló te rem mel.

6. EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEK

BM szer vek or vo si ren de lõ i nek és gyen gél ke dõ i nek el he lye zé si irány szá mai

 1.  Rend õr-fõ ka pi tány sá gok or vo si ren de lõi

 a)  Gyó gyí tó rész

  1.  Ve ze tõ or vo si szo ba  1 he lyi ség 10-14 m2

  2.  Ren de lõ  1 he lyi ség 20–30 m2

  3.  Fo gá sza ti ren de lõ  1 he lyi ség 14–20 m2

  4.  Fo gá sza ti rönt gen  1 he lyi ség 4–6 m2

  5.  Fi zi ko te rá pia  1 he lyi ség 14–20 m2

  6.  Be teg vá ró  OTÉK sze rint

  7.  Vet kõ zõ fül ke  2 he lyi ség 2–3 m2

  8.  Be teg szo ba  1 he lyi ség 10–14 m2

  9.  Eü. anyag rak tár  1 he lyi ség 4–6 m2

  10.  Két ne mû WC elõ tér rel, kéz mo só val (az eü. sze mély zet -
nek kü lön)

 OTÉK sze rint

  11.  Or vo si szo ba  1 he lyi ség 10–14 m2

 b)  Bûn ügyi or vo si rész

  1.  Ren de lõ (iro da)  1 he lyi ség 14–20 m2

  2.  Bûn ügyi la bor  1 he lyi ség 14–18 m2

  3.  Rak tár (kéz mo só val, ki ön tõ vel, csepp tál cá val)  1 he lyi ség 6–8 m2

  4.  Eü. sze mély ze ti öl tö zõ, zu hany zó, mos dó, WC  OTÉK sze rint

  5.  Tisz tí tó szer-esz köz kam ra (vagy be épí tett fül ke)  1 he lyi ség 1–2 m2
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 2.  BM csa pa tok nál, is ko lák nál (rend õri és ha tár õr egy sé gek nél, ki kép zõ pon to kon szük sé ges gyen gél ke -
dõ/fek te tõ): 

 a)  Já ró be te gek gyó gyí tá sá ra szol gá ló he lyi sé gek:

  1.  Ve ze tõ or vo si szo ba  1 he lyi ség 12–14 m2

  2.  Ren de lõ  1 he lyi ség 20–25 m2*

  3.  Fo gá sza ti ren de lõ  1 he lyi ség 14–20 m2

  4.  Fo gá sza ti rönt gen  1 he lyi ség 4–6 m2*

  5.  Be teg vá ró  1 he lyi ség 20–30 m2*

  6.  Ügye le tes szo ba (fel cse rek ré szé re)  1 he lyi ség 14–20 m2

  7.  WC, elõ tér rel, kéz mo só val (fér fi-nõi)  OTÉK sze rint*

  8.  Or vo si szo ba  1 he lyi ség 10–14 m2

  9.  Fi zi ko te rá pi ás szo ba  1 he lyi ség 14–20 m2

 b)  Fek võ be te gek (5–20 fõ) el lá tá sá ra szol gá ló he lyi sé gek:

  1.  Kór te rem [be teg szo ba 4-5 ágyas 1-4 he lyi ség 30–120 m2

(6 m2/fõ)] Az ágyak és a szo bák szá mát az egy ség lét szá -
má nak 2%-ára kell ter vez ni, 6 m2/fõ fi gye lem be vé te lé vel

 

  2.  Mos dó (6 ágy ré szé re 1 db mos dó kagy ló)  OTÉK sze rint

  3.  WC elõ tér ben fa li kút, fér fi-nõi (10 fõ ré szé re 1 db ülõ ke, 
1 db pis so ir)

 OTÉK sze rint

  4.  Zu hany zó  OTÉK sze rint

  5.  Ügye le tes szo ba (fel cser ré szé re)  1 he lyi ség 10–12 m2

  6.  Ét ke zõ (a nor ma sze rint el he lyez he tõ lét szám ra, de leg -
alább 10 m2)

 1 he lyi ség 10–20 m2

  7.  Tá la ló-mo so ga tó  1 he lyi ség 10–12 m2

  8.  Eü. anyag rak tár  1 he lyi ség 8–12 m2

  9.  Tisz ta ru ha-rak tár  1 he lyi ség 6–8 m2

  10.  Szennyes ru ha-rak tár  1 he lyi ség 6–8 m2

  11.  Ru ha rak tár (be te gek ru há já nak tá ro lá sá ra)  1 he lyi ség 12–20 m2

  12.  Tisz tí tó szer és esz köz kam ra  1 he lyi ség 2–3 m2

  13.  Tü ze lõ tá ro ló (ha az épü let nem köz pon ti fû té ses)  1 he lyi ség 4–6 m2

  14.  Für dõ-öl tö zõ-WC (eü. sze mély zet ré szé re)  OTÉK sze rint

  15.  El kü lö ní tett szo ba (2 ágyas 7 m2/fõ fi gye lem be vé te lé vel)  1 he lyi ség 14–14 m2

  16.  Mos dó, zu hany zó, WC  OTÉK sze rint

  17.  „M” anyag rak tár  1 he lyi ség 20–20 m2

  18.  Vo nu ló kész let-rak tár  1 he lyi ség 20–20 m2

 20 fõn fe lü li fek võ be teg ese tén a he lyi sé gek alap te rü le tét ará nyo san nö vel ni
kell.

 3.  Ki he lye zett egy sé gek egész ség ügyi he lyi sé gei

  (Azo kon a he lye ken, ahol nem or vos, ha nem egész ség ügyi tisz tes, vagy
tiszt he lyet tes van rend sze re sít ve.)

  1.  Ke ze lõ szo ba  1 he lyi ség 10–16 m2

  2.  Be teg szo ba  1 he lyi ség 10–14 m2

  3.  Mos dó, zu hany zó, WC  OTÉK sze rint

 4.  Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság és a BM te rü le ti kör ze ti or vo si
ren de lõ i nek he lyi sé gei:

 A rend õr-fõ ka pi tány sá gok gyó gyí tó ré szé nél fel so rolt he lyi sé gek ki ala kí tá sa
szük sé ges.

* Az egy ség lét szá má tól füg gõ en.
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7. ÉPÜLETKEZELÕSÉG

1. A me gyei rend õr-fõ ka pi tány sá gok, ha tár õr igaz ga tó sá gok, BM köz pon ti szer vek (ál ta lá ban a 200 fõt meg ha la dó lét -
szám) el he lye zé sé re szol gá ló épü le tek ter ve zé sé nél az épü let ke ze lõ sé gek ré szé re a he lyi ség szük ség le tet az ál lo má nyi lag
rend sze re sí tett lét szám ra kell meg ál la pí ta ni.

  1.  Gond no ki (ve ze tõi) iro da  1 he lyi ség 10–14 m2

  2.  Ad mi niszt rá to ri iro da  1 he lyi ség 10–12 m2

  3.  Asz ta los mû hely  1 he lyi ség 16–20 m2

  4.  Vil lany sze re lõ mû hely  1 he lyi ség 10–15 m2

  5.  La ka tos mû hely  1 he lyi ség 15–20 m2

  6.  Víz-, gáz-, fû tés sze re lõ mû hely  1 he lyi ség 12–15 m2

  7.  Fes tõ-kõ mû ves mû hely  1 he lyi ség 10–15 m2

  8.  Ké zi rak tár (mû he lyek hez)  1-2 he lyi ség 10–20 m2

  9.  Ké zi rak tár (gond nok sá gi)  1-2 he lyi ség 15–25 m2

  10.  Öl tö zõ  OTÉK sze rint

  11.  Mos dó  OTÉK sze rint

  12.  WC kéz mo só val  OTÉK sze rint

 2.  Ta ka rí tói ál lo mány el he lye zé se (4–20 fõ ig)

  1.  Ta ka rí tói öl tö zõ  OTÉK sze rint

  2.  Ta ka rí tói zu hany zó  OTÉK sze rint

  3.  Ta ka rí tói mos dó  OTÉK sze rint

  4.  Ta ka rí tói WC kéz mo só val  OTÉK sze rint

A ta ka rí tó sze rek tá ro lá sá ra ezen fe lül épü le ten ként és szin ten ként 1 db 1 m2 alap te rü le tû ta ka rí tó szer kam rát vagy be -
épí tett fa li fül két kell ki ala kí ta ni.

A ta ka rí tói ál lo mány el he lye zé sé re szol gá ló he lyi sé gek nagy sá gát az ál lo má nyi lag rend sze re sí tett lét szám alap ján kell 
meg ál la pí ta ni.

8. ÜGYELETEK

 1.  Köz pon ti ügye let a me gyei rend õr-fõ ka pi tány sá gok nál:

  1.  Ügye let ve ze tõi iro da  1 he lyi ség 14-20 m2

  2.  Ügye le ti szo ba (a hír adás tech ni kai esz kö zö ket ma gá ba
fog la ló ügye le ti asz tal lal)

 1 he lyi ség 20–25 m2

  3.  Je len tés író iro da  1 he lyi ség 12–16 m2

  4.  Ügye le ti pi he nõ  1 he lyi ség 10–12 m2

  5.  Pa nasz fel ve võ  1 he lyi ség 14–16 m2

  6.  Tea kony ha  1 he lyi ség 6–8 m2

  7.  Disz pé cser köz pont (mû sza ki he lyi ség)  1 he lyi ség 8–12 m2

  8.  Ak ku mu lá tor he lyi ség  1 he lyi ség 2–4 m2

  9.  Mos dó, zu hany zó, WC  OTÉK sze rint

  10.  Elõ ál lí tó-õri ze tes he lyi ség (WC-vel, do hány zó val)  4–5 he lyi ség 10–14 m2

  11.  Fegy ver tá ro ló  1 he lyiség 6–15 m2

  12.  Fegy ver tisz tí tó, fegy ver töl tõ-ürí tõ  1 he lyi ség 4–8 m2

 2.  Ügye let rend õr ka pi tány sá go kon:

  1.  Ügye le ti szo ba  1 he lyi ség 10–12 m2

  2.  Ügye le ti pi he nõ  1 he lyi ség 8–10 m2

  3.  WC kéz mo só val  OTÉK sze rint

  4.  Elõ ál lí tó-õri ze tes kör let  3–4 he lyi ség 20–30 m2

  5.  Fegy ver tá ro ló (lét szám tól füg gõ en mi ni um)  1 he lyi ség 5 m2

  6.  Fegy ver tisz tí tó, fegy ver töl tõ-ürí tõ  1 he lyi ség 4 m2
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3. Egyéb BM-szer vek nél a szol gá lat hoz szük sé ges ügye le ti és egyéb kap cso ló dó tech ni kai he lyi sé ge ket és azok te rü -
let igé nyét a tény le ges szük ség le tek nek meg fe le lõ en, egye di leg kell meg ál la pí ta ni.

Az ügye le ti he lyi sé ge ket – le he tõ ség sze rint – köz vet le nül a hír kör let hez kap cso ló dó an föld szin ten kell ki ala kí ta ni.

9. KUTYABOKSZOK

A ku tya bok szok szá mát és a já ru lé kos he lyi sé gek nagy sá gát az ál lo má nyi lag rend sze re sí tett szol gá la ti ku tyák szá ma
ha tá roz za meg.)

 1.  Fe dett (zárt) ku tya boksz  1 he lyi ség 5–6 m2

 2.  Nyi tott ki fu tó  1 he lyi ség 6–8 m2

 3.  Ku tya kony ha  1 he lyi ség 4–8 m2

 4.  Ku tya táp rak tár  1 he lyi ség 2–6 m2

 5.  Egész ség ügyi szo ba  1 he lyi ség 6–8 m2

 6.  Fel sze re lé si anyag rak tár  1 he lyi ség 3–6 m2

 7.  Fe hér öl tö zõ  1 he lyi ség 3–5 m2

 8.  Fe ke te öl tö zõ  1 he lyi ség 3–5 m2

 9.  Zu hany zó  OTÉK sze rint

 10.  Mos dó  OTÉK sze rint

 11.  WC elõ tér rel  2 he lyi ség 2–4 m2

 12.  Ku tya ve ze tõi tar tóz ko dó  1 he lyi ség 10–14 m2

Az 1-2. sor szám alat ti he lyi ség egy ku tya el he lye zé sé re szol gál.
– 2-4 szol gá la ti ku tyá ig csak 1., 2., 3., 4. és 5. sor szám alat ti já ru lé kos he lyi sé gek ki ala kí tá sa szük sé ges, a mi ni má lis

alap te rü let tel.
– 5-10 szol gá la ti ku tyá ig az 1., 2., 3., 4., 5. sor szám alat ti he lyi ség, va la mint egy 4-6 m2 alap te rü le tû öl tö zõ és egy

2-4 m2 alap te rü le tû mos dó lé te sí té se szük sé ges.
– 10 szol gá la ti ku tyát meg ha la dó fé rõ hely igény nél az 1-12. sor szám alat ti va la mennyi he lyi sé get ki kell ala kí ta ni.

Tû zol tó sá gi el he lye zé si irány szá mok

A) TERÜLETIGÉNY

 Meg ne ve zés Irány szá mok

 1.  Pa rancs no ki iro da  14-30 m2

 2.  Tár gya ló  szük ség let sze rint

 3.  Tit kár ság  7 m2

 4.  Tea kony ha  szük ség let sze rint

 5.  Pa rancs nok he lyet te si iro da  12-16 m2

 6.  Szol gá lat pa rancs no ki iro da  12-14 m2

 7.  Szol gá lat pa rancs no ki pi he nõ  5-8 m2

 8.  Szol gá lat pa rancs nok-he lyet te si iro da  12-14 m2

 9.  Osz tály ve ze tõi iro da  14-20 m2

 10.  Iro da  7 m2/fõ

 11.  Szoc. blokk  OTÉK sze rint

 12.  Irat tár  szük ség let sze rint

 13.  Ta ka rí tó szer tá ro ló (szin ten ként)  1,5 m2/szint

 14.  Hír köz pont  15-30 m2

 15.  Ügye let esi pi he nõ  5 m2

 16.  Ügye let esi szoc. blokk  OTÉK sze rint
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 Meg ne ve zés Irány szá mok

 17.  Szer ál lás (4,8×11) belm: 4,8 m ka pu mag: 4,2 m  

 18.  Szer ál lás (5,4×16) belm: 4,8 m ka pu mag: 4,2 m  

 19.  Star ter komp resszor  szük ség let sze rint

 20.  Ak ku mu lá tor töl tõ  szük ség let sze rint

 21.  Töm lõ rak tár  szük ség let sze rint

 22.  Töm lõ mo só és szá rí tó  16-22 m2/he lyi ség

 23.  Csú szó ak na  1,1 m2/db

 24.  Le gény sé gi há ló  5 m2/fõ (15 lm³/fõ)

 25.  Le gény sé gi für dõ  OTÉK sze rint

 26.  Le gény sé gi szoc.) blokk  OTÉK sze rint

 27.  Szek rény szo ba – fe ke te öl tö zõ  2 szek rény/fõ

 28.  Szek rény szo ba – fe hér öl tö zõ  2 szek rény/fõ

 29.  Vé dõ ru ha tá ro ló  1 szek rény/fõ

 30.  Vé dõ ru ha mo só – szá rí tó  8-10 m2/he lyi ség

 31.  Csiz ma mo só  szük ség let sze rint

 32.  Ud var (tér bur ko lat tal el lá tott gjm. ki ál lá sát biz to sí tó te rü let)  

 33.  Tan te rem, ta nács ko zó te rem*  2 m2/fõ

 34.  Ét te rem*  1-1,4 m2/fõ

 35.  Me le gí tõ kony ha  0,8-1,6 m2/fõ

 36.  Fe hér mo so ga tó kony há tól füg gõ en  

 37.  Agg re gá tor he lyi ség  8 m2/db

 38.  Kar ban tar tó mû hely (gép jár mû tá ro lás ra al kal mas le gyen)  OTÉK sze rint

 39.  Lég zõ pa lack töl tõ és tá ro ló  szük ség let sze rint

 40.  Komp resszor el he lye zés  szük ség let sze rint

 41.  Anyag rak tár  szük ség let sze rint

* a rend sze re sí tett lét szám 40%-ára

Egyéb lé te sít mény

 Meg ne ve zés  Irány szá mok

 42.  Kon di ci o ná ló te rem  14-20 m2/lé te sít mény

 43.  Sport pá lya (röp lab da)  szük ség let sze rint

 44.  Má szó ház  szük ség let sze rint

 45.  Üzem anyag kút. ud va ron (kb.) 10 m³ tar tállyal)  szük ség let sze rint

– egy szer ál lás hoz mo só ak nát szük sé ges el he lyez ni,
– egyes funk ci ók szük ség ese tén össze von ha tók, ha nem üt kö zik egyéb elõ írás ba,
– a ki já ra ti szer tár ka puk ra a hír adó pult tól rá lá tá sát kell biz to sí ta ni, amelyet lehet:
  = köz vet len
  = ka me ra
  = tü kör
– a há ló he lyi sé gek el he lye zé sét a szer tá rak fö lé kell el he lyez ni,
– két szer tár hoz egy csú szó ak nát kell biz to sí ta ni,
– a szer tá rak ba le he tõ leg két ka pu val a be já rást és a ki já rást egy aránt biz to sí ta ni kell,
– a szer tá rak ki já ra ti ol da lán ké zi– és táv ve zér lé sû fel nyí ló szek ci o nált ka put kell elhelyezni.

B) ELHELYEZÉS

Szem pon tok, kö ve tel mé nyek:
1. Vo nu lá si idõ rö vid le gyen, te hát le he tõ leg
– a te le pü lés köz le ke dés há ló za tá nak kö zép pont já ban le gyen,
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– a fõ for gal mi utak gyor san, aka dály men te sen le gye nek el ér he tõk,
– két út tal ha tá rolt te lek le gyen (ki haj tá si le he tõ ség két út ra),
– fi gye lem be kell ven ni a fõbb vo nu lá si utak, mû tár gyak mé re te it, te her bí rá sát, jár ha tó sá gát,
– a szer ál lá so kat úgy kell el he lyez ni, hogy a ri asz tott jár mû vek nap pal 90 má sod perc, éj sza ka 120 má sod perc alatt el -

hagy has sák a lak ta nya te rü le tét.

2. Vo nu lá si út mi ni má lis bal eset ve szé lyes sé gét biz to sí ta ni kell, te hát
– a gép jár mû vo nu lá si utak ne ke resz tez zék egy mást sem a lak ta nya te rü le tén be lül, sem a lak ta nya te rü le tén kí vül,
– a gép jár mû vo nu lá si utak ne ke resz tez zék a ri asz tott tûz ol tók gya lo gos út vo na lát, il let ve egyéb sze mély ze ti, szol gá -

la ti és ügy fél for gal mat,
– a vo nu lá si utak ne ke resz tez zék em be rek vagy gép jár mû vek le het sé ges cso por to su lá si he lye it.

Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Ügye let el he lye zé si irány szá mok

 1.  Ügye let ve ze tõi iro da  1 helyi ség 12–16 m2

 2.  Ügye le ti szo ba (hír adás tech ni kai esz kö zö ket ma gá ba fog la ló ügye le ti pult tal)  1 he lyi ség 20–25 m2

 3.  Ügye le ti pi he nõ  1 he lyi ség 10–12 m2

 4.  Disz pé cser köz pon ti (mû sza ki he lyi ség)  1 he lyi ség 2–4 m2

 5.  Ak ku mu lá tor he lyi ség  1 he lyi ség 2–4 m2

 6.  Mos dó, zu hany zó, WC  OTÉK sze rint

2. mel lék let a 3/2006. (BK 3.) BM uta sí tás hoz

FELMÉRÉSI VÁZLAT
épí té si be ru há zás sal össze füg gõ el he lye zé si (fé rõ hely) igény össze ál lí tá sá hoz

1. Fel mé ré si Váz lat
épí té si be ru há zás sal össze füg gõ el he lye zé si (fé rõ hely) igény össze ál lí tá sá hoz

A ja va solt be ru há zás:
1. Meg ne ve zé se: (pl. rend õr ka pi tány ság, ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség stb.)
2. Te le pí té si he lye: (pl.: hely ség, ut ca név, ház szám, hely raj zi szám stb.)
3. Te le pí tés hez szük sé ges te rü let biz to sí tá sá nak mód ja: (pl. va gyon ke ze lés ben lé võ te lek igény be vé te le – te lek biz to sí -

tás az ön kor mány za tok út ján, va gyon ke ze lõi jog át vé te lé vel – ki sa já tí tás út ján, egyéb mó don)
4. Ki elé gí té si le he tõ sé ge: (pl. új, ön ál ló épü let épí té sé vel – meg le võ BM-épü let bõ ví té sé vel –, eme let rá épí tés sel, vagy

tol da lék épí tés sel)
5. A szük sé ges sé gé nek in dok lá sa: (pl.: össze vo nás, át szer ve zés, lét szám nö ve ke dés, meg le võ épü let avult sá ga stb.)
6. Meg va ló sí tá sa után vissza ma ra dó épü let vagy épü let rész stb. to váb bi hasz no sí tá sá val kap cso la tos el kép ze lé sek:

(pl.: szol gá la ti el he lye zés ként to vább ra is fel hasz ná lás ra ke rül, ér té ke sí té sét ja va sol ják stb.)

2. A be ru há zá si szük ség let rész le tes meg ha tá ro zá sa

Sor szám Meg ne ve zés
Lét szám

fõ re

Van Szük sé ges Hi ány

db m2 db m2 db m2

 A)  Egy ség        

  a) Törzs:        

 1.  Ve ze tõ        

 2.  Vá ró        

 3.  Kü lön mos dó (v. tea kony ha)        

 4.  Ta nács ko zó ve ze tõi        

 5.  Tit kár nõi iro da        
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Sor szám Meg ne ve zés
Lét szám

fõ re

Van Szük sé ges Hi ány

db m2 db m2 db m2

 6.  Ve ze tõh. iro da        

 7.  Tit kár nõi iro da        

 8.  Tit kár ság vez. iro da        

 9.  Ügy in té zõi iro da        

 10.  Elõ adó+le író iro da        

 11.  Se géd hiv. vez. iro da        

 12.  Ügy ke ze lõi iro da        

 13.  Irat tár        

 14.  Bûn jel kam ra        

 15.  Ügye let vez. iro da        

 16.  Ügye let        

 17.  Pi he nõ        

 18.  Ügy fél szol gá la ti (pa nasz fel ve võ) iro da        

 19.  Vá ró        

 20.  Ad mi niszt rá to ri iro da        

 21.  Fu tár szolg. iro da        

 22.  Sok szo ro sí tó        

 23.  Elõ ál lí tó        

 24.  Fegy ver tá ro ló és fegy ver tisz tí tó        

 25.  Bûn jel fo ga dó és -cso ma go ló        

 26.  Spe ci á lis tech ni kai he lyi sé gek        

  b) Osz tály (szer ve ze ti fel épí tés sze rint, osz tály – al -
osz tály – ezen be lül is ve ze tõ, le író, elõ adó, vizs gá ló 
stb. ta go lás ban fel so rol va)

   

 23.  Osz tály ve ze tõi iro da    

 24.  Tit kár nõi iro da    

 25.  Oszt.vez. h. iro da    

 26.  Ügy in té zõ iro da    

 27.  Elõ adó+le írói iro da    

 28.  Nyil ván tar tói iro da    

 29.  Irat tár    

 30.  Vá ró    

 31.  Ki hall ga tó szo ba    

 32.  Ké zi rak tár    

  Al osz tály    

 33.  Ve ze tõi iro da    

 34.  Csop.vez.iro da    

 35.  Elõ adó+le írói iro da    

 36.  Irat tár    

  Egy sé gen ként, az ál ta lá nos – iro da jel le gû igé nyen
fe lül je lent ke zõ spe ci á lis tech ni kai he lyi ség igé nyek.

   

 37.  Fo tó la bo ra tó ri um fe hér-fe ke te hí vó    

 38.  Szí nes hí vó ‘    

 39.  Ne ga tív hí vó    

 40.  Po zi tív szá rí tó    

 41.  Mû te rem    

 42.  Me tal lo grá fia    

 43.  Fo tó ag. rak tár    
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 44.  Vegy szer rak tár    

 45.  Öl tö zõ, zu hany zó, mos dó, WC    

 46.  Ké zi rak tár    

 47.  Rep re zen ta tív tár gya ló    

 48.  Rep re zen ta tív vá ró    

 49.  Hir. op. techn. szo ba    

 50.  Adat fel dol go zó    

 51.  Fo tó la bor    

  Köz rend vé del mi szol gá la ti ág spe ci á lis he lyi ség
igé nye.

   

 52.  KMB iro da (csak he lyi)    

 53.  Jár õrök (gk. URH stb.) ré szé re je len tés író szo ba
(0,5-1,0 m²/fõ)

   

 54.  Szek ré nyes szo ba (0,5-1,0 m²/fõ)    

 55.  Há ló (csak bent la kók ra (5,0 m²/fõ)    

 56.  Étel me le gí tõ – csak bent la kók ré szé re    

 57.  Ét ke zõ – csak bent la kók ré szé re    

 58.  Öl tö zõ, zu hany zó, mos dó, WC    

  Sor ál lo mány el he lye zé si igé nye    

 59.  Há ló a tel jes lét szám ra    

 65.  Szd. szolg. rak tár    

 66.  Klub szo ba    

 67.  Tan te rem    

 68.  Ka bi net    

 69.  Könyv tár    

 70.  Szá rí tó    

 71.  Ki me nõ ru ha rak tár    

 72.  Öl tö zõ, zu hany zó, mos dó, WC    

 73.  Fegy ver tisz tí tó stb.    

  c) Or vo si ren de lõ – gyen gél ke dõ (fé rõ hely igény
nor ma tí vák sze rint!)

   

  d) Hír kör let... te le fon vo nal ka pa ci tás ra (A hír kör let
az épü let funk ci ó já tól füg gõ en ke rül jön meg ha tá ro -
zás ra.

   

  A me gyei RFK-ok ra, il let ve RK-ok ra vo nat ko zó
elõ írá so kat a 2/1986. BM h. sz. uta sí tás sal ki adott
sza bály zat tar tal maz za.)

   

  e) Kony ha üzem ...ada gos (me le gí tõ, be fe je zõ vagy
fõ zõ kony ha (Fé rõ hely igény nor ma tí vák sze rint!)

 )   

  f) Ét te rem ...fõ ét ke zé si lét szám ra    

  ... fõ egy ide jû ét kez te té se szük sé ges    

  Bü fé: szük sé ges, nem.    

  g) Rend õr sé gi fog da egy ség ... tí pus ra    

  ... db 2 sze mé lyes zár ka kell    

  ... db 3 sze mé lyes zár ka kell    

  ... db 5 sze mé lyes zár ka kell    

  (fé rõ hely igény nor ma tí vák sze rint!)    

  h) Ku tya boksz ... db ku tya el he lye zé sé re    

  (fé rõ hely igény nor ma tí vák sze rint!)    
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  j) Élet vé del mi lé te sít mény ... fõ el he lye zé sé re    

  (fé rõ hely igény nor ma tí vák sze rint!)    

  k) Kö zös egész ség ügyi blokk: – szin ten ként két ne -
mû WC, mos dó, ta ka rí tó szer kam ra, nor ma tí vák sze -
rint.

   

 B)  Egy ség    

  a) Ga rázs    

  ... Sze mély gk.  db   

  ... Te her gk.  db   

  ... Au tó busz  db   

  ... Mo tor ke rék pár  db   

  ... Egyéb    

  ... Gk. vez. pi he nõ ... fõ re    

  ... In dí tó    

  ... Öl tö zõ, zu hany zó, mos dó, WC    

  b) Mû hely    

  Az igé nyelt mû he lyek ren del te tés sze rin ti fel so ro lá -
sa, a db és alap te rü let igény meg je lö lé sé vel.

   

  Az igé nyelt rak tá rak ren del te tés sze rin ti fel so ro lá sa
a db és alap te rü let igény meg je lö lé sé vel.

   

  Pél dá ul:    

  ... Fegy ver, mû szak-vegy vé de lem    

  ... Ru há za ti anyag    

  ... El he lye zé si anyag    

  ... Gép jár mû anyag stb.    

  c) Épü let ke ze lõ ség    

  ... Gond nok ság vez. iro da    

  ... Elõ adói iro da    

  ... Ad mi niszt rá to ri iro da    

  ... Ké zi-rak tár    

  ... Szo ci á lis blokk    

  ... Nõi öl tö zõ, zu hany zó, mos dó, WC    

  ... Fér fi öl tö zõ, zu hany zó, mos dó, WC    

  d) Ok ta tá si és kul tu rá lis he lyi sé gek    

  ... Há ló kör let a hall ga tói lét szám ra    

  ... Tan te rem    

  ... Kul túr te rem    

  ... Ta nács te rem    

  ... Ka bi net    

  ... Könyv tár    

  ... Ol va só te rem    

  ... Klub szo ba    

  ... Kon zul tá ci ós szo ba    

  ... Tor na te rem stb.    

 C)  Egyéb    

  Egyéb igé nyek    

  ... Ven dég szo ba    

  ... El iga zí tó    
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  ... Vá ró    

  ... Do hány zás ra ki je lölt hely    

  ... Ka zán ház (a ter ve zett fû té si mód tól füg gõ en)    

  ... Tü ze lõ tá ro ló (a ter ve zett fû té si mód tól füg gõ en)    

  ... stb.    

3. Ál ta lá nos szem pon tok

A be ru há zá si ja vas lat nak – az elõ zõ e ken túl – tar tal maz nia kell még:
– Mû kö dé si egy sé gen ként, az ál lo mány táb lá zat alap ján össze ál lí tott rész le tes el he lye zé si igény mel lett az egyes he lyi -

sé gek kü lön le ges be ren de zé sé re, gé pek kel va ló el lá tá sá ra vo nat ko zó be épí té si igé nye ket (pl.: be épí tett bú tor, mos dó, te -
le fon igény csak csö ve zé si szem pont ból, vi lá gí tás, kon nek to rok szá ma, gé pek sú lya és ener gia igé nye stb.).

– Az egyes he lyi sé gek kel, he lyi ség cso por tok kal szem ben tá masz tott vé dõ – biz ton sá gi – kö ve tel mé nye ket (vé dõ rá -
csok, ri asz tó be ren de zé sek fel sze re lé sét).

A hi va ta li, szol gá la ti épü le tek föld szin ti he lyi sé ge i nek ab la ka i ra és aj ta ja i ra – kü lö nö sen azok ra, ame lyek ben fegy ver,
lõ szer, rob ba nó vagy pi ro tech ni kai anyag tá ro lá sa tör té nik – vé dõ rá csot kell fel sze rel ni.

– Rak tá rak nál a tá rol ni kí vánt anyag ne mét, sú lyát, az eset le ges lég kon di ci o ná lá si igényt.
– Gép ko csi szí nek nél, ga rá zsok nál a gép ko csik tí pu sát, leg na gyobb mé re tét (sze mély, te her, egyéb), db szá mát és a

kap cso ló dó he lyi sé gek (pl.: mû he lyek) fel sze relt sé gé re, be ren de zé sé re vo nat ko zó igé nye ket (a pad ló-, fal bur ko lat tal
kap cso la tos eset le ges igé nye ket).

– Üzem anyag-tá ro ló és ki mé rõ be ren de zés sel kap cso la tos igé nye ket.
– Az üze mi ren del te té sû he lyi sé gek víz-áram-gáz ener gia ka pa ci tás igé nyét (kony ha, ét te rem), ét ke zé si lét szá mát.
– Az épü let (eset leg egyes he lyi sé gek) köz mû el lá tott sá gá ra, fel sze relt sé gé re vo nat ko zó igé nye ket (víz, vil lany, gáz,

csa tor ná zás, fû tés, fel vo nó, te le fon stb.).
– Az épü let elekt ro mos el lá tá sá nál az egy vagy két irá nyú be táp lá lás ra, tar ta lék elekt ro mos ener gia el lá tás ra (agg re gá -

tor ra), szü net men tes ener gia el lá tás ra vo nat ko zó igé nye ket, a fel hasz ná lá si cél pon tos meg je lö lé sé vel, mo bil agg re gá tor -
csat la ko zás szük sé ges sé gét, va la mint a vész-, il let ve szük ség vi lá gí tá si igé nye ket.

– Egyes he lyi sé gek vagy he lyi ség cso por tok egy más hoz va ló kap cso la tát, cso por to sí tá sát.
– Ke rí tés, út épí tés re, ud var ki kép zés re (par ko sí tás ra, tér bur ko lás ra) vo nat ko zó igé nye ket.
– Meg lé võ épü le tek át ala kí tá sá nál az át ala kí tás ra és fel hasz ná lás ra vo nat ko zó
= elõb bi ek ben fel so rolt – igé nye ket és ada to kat.
Meg jegy zés: Az iro da, iro da jel le gû he lyi ség igény meg ál la pí tá sá nál – a meg ha tá ro zott irány szá mo kon kí vül – fi gye -

lem be kell ven ni, hogy
a) kü lön he lyi ség re jo go sul tak:
– ve ze tõk, cso port ve ze tõ ig be zá ró lag,
– mun ka kö ri be osz tás tól füg gõ en, a szerv ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mé lyek;
b) kö zös el he lye zés re jo go sul tak:
– az a) pont ban fel nem so rolt – iro dai el he lye zést igény lõ – be osz tot tak (pl.: ügy in té zõk, elõ adók, le írók, nyil ván tar -

tók stb.),
– a kö zös iro dai el he lye zés nél ál ta lá ban 2 fõ/iro da igénnyel kell szá mol ni.
Elõ zõ e ken túl a rész le tes be ru há zá si igény min den olyan szük ség le tet, ki ala kí tá si, fel sze re lé si és be ren de zé si igényt

tar tal maz zon, ame lyek fi gye lem be vé te le a mû sza ki ter ve zés és az épí tés so rán szük sé ges.
Így kü lö nö sen
– a te le pí té si ja vas la tot (a 3. pont ban rész le te zet tek sze rint),
– a nem iro dai jel le gû he lyi sé gek meg fe le lõ ki ala kí tá sá hoz szük sé ges mû sza ki ada to kat (pl.: pad ló– és fö dém ter he lés,

tá rol ni szük sé ges anya gok, esz kö zök mennyi sé ge és jel lem zõi, a hasz ná lat ból ere dõ egyéb spe ci á lis igé nyek),
– be ren de zé sek meg ne ve zé sét, szá mát, mû sza ki ada ta it, te le pí té sü ket, meg fe le lõ üze mel te té sük ér de ké ben az épü let

ki ala kí tá sá val szem ben tá masz tott spe ci á lis kö ve tel mé nye ket (pl.: klí ma, tar ta lék ener gia for rás stb.),
– az egyes he lyi sé gek, he lyi ség cso por tok egy más köz ti kap cso latigé nyét, sor ren di sé gét,
– meg lé võ épü le tek át ala kí tá sa ese tén az át ala kí tan dó lé te sít mé nyek ada ta it és az új el he lye zés rész le tes igény fel so ro -

lá sát.
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4. Az épí té si te rü let biz to sí tá sa

1. Az épí té si be ru há zá sok cél já ra szük sé ges te rü le te ket el sõ sor ban a költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé ben lé võ te -
lek in gat la nok fel hasz ná lá sá val kell biz to sí ta ni, más in gat lan igény be vé te lé re csak e le he tõ ség hi á nyá ban te he tõ ja vas lat.

2. A te le pí tést meg ha tá ro zó alap ve tõ kö ve tel mé nye ket és fel té te le ket (meg fe le lõ el he lye zés, te rü let nagy ság, inf ra -
struk tú ra stb.) a funk ci o ná lis szem pon tok, to váb bá az épü let re vo nat ko zó rész le tes be ru há zá si igény alap ján szá mí tott
elõ ze tes ada tok (brut tó alap te rü let és tér fo gat, el he lye zen dõ lét szám és ügy fél for ga lom, spe ci á lis igé nyek stb. la kás be ru -
há zás nál fé rõ he lyek sze rin ti la kás szám) fi gye lem be vé te lé vel kell ki dol goz ni.

3. A te le pí té si kö ve tel mé nyek is me re té ben – a hely ki je lö lé si le he tõ sé gek tisz tá zá sa és a te le pí té si ja vas lat ki dol go zá -
sá nak elõ se gí té se ér de ké ben – hely szí ni be já rást kell tar ta ni és ar ra meg kell hív ni

– az új lé te sít mény le en dõ üze mel te tõ jét és ke ze lõ jét,

– az I. és II. fo kú ha tó sá gi jog kört gya kor ló köz egész ség ügyi és mun ka vé del mi szak em be re ket (ve ze tõt, fel ügye lõt),

– szük ség sze rint a meg te kin ten dõ in gat la nok tu laj do no sa it, il let ve ke ze lõ it,

– a mi nisz té ri u mi irá nyí tó szer vet,

– az el sõ fo kú épí té si ha tó sá got.

A be já rás elõ ké szí té se so rán tö re ked ni kell ar ra, hogy több épí té si vál to zat ja vas lat ba ho zá sá ra le gyen le he tõ ség.

4. A hely ki je lö lés be já rás so rán tisz táz ni kell:

– a te rü let re van-e ér vé nyes te le pü lés szer ke ze ti, te le pü lés sza bá lyo zá si terv,

– a terv be vett lé te sít mény – funk ci o ná lis kö ve tel mé nyek és az épí té si elõ írá sok be tar tá sá val – meg te kin tett in gat la non 
meg épít he tõ-e (pl.: te rü let nagy sá ga, ge o met ri á ja, ge o ló gi á ja, ta laj vi szo nyai),

– a ter ve zett lé te sít mény és a kör nye zet egy más ra ha tá sa mi lyen, és az OTÉK sze rin ti vé dõ tá vol sá gok be tart ha tók-e,

– szük sé ges sé vá lik-e meg lé võ épít mé nyek el bon tá sa,

– az el bon tan dó épü le tek ren del te té sét, ál la po tát, alap te rü le tét, szint szá mát,

– elõ ze tes in for má ci ók sze rint van-e le he tõ ség a te rü let meg szer zé sé re,

– a te rü le ten mi lyen köz mû vek van nak, mi lyen az út há ló zat.

5. A hely szí ni be já rás ról ké szí tett jegy zõ köny vet a be épí té si ja vas lat hoz csa tol ni kell.

.................... 20 ............ év ........................... hó .................. nap

……………………………………

(alá írás)

(a ké szí tõ alá írá sa)

Jó vá ha gyom:

........................ 20 ................ év ..................... hó ............ nap

……………………………………

(alá írás)

(a költ ség ve té si szerv pk. ve ze tõ alá írá sa)
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3. mel lék let a 3/2006. (BK 3.) BM uta sí tás hoz

HATÁRÕR KIRENDELTSÉGEK TERVEZÉSI ELÕÍRÁSAI

E szab vány a ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek ter ve zé si elõ írá sa it tar tal maz za, ame lye ket al kal maz ni kell az új lé te sít -
mé nyek, il let ve meg lé võk át ala kí tá sa, fel újí tá sa, kor sze rû sí té se, bõ ví té se ter ve zé sé nél.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Meg ha tá ro zá sok
Ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség: olyan ki kü lö ní tett lé te sít mény, amely az oda rend sze re sí tett ht., köz al kal ma zot ti ál lo -

mány, szol gá la ti ál la tok, tech ni kai esz kö zök el he lye zé sét, ki szol gá lá sát biz to sít ja.
2. Ren del te té si egy ség, ka pa ci tás
A ren del te té si egy ség
– el he lye zé si rész nél egy fé rõ hely,
– ter me lõ kony ha üzem nél egy étel adag.
A ka pa ci tást
– az el he lye zé si rész nél a rend sze re sí tett ál lo mány fé rõ he lyé nek szá ma alap ján,
– a ter me lõ kony ha üzem nél az egy ide jû leg össze sen el ké szít he tõ étel ada gok szá ma alap ján kell meg ha tá roz ni.
3. Be fo ga dó ké pes ség
A ki ren delt sé gek be fo ga dó ké pes sé gét a kap cso ló dó al egy sé gek lét szá má tól füg gõ en, ese ten ként a ter ve zé si prog ram -

ban kell meg ha tá roz ni.
4. Ter ve zé si prog ram
A ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség ter ve zé sét ter ve zé si prog ram alap ján kell vé gez ni. A ter ve zé si prog ram a terv do ku men -

tá ció ré sze.
A ter ve zé si prog ram nak tar tal maz nia kell a lé te sít mény ter ve zé sé hez, il let ve az üze me lés tech no ló gi ai terv el ké szí té -

sé hez szük sé ges va la mennyi ki in du ló ada tot.

II. HELYISÉGEK

 Ren del te té se

 Fõ épü let ben

  1.  Iro dák

   ki ren delt ség pa rancs no ki iro da

   *ki ren delt ség pk. he lyet te si iro da 

   ki ren delt sé gel lá tó iro da

  2.  Há ló szo ba

   *Ven dég szo ba

  3.  Kul tu rá lis-szo ba, club

   Könyv tár, ol va só

  4.  Tan te rem

  5.  Ügye le tes szo ba

  6.  Tech ni kai he lyi sé gek

   *Hír adó köz pont

   *Hír adó mû hely

   *Tech ni kai szo ba

   *Ak ku mu lá to ros szo ba

  7.  El iga zí tó szo ba

   *Stú dió szo ba

  8.  Fegy ver szo ba

  9.  Fegy ver tisz tí tó szo ba
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 Ren del te té se

  10.  Szá rí tó szo ba

  11.  Gaz da sá gi szo ba

  12.  Bar kács szo ba

  13.  Kon di ci o ná ló szo ba

  14.  Szo ci á lis he lyi sé gek

   Mos dó

   Für dõ

   Vet kõ zõ

   WC

   Elõ tér

  15.  Rak tá rak, tá ro lók

   Ru ha rak tár

   Mû sza ki rak tár

   Vegy vé del mi rak tár

   Ál ta lá nos rak tár

   *Hír adó rak tár

   Ta ka rí tó esz köz tá ro ló

  *16.  Kan tin, bü fé

  17.  Épü let gé pé sze ti he lyi sé gek

   *Ka zán ház

   *Szén tá ro ló

   *Sa lak tá ro ló

   *Fo gyasz tás mé rõ hely

   Kap cso ló tér

   *Hõ köz pont

   Ka zán ház szoc. He lyi sé gek

   *Öl tö zõ

   *Mos dó-, zu hany

   *WC

   *Pi he nõ

  *18.  Mo só kony ha

  *19.  Szá rí tó kam ra

  *20.  Szol gá la ti la ká sok

  21.  Kony hák

   Fõ zõ kony ha

   Hi deg kony ha

  22.  Mo so ga tók

   Fe hér mo so ga tó

   Fe ke te mo so ga tó

  23.  Ki adók, tá la lók

   *Tá la ló ha gyo má nyos

   Tá la ló ön ki szol gá ló

  24.  Elõ ké szí tõk

   Zöld ség-elõ ké szí tõ

   Hús elõ ké szí tõ

  25.  Hû tõk, tá ro lók, rak tá rak

   Hús hû tõ

   Tej hû tõ

   Szá raz áru rak tár
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 Ren del te té se

   Föl des áru rak tár

   Ké zi rak tár

   Gön gyö leg tá ro ló

   Hul la dék tá ro ló

   Ta ka rí tó esz köz tá ro ló

   Tisz ta ru ha tá ro ló

   Edény tá ro ló

  26.  Szo ci á lis he lyi sé gek

   Sza kács öl tö zõ

   Sza kács mos dó, zu hany

   Sza kács WC

  27.  Ét ke zé si he lyi sé gek

   Ét te rem

   Kéz mo só

  28.  Köz le ke dõk

   Fo lyo sók

   Át ve võ

   *Lép csõk

   *Elõ te rek

   Szél fo gó

  Mel lék épü le tek

  1.  Tá ro lók

   Tgk. Tá ro ló

   Szgk. Tá ro ló

   Mkp. Tá ro ló

   Ke rék pár tá ro ló

   *Üzem anyag tá ro ló

   *Ak ku mu lá tor töl tõ

   *Ta kar mány tá ro ló

  2.  Gép ko csi mo só

  *3.  Ku tya kony ha

  *4.  Ku tya boksz

    5  Sze mét tá ro ló

         6  Lõ szer tá ro ló

      7  Töl tõ hely

A táb lá zat ban *-gal je lölt he lyi sé gek ki ala kí tá sa disz po zi tív, szük sé ges sé gét ter ve zé si prog ram ban kell meg ha tá roz ni.

III. HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ KIRENDELTSÉG HELYISÉGEI

 – pa rancs no ki szo ba  

 – pk. he lyet te si szo ba  (1-2 fõ)

 – el iga zí tó he lyi ség  (30 fõ)

 – ügye let esi he lyi ség + pi he nõ szo ba  

 – elõ ál lí tó he lyi ség  (18 fõ)

 – tar ta lék kör let  (30 fõ re há ló szo ba)

 – vi zes blokk  

 – me le gí tõ kony ha + ét ke zõ  (8 fõ re)

 – rak tár he lyi sé gek  
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A bel ügy mi nisz ter
4/2006. (BK 3.) BM

uta sí tá sa
a bû nö zés mé rés kö zép tá vú fej lesz té sé nek

vég re haj tá sá ra

A bû nö zés mé rés kö zép tá vú fej lesz té sé nek vég re haj tá -
sá ra – fi gye lem mel 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 I. fe je ze te 2. pont já -
nak a) alpontjában foglaltakra – kiadom az alábbi 

uta sí tást:

1. Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Bel ügy mi nisz té ri um
érin tett hi va ta li szer ve ze te i re, va la mint a bel ügy mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó önálló szervezetekre.  

2. Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek a bû nö zés -
mé rés kö zép tá vú fej lesz té sé nek vég re haj tá sá val össze füg -
gõ fel ada ta i kat az uta sí tás mel lék le té ben meg ha tá ro zott
fej lesz té si irá nyok és célkitûzések figyelembevételével
lássák el.

3. A bû nö zés mé rés sel össze füg gõ fel ada tok és fej lesz té -
sek vég re haj tá sá nak össze han go lá sá ra ál lan dó mun ka cso -
por tot kell lét re hoz ni. A munkacsoport tagjai:

a) a Köz gaz da sá gi He lyet tes Ál lam tit kár ság, 
b) a Bûn meg elõ zé si Fõ cso port fõ nök ség, 
c) az In for ma ti kai Fõ osz tály, 
d) az Igaz ga tá si és Adat vé del mi Fõ osz tály, 
e) a  Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi Fõ osz -

tály,
f) a Ren dé sze ti Sta tisz ti kai Ön ál ló Osz tály,
g)  a Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz -

tá si Hivatal, 
h) a Táv köz lé si Szol gá lat,
i) az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság, va la mint
j) a Ha tár õr ség kép vi se lõ je. 
A mun ka cso port te vé keny sé gét a bûn meg elõ zé si fõ cso -

port fõ nök irá nyít ja. A mun ka cso port te vé keny sé gé be in -
do kolt eset ben más meg nem je lölt szer ve zet képviselõjét
is bevonhatja.

Fe le lõs: ren dé sze ti és bûn meg elõ zé si he lyet tes 
 ál lam tit kár 

Ha tár idõ: a mun ka cso port lét re ho zá sá ra 
 2006. feb ru ár 15. 

4. A mun ka cso port mér je fel a bû nö zés mé rés hely ze tét
az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer vek nél, er rõl ké szít sen
hely zet ér té ke lõ je len tést a bel ügy mi nisz ter nek, és te gyen
ja vas la tot a szük sé ges szer ve ze ti, szervezési és gazdasági
intézkedésekre.

Fe le lõs: ren dé sze ti és bûn meg elõ zé si he lyet tes 
 ál lam tit kár 

Ha tár idõ: a hely zet ér té ke lõ je len tés el ké szí té sé re 
 2006. már ci us 31.
a ja vas lat el ké szí té sé re 2006. jú ni us 30. 

5. A mun ka cso port kez de mé nyez ze az érin tett, tár cán
kí vü li in téz mé nyek nél és fó ru mo kon a bû nö zés mé rés
hely ze té nek kö zös át te kin té sét, a fel ada tok és fejlesztések
összehangolását. 

Fe le lõs: ren dé sze ti és bûn meg elõ zé si he lyet tes 
 ál lam tit kár 

Ha tár idõ: az érin tet tek meg ke re sé sé re 
 2006. feb ru ár 15. 

6. Az uta sí tás 4. pont já ban meg ha tá ro zott je len tést kö -
ve tõ en a meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ról éven te
je len tést kell ké szí te ni a belügyminiszter részére.

Fe le lõs: ren dé sze ti és bûn meg elõ zé si he lyet tes 
 ál lam tit kár 

Ha tár idõ: fo lya ma to san.

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

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

Mel lék let a bû nö zés mé rés kö zép tá vú fej lesz té sé nek
vég re haj tá sá ról szó ló 4/2006. (BK 3.) BM uta sí tás hoz

Fej lesz té si irá nyok és cél ki tû zé sek
a bû nö zés mé rés kö zép tá vú fej lesz té sé hez 

I. 

A de mok ra ti kus jog ál lam alap el ve i bõl kö vet ke zõ en a
bû nö zés kont roll ja, il let ve ke ze lé se ma Ma gyar or szá gon
az ál lam kü lön bö zõ ha tal mi ága i hoz tar to zó in téz mé nyek
és szer ve ze tek kö zött osz lik meg. Ha son ló a hely zet a bû -
nö zés sel rész ben össze kap cso ló dó, rész ben at tól el kü lö nü -
lõ sza bály sér té sek ke ze lé sé vel is. A bû nö zés és sza bály sér -
tés ér tel mé ben vett nor ma sér tõ ma ga tar tá sok ke ze lé sé ben
a Kormányzatnak, és ezen belül a Belügyminisztériumnak
meghatározó feladatai vannak. 

A fej let tebb or szá gok hoz és más ága za tok hoz hason -
lóan, a ma gyar or szá gi bû nö zés ke ze lé se is csak ak kor le het 
ered mé nyes, ha össz hang ban van a „té nyek re tá masz ko dó
szak po li ti kák” alap el ve i vel, és ki elé gí ti az ilyen szak po li -
ti kák ki ala kí tá sá nak, vég re haj tá sá nak és el len õr zé sé nek
gya kor la ti kö ve tel mé nye it. A kor mány za ti fel ada tok si ke -
res vég re haj tá sá hoz, és a tár ca irá nyí tó te vé keny sé gé nek
ered mé nyes el lá tá sá hoz ér de mi és hi te les ada tok ra van
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szük ség a nor ma sér tõ ma ga tar tá sok ter je del mé rõl, össze -
té te lé rõl és ezek vál to zá sa i ról, va la mint az ál lam és a tár sa -
da lom er re adott vá la sza i ról és azok ha té kony sá gá ról.
Ilyen ada tok a bûn ügyi és sza bály sér té si sta tisz ti ká nál tá -
gabb ér te lem ben vett, kor sze rû bû nö zés mé rés mód sze re i -
vel állíthatók elõ. 

Az el múlt kö zel két év ti zed ben be kö vet ke zett je len tõs
po li ti kai, gaz da sá gi és tár sa dal mi vál to zá sok mel lett, Ma -
gyar or szá gon és kül föl dön egy aránt vál to zá sok zaj lot tak le 
a bû nö zés ke ze lés el mé le té ben és gya kor la tá ban is. E vál -
to zá sok nyo mán olyan ré gi kér dé sek erõ söd tek fel, és
olyan új kér dé sek fo gal ma zód tak meg, ame lyek re egy re
ke vés bé le het vá la szol ni csu pán a bû nö zés ha gyo má nyos
mé ré sé re ala poz va. Ah hoz, hogy ezek re a ki hí vá sok ra
meg fe le lõ vá la szo kat le hes sen ad ni, a bû nö zés mé rés ben is
új meg kö ze lí tés re van szükség. 

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 2005-2006-ban meg va ló sí -
tan dó fel ada tok ról szó ló 1036/2005. (IV. 21.) Korm. ha tá -
ro zat I. fe je ze te 2) pont já nak a) al pont ja a bû nö zés mé rés
kö zép tá vú prog ram já nak kidolgozását és rendszerbe
állítását írja elõ.

A Bel ügy mi nisz té ri um – a köz biz ton ság megteremté -
séért vi selt fe le lõs sé gé bõl, és a bû nö zés ke ze lé sé bõl rá há -
ru ló fel ada tok ból kö vet ke zõ en – ak tív és kez de mé nye zõ
sze re pet kí ván vál lal ni a prog ram ki dol go zá sá ban és ér vé -
nye sí té sé ben. Je len irány el vek a bû nö zés mé ré sé ben szük -
sé ges pa ra dig ma vál tás in dok lá sát, és a tár cá nál folyó fej -
lesztési programok számára irányadó célkitûzéseket tar tal -
maz zák. 

A ha gyo má nyos ha zai bûn ügyi sta tisz ti ka hosszú ide ig
nél kü löz he tet len szol gá la tot tett a ma gyar or szá gi bû nö zés
hely ze té nek tár gyi la gos meg íté lé sé ben, és más or szá gok
bû nö zé sé vel va ló össze ha son lí tá sá ban. A bû nö zés ha zai
szám ba vé te li rend sze re több ször kiállta a nemzetközi
összehasonlítás próbáját. 

Mind azon ál tal a hi va ta los ma gyar bûn ügyi sta tisz ti kát
szá mos kri ti ka ér te és éri. Ezek egy ré sze bár mi lyen más
sta tisz ti ká val szem ben fel me rül het, mert min den adat szol -
gál ta tás ban elõ for dul nak tor zí tá sok, és sem mi lyen sta tisz -
ti kai szám ba vé tel sem tük rö zi a konk rét ese tek min den
egye di is mér vét. Van azon ban leg alább há rom olyan kri ti -
kai ész re vé tel, amely a ha zai bûn ügyi sta tisz ti ka szer ke ze ti 
alap ja it érin ti. Ezek a kö vet ke zõk: 

1. A hi va ta los bûn ügyi sta tisz ti ka nem ter jed ki azok ra a
bûn cse lek mé nyek re, ame lyek rõl a nyo mo zó ha tó sá gok nak 
nincs tu do má suk. 

2. A bû nö zés mai szám ba vé te li rend sze re csak je len tõs,
és ese ten ként vál to zó nagy sá gú ké se de lem mel kö ve ti a bû -
nö zés idõbeli változásait. 

3. A bün te tõ igaz ság szol gál ta tás kü lön bö zõ sza ka sza i -
ban vég zett adat gyûj té sek nem kap cso lód nak egymáshoz. 

A fen ti ek bõl a bû nö zés mé rés sel szem be ni igé nyek és a
bû nö zés mé ré sé ben rej lõ le he tõ sé gek új tí pu sú meg kö ze lí -
té sé nek kö ve tel mé nye kö vet ke zik. Az új meg kö ze lí tés in -
dok lá sá nak a há rom kri ti kai ész re vé tel kö zül csak az el sõ -

vel kell rész le te sen fog lal koz nia, mert az ab ban fel ve tett
me to do ló gi ai prob lé ma az ed di gi mé ré si fi lo zó fia ke re té -
ben ma rad va nem old ha tó meg. A má sik két szak po li ti kai
jel le gû prob lé ma meg ol dá sá hoz a tech ni kai-mód szer ta ni
esz kö zök – már hosszú idõ óta – ren del ke zés re áll nak, al -
kal ma zá suk hoz „csak” a szer ve ze ti ér de kek össze han go lá -
sá ra van szük ség. Az in dok lást kö ve tõ fe je zet azt ér zé kel -
te ti, hogy az egyes cé lok és ér té kek nem ön ma guk ban, ha -
nem egy tá gabb rend szer ré sze ként szab nak irányt és mér -
té ket a bû nö zés mé rés fej lesz té sé nek. Vé gül az utol só fe je -
zet ben azok nak a fej lesz té si fel ada tok nak a fel so ro lá sa ka -
pott he lyet, ame lyek az új meg kö ze lí tés je gyé ben már ma
meg fo gal maz ha tók, és a jel zett cél rend szert a gya kor lat -
ban meg va ló sít hat ják.  A ten ni va lók egy ré szé nek vég re -
haj tá sa már meg is kez dõ dött, má sik ré szük – az erõ for rá -
sok tu da tos ter ve zé sé vel – középtávon végezhetõ el.

II.

A mai ma gyar bûn ügyi sta tisz ti ka alap szer ke ze te év ti -
ze dek óta nem vál to zott. Ez a vál to zat lan ság struk tu rá lis
ter mé sze tû elõ nyök és hát rá nyok ha gyo má nyo zó dá sát je -
len ti. Elõny nek el sõ sor ban a té te les anya gi és el já rá si jog -
nak va ló szo ros meg fe le lés te kint he tõ, hát rány nak vi szont
a fen ti át te kin tés ben sze rep lõ té nye zõk: az ak tu a li tás hi á -
nya, a la ten cia mel lõ zé se és az in teg rált ság hi á nya. Fon tos
fel is mer ni, hogy a bû nö zés sta tisz ti kai szám ba vé te lé nek
sem az elõ nyei, sem a hát rá nyai nem a szám ba vé telt vég re -
haj tó sze mé lyi ál lo mány jó vagy rossz mun ká já tól füg -
genek, hanem az eddigi statisztikai megfigyelés alapját
képezõ módszertani elõfeltevésbõl következnek. 

A ha gyo má nyos bûn ügyi sta tisz ti ka mód szer ta ni elõ fel -
te vé se az, hogy a nor ma sze gés kü lön bö zõ mér té ke i nek
meg ál la pí tá sá hoz ele gen dõ azok nak a (bün te tõ-)jo gi lag
sza bá lyo zott, in téz mé nyes vá la szok nak a sta tisz ti kai meg -
fi gye lé se, ame lye ket a ci vi li zált tár sa dal mak a tû rés ha tárt
meg ha la dó nor ma sze gé sek re ad nak. Az el múlt né hány év -
ti zed ben en nek az elõ fel te vés nek az egyed ural ma fo ko za -
to san meg ren dült. Egy re nyil ván va lób bá vált, hogy a tár -
sa da lom nak sem a jog al ko tá sa, sem a jog al kal ma zá sa ér -
tel mé ben vett jo gi vá la sza nem ter jed ki a tû rés ha tárt meg -
ha la dó nor ma sze gé sek egész te rü le té re. A szo ká sos ana ló -
gi át al kal maz va úgy is mond hat juk, hogy a büntetõjog
(gyakorlati érvényesülése) ennek a területnek csak egy
részét világítja meg, a másik részét homályban hagyja. 

Eb bõl a fel is me rés bõl szár ma zott elõ ször a tu do má nyos
ku ta tás nak az ún. „sö tét me zõ” meg is me ré sé re irá nyu ló
am bí ci ó ja. A lá ten cia mér té ké nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu -
ló fel mé ré sek mód szer ta ni elõ fel te vé se az volt és ma radt,
hogy a bûn cse lek mé nyek sér tett je i nek vá la sza i ból tel je -
sebb kép nyer he tõ a bû nö zés rõl, mint a tár sa da lom in téz -
mé nyes (jo gi) vá la sza i nak re giszt rá lá sá ból. A lá tens me zõ
meg is me ré sé ben rej lõ le he tõ sé get a kri mi nál po li ti ka igen
ko rán fel is mer te, és igye ke zett a ’kor má nyoz ha tó ság’
szol gá la tá ba ál lí ta ni. A fel is me rés lé nye ge az volt, hogy a
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szo ci o ló gi ai esz kö zök kel vég zett vik ti mi zá ci ós fel mé ré -
sek a bûn ül dö zõ szer ve ze tek te vé keny sé gé hez kö tött sta -
tisz ti kai szám ba vé tel ter mé sze tes kont roll ját ké pez he tik.
Az új pa ra dig ma fel szó lí tó ere je olyan erõs volt, hogy
 máig so kan a va ló ság fel tá rá sá nak meg fel leb bez he tet len
le he tõ sé gét vé lik meg ta lál ni ben ne, meg fe led kez ve ar ról,
hogy en nek a meg kö ze lí tés nek leg alább annyi kor lát ja
van, mint a korábbinak. 

Nap ja ink vi szony lag új fej le mé nye, hogy ro ha mo san
nö vek szik a ke res let a nem zet kö zi össze ha son lí tás ra al kal -
mas ada tok iránt. Ezt a ke res le tet az egy sé ges kér dõ ív vel
vég zett vik ti mi zá ci ós fel mé ré sek lát szó lag job ban ki tud -
ják elé gí te ni, mint a ha gyo má nyos bûn ügyi és igaz ság ügyi
sta tisz ti kák.

A kü lön bö zõ jog rend sze rek és meg fi gye lé si mód sze rek
ál tal meg ha tá ro zott nem ze ti sta tisz ti kák har mo ni zá ci ó ja
he lyett most a kér de zé si mód sze rek szten der di zá lá sa van
na pi ren den. Ez a pa ra dig ma olyannyi ra a vi rág ko rát éli,
hogy már-már a bû nö zés mé rés fej lett sé gé nek fok mé rõ je
lett az, hogy egy országban készülnek-e viktimizációs fel -
mérések, vagy sem. 

Ma gyar or szág ez zel a trend del nem tar tott lé pést. A vik -
ti mi zá ci ós vizs gá la tok be ve ze té sé re irá nyu ló el sõ ja vas lat
Ma gyar or szá gon 1964-ben lá tott nap vi lá got. Az el sõ je -
len tõ sebb vik ti mi zá ci ós fel mé rést 1982-ben vé gez ték Ba -
ra nya me gyé ben. A ’90-es évek kez de te óta több mint tíz, a 
sér tet té vá lás ra is ki ter je dõ adat gyûj tés ké szült. Ezek kö zül 
ket tõ az ENSZ ál tal tá mo ga tott In ter na ti o nal Cri me (Vic -
tim) Sur vey (ICVS) ma gyar or szá gi ré szét ké pez te. Az
1990 utá ni, tu cat nyi adat gyûj tés ben mért vik ti má lis érin -
tett ség azon ban olyan szél sõ sé ges szó ró dást mu ta tott, ami
már a mód szer hi te les sé gét, és a vik ti mi zá ci ós fel mé ré sek
szük sé ges sé gét is kér dé ses sé tet te. Más or szá gok ha son ló
ta pasz ta la tai ar ra utal nak, hogy ez a hely zet a mód szer ta ni
kul tú ra tu da tos ápo lá sá val és az erõ for rá sok kon cent rá lá -
sá val haladható meg. 

A ha gyo má nyos és az új pa ra dig ma vi lág szer te most
gyür kõ zik egy más sal. Eköz ben a kont roll nak már a le he tõ -
sé ge is sok he lyen vi tá kat ger jesz tett. Ki seb be ket ott, ahol
az ál lam pol gár min den na pi ta pasz ta la ta i nak és vé le mé -
nyé nek meg is me ré se kez det tõl fog va a tár sa dal mi tá jé ko -
zó dás ter mé sze tes esz kö zé nek szá mí tott, és na gyob ba kat
ott, ahol a hi va ta los ság ezt a funk ci ót is ma gá nak tu laj do -
ní tot ta. Van nak en nek a vi tá nak konk rét mé rés tech ni kai
össze te või, és ki fe je zet ten üz le ti vo nat ko zá sai is. A lé nyeg 
azon ban nem a rész le tek ben, ha nem ab ban ke re sen dõ,
hogy a ko ráb ban egyed ural ko dó nor ma tív pa ra dig ma mel -
lé egy szo ci o ló gi ai ih le té sû, le író pa ra dig ma zár kó zott fel,
és kö ve te li jo ga it. A bû nö zés mé rés egyik sar ka la tos kér -
dése nap ja ink ban az, hogy ez a fo lya mat a „pa ra dig ma vál -
tá sok” szo ká sos for ga tó köny ve sze rint zaj lik-e le, az az az
új ki szo rít ja a ré git, vagy a két pa ra dig ma hosszabb ide ig
bé ké sen meg fér egymás mellett. 

A bû nö zés mé rés meg újí tá sá hoz Ma gyar or szá gon is a
két fé le – vagy amint az ké sõbb szó ba ke rül, in kább há rom -

fé le – meg kö ze lí tés együt tes al kal ma zá sá ra van szük ség. A 
komp lex meg kö ze lí tés al kal ma zá sát kül sõ és bel sõ té nye -
zõk egy aránt in do kol ják. A kül sõ té nye zõ az, hogy ez zel
biz to sít ha tó ha zánk egyen ran gú rész vé te le a bû nö zés mé -
rés re irá nyu ló nem zet kö zi együtt mû kö dés ben. Ma kell lé -
pést vál ta ni ah hoz, hogy öt-tíz éven be lül Ma gyar or szág
sta bi lan raj ta le gyen azo kon a lis tá kon, ame lyek egy re
több or szág össze ha son lít ha tó bû nö zé si ada ta it tar tal maz -
zák. A bel sõ ok lát szó lag a „két szer mérj, egy szer vágj!”
né pi böl cses sé gé ben me rül ki, amely nek ér vé nye sí té sé vel
csök ken a mé rés bi zony ta lan sá ga, és ez zel csök ken a mé -
rés re ala po zott be avat ko zá sok koc ká za ta is. En nél azon -
ban többrõl van szó. 

A bû nö zés rõl el já rás jo gi és vik ti mi zá ci ós meg kö ze lí tés -
bõl nyer he tõ kép össze ha son lí tá sá ra tett kí sér le tek rend re
azt bi zo nyí tot ták, hogy a két fé le kép nem ha son lít ha tó
köz vet le nül össze. In nen már csak egy lé pés an nak a fel is -
me ré se, hogy a bû nö zés nek egy idõ ben több fé le rep re zen -
tá ci ó ja lé te zik – ke let ke zik, mû kö dik és szû nik meg –,
ame lyek ben egy más tól el té rõ tör vény sze rû sé gek ér vé nye -
sül nek. Eb bõl a táv lat ból szin te ma gá tól ér te tõ dik, hogy a
kor sze rû bû nö zés mé rés lé nye gi funk ci ó ja ép pen a bû nö zés 
meg ha tá ro zó jel le gû rep re zen tá ci ó i nak egy ide jû feltárása. 

Az vi szont a je lek sze rint nem ma gá tól ér te tõ dõ, hogy a
bû nö zés jo gi és tár sa dal mi rep re zen tá ci ó ja, il let ve az, amit
ezek bõl a bû nö zés mé rés meg ra gad ni ké pes, két el té rõ tu -
do má nyos pa ra dig ma egy más sal össze mér he tet len ter mé -
ke. Pe dig eh hez ele gen dõ an nak be lá tá sa is, hogy ha té kony 
kont roll nem a ki sebb-na gyobb mé ré si hi bá kat kár hoz ta tó
mé rics ké lés sel ér he tõ el, ha nem a két meg kö ze lí tés sa já -
tos sá ga i nak meg õr zé sé vel, és a köz tük lé võ kü lönb sé gek
meg ala po zott ér tel me zé sé vel.  A ha son ló ság erõl te té se ép -
pen azt az el té rést tün tet he ti el, amely az adott eset ben a
leg fon to sabb in for má ci ót hordozza. 

A fen ti ek ben nyit va ma radt az a kér dés, hogy a bû nö zés -
nek hány fé le rep re zen tá ci ó ja van. Pon to sab ban: a kér dés
az, hogy azo no sít ha tók-e a bû nö zés nek a jo gi és a tár sa dal -
mi rep re zen tá ci ó hoz mér he tõ je len tõ sé gû, to váb bi rep re -
zen tá ci ói. Tar tal mi és for mai jel lem zõ it, va la mint je len tõ -
sé gét te kint ve har ma dik ként a bû nö zés ún. me di a ti kus rep -
re zen tá ci ó ja jön szá mí tás ba. Ál ta lá nos ság ban er rõl a tí pus -
ról is el mond ha tó, hogy más tör vény sze rû sé gek sze rint
mû kö dik, és mint ilyen össze mér he tet len a rep re zen tá ció
má sik két tí pu sá val. Leg fel jebb az szo rul bi zo nyí tás ra,
hogy a me di a ti kus rep re zen tá ció ön ál ló tí pust al kot-e,
vagy a két ’õs tí pus’ jel leg ze tes kom bi ná ci ó ja. En nek el -
dön té se a szak tu do má nyok feladata. 

Van azon ban va la mi sa já tos el lent mon dás ab ban, ahogy 
a szak ma a mé dia ál tal ki ala kí tott és su gallt bû nö zés kép -
hez vi szo nyul. Egy fe lõl szin te tel jes nek mond ha tó egyet -
ér tés ala kult ki ab ban, hogy a tö meg mé di u mok szin te ki zá -
ró la gos, szak sze rût len és ká ros ha tás sal van nak a tár sa dal -
mat al ko tó egyé nek és cso por tok bû nö zés ké pé re. Más fe lõl 
alig foly nak ná lunk olyan em pi ri kus ku ta tá sok, ame lyek
le he tõ vé ten nék a rep re zen tá ció ezen tí pu sá nak tárgy sze rû
elem zé sét és ér tel me zé sét. Pe dig az elem zés hez szük sé ges
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mód szer tan el vi alap ja it már év ti ze dek kel ez elõtt ki dol -
goz ták, és a gya kor la ti (szoft ver) esz kö zök is el ér he tõ kö -
zel ség ben van nak. Ezt az el lent mon dást úgy le het felol -
dani, hogy a bû nö zés mé rés a me di a ti kus rep re zen tá ció
meg is me ré sét is napirendjére tûzi. 

Össze fog lal va: a bû nö zés ala po sabb és hi te le sebb meg -
is me ré sé hez olyan bû nö zés mé rés re van szük ség, amely a
bû nö zés jo gi, tár sa dal mi és mé dia be li rep re zen tá ci ó ját
egy más mel lé ren del ve, egy ide jû leg és a köz tük lé võ köl -
csön ha tá sok ra is fi gyel met for dít va ta nul má nyoz za. En nek 
az új, komp lex meg kö ze lí tés nek a kü lön meg fo gal ma zá sá -
ra és vál la lá sá ra azért van szük ség, mert mi köz ben egyes
ele mei tér ben és idõ ben sok szor és sok he lyen meg fo gal -
ma zód tak, a gya kor lat ba vi szony lag ke vés ment át be -
lõlük. 

III.

A je len irány el vek má sik fel ada ta az, hogy irányt és
mér té ket szab jon a tár cá nál a bû nö zés mé rés te kin te té ben
kö zép tá von szük sé ges fej lesz té sek nek. Ez a rész azo kat a
cé lo kat és ér té ke ket te kin ti át, ame lyek hez hoz zá mér he tõk
az egyes rész te rü le te ken sor ra kerülõ konkrét fejlesztések
paraméterei. 

A kö vet ke zõ évek ben vég re haj tan dó fej lesz té sek nek az
aláb bi fõbb te rü le tek re kell ki ter jed ni ük: a bû nö zés mé rés
(1) tar tal má ra, (2) adat gyûj té si mód sze re i re, (3) tech ni ká -
já ra, (4) elem zé si szem pont ja i ra, va la mint (5) az ered mé -
nyek nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra és (6) hasz no sí tá sá ra. 

1. A bû nö zés mé rés kor sze rû sí té se tar tal mi ér te lem ben
ter jed jen ki a jog al kal ma zás, a köz vé le mény és a mé dia
bû nö zés ké pé nek megismerésére. Ezen belül: 

1.1. a bün te tõ és a sza bály sér té si el já rás fo lya ma tá nak
hi te les tük rö zé sé re, 

1.2. a bün te tõ igaz ság szol gál ta tás egész fo lya ma tá nak
nyo mon kö ve té sé re, 

1.3. a lá tens bû nö zés mér té ké nek és össze té te lé nek fel -
mé ré sé re, 

1.4. a bû nö zés re adott egyé ni és cso por tos re ak ci ók fel -
mé ré sé re, 

1.5. a bû nö zés sel össze füg gõ mé dia tar tal mak elemzé -
sére, és 

1.6. a bün te tõ igaz ság szol gál ta tás és a bûn meg elõ zés
ha té kony sá gá nak mérésére. 

2. A bû nö zés mé rés kor sze rû sí té se mód szer ta ni érte -
lemben:

2.1. ja vít sa a bû nö zés re vo nat ko zó sta tisz ti kai in for má -
ci ók idõ sze rû sé gét, 

2.2. le gyen al kal mas a bû nö zés el mé le ti mo dell je i nek
em pi ri kus el len õr zé sé re, 

2.3. von jon be (gyûjt sön és ele mez zen) a bün te tõ el já rá -
son kí vü li ada to kat is, 

2.4. te gye le he tõ vé az ada tok tér be li és idõ be li össze ha -
son lí tó elemzését, 

2.5. hasz nál ja fel a társ tu do má nyok kap cso ló dó ered mé -
nye it, 

2.6. kap cso lód jon be a bû nö zés mé ré sé re irá nyu ló nem -
zet kö zi együtt mû kö dés be. 

3. A bû nö zés mé rés kor sze rû sí té se tech ni kai érte -
lemben:

3.1. csök kent se az adat szol gál ta tók mun ka ter he lé sét, 
3.2. szün tes se meg a ha gyo má nyos (pa pír) adat la pok al -

kal ma zá sát, 
3.3. hasz nál ja fel az ügy ke ze lõ rend sze rek ben meg lé võ

in for má ci ó kat, 
3.4. a sta tisz ti kai ada to kat kü lö nít se el az ügy ke ze lést

szol gá ló in for má ci ók tól, 
3.5. hasz nál ja ki a há ló za ti és a tér in for ma ti kai tech no -

ló gi ák le he tõ sé ge it, 
3.6. könnyít se meg az ered mé nyek hez va ló hoz zá fé rést. 

4. A kor sze rû sí tés ke re té ben a bû nö zés mé rés elem zé si
szem pont jai ter jed je nek ki: 

4.1. a bû nö zés és a sza bály sér tõ ma ga tar tá sok rep re zen -
tá ci ó já nak fõbb típusaira, 

4.2. a bû nö zés ter je del mé nek és össze té te lé nek idõ be li
vál to zá sá ra, 

4.3. a bû nö zés in ten zi tá sá nak or szá gon be lü li és kí vü li,
tér be li alakzataira, 

4.4. a bû nö zés nek más tár sa dal mi je len sé gek kel va ló
össze füg gé se i re, 

4.5. a fel té te le zett ok sá gi mo del lek bi zo nyí tá sá ra vagy
cá fo la tá ra, 

4.6. a bû nö zés ke ze lé sé re fel hasz nált erõ for rá sok és az
ered mé nyek vi szo nyá ra. 

5. A bû nö zés sel és a tár sa da lom vá la sza i val kap cso la tos
sta tisz ti kai ada to kat rend sze re sen köz zé kell ten ni. A köz -
zététel során:

5.1. a leg na gyobb le het sé ges nyil vá nos ság el vét kell al -
kal maz ni, 

5.2. a köz zé té tel já rul jon hoz zá az ada tok je len té sé nek
tár gyi la gos ér tel me zé sé hez, 

5.3. az ada to kat az igé nyek nek meg fe le lõ en, differen -
ciáltan kell köz zé tenni, 

5.4. a ha gyo má nyos és a kor sze rû mé di u mo kat egy aránt
fel kell hasz nál ni, 

5.5. biz to sí ta ni kell a sta tisz ti kai ada tok köz lé sé re vo -
nat ko zó nor mák betartását, 

5.6. a for rás igény csök ken té sé re költ ség té rí té si el já rá so -
kat kell kidolgozni. 

6. A bû nö zés mé rés ered mé nye it hasz no sí ta ni kell: 
6.1. a bû nö zés ke ze lés szak po li ti ká i nak ki dol go zá sá ban

és vég re haj tá sá ban, 
6.2. a szak mai-tu do má nyos kér dé sek fel ve té sé ben és

meg válaszolásában, 

144 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 3. szám



6.3. a bû nö zés ke ze lés erõ for rá sa i nak el osz tá sá ban, 

6.4. a bûn meg elõ zé si kez de mé nye zé sek ösz tön zé sé ben,

6.5. a szak ági és te rü le ti bûn meg elõ zé si prog ra mok ki -
dol go zá sá ban, 

6.6. a nyo mo za ti mun ka ér té ke lé sé ben, a mun ka fel té te -
lek fi gye lem be vé te lé vel. 

Össze fog lal va: a ma gyar or szá gi bû nö zés mé ré sé nek két 
fõ fej lesz té si irá nya kí vá na tos a kö vet ke zõ évek ben. Az
egyik irány a tár sa da lom bû nö zés re adott jo gi vá la sza i nak
kor sze rûbb és hi te le sebb szám ba vé te le, ezen be lül az idõ -
sze rû ség ja ví tá sa és a bün te tõ igaz ság szol gál ta tás egyes
szakágaiból származó információk integrálása. 

A má sik irány a tár sa da lom nem jo gi jel le gû vá la sza i nak 
rend sze res szám ba vé te le, ezen be lül a sér tet té vá lás nyo -
mon kö ve té se, a tár sa dal mat al ko tó egyé nek és cso por tok,
és a mé dia bû nö zés ké pé nek mód sze res fel tá rá sa, il let ve
mindezek egymásra vonatkoztatása. 

IV. 

A kö zép tá vú fej lesz té si cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sát a
kö vet ke zõ (1 - 6.) pon tok ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég -
re haj tá sá val kell meg kez de ni.  A fej lesz té si fel ada tok vég -
re haj tá sá ra pro jekt szer ve ze tet kell lét re hoz ni. A pro jekt
for rás igé nyét a gaz da sá gi ter ve zés nél fi gye lem be kell
 venni.  A fel ada tok vég re haj tá sát a rendelkezésre álló erõ -
for rások tól függõen kell ütemezni. 

1. A bû nö zés mé rés idõ sze rû sé gé nek ja ví tá sa cél já ból
lét re kell hoz ni a rend õr ség és a ha tár õr ség ál tal foly ta tott
nyílt nyo mo zá sok egy sé ges ügy for gal mi sta tisz ti ká ját,
amelynek megfigyelési egységei: 

1.1. az el sõ fá zis ban az egyes bûn ügyek, 

1.2. a má so dik fá zis ban a bün te tõ tör vény be üt kö zõ cse -
lek mé nyek legyenek. 

2. Kez de mé nyez ni kell, és vég re kell haj ta ni az egy sé -
ges rend õr sé gi és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ka kor sze rû -
sí té sét. A kor sze rû sí tést há rom fázisra kell osztani: 

2.1. be kell ve zet ni a há ló za ti tech no ló gi á val vég zett
adat gyûj tést, 

2.2. fe lül kell vizs gál ni a gyûj tött ada tok tar tal mát, 

2.3. kez de mé nyez ni kell a nyo mo za ti és a bí rói szak
ada ta i nak össze kap cso lá sát. 

3. Lét re kell hoz ni ma gyar bûn ügyi fel mé rés rend sze rét,
amely nek ke re té ben: 

3.1. a sér tet té vá lás ról és a la kos ság vé le mé nyé rõl kell
ada to kat gyûjteni, 

3.2. a fel mé rést több rep re zen ta tív al min tán, is mé telt
kér de zés sel kell végezni, 

3.3. csat la koz ni kell a nem zet kö zi leg össze han golt vik -
ti mi zá ci ós fel mé ré sek hez, 

3.4. a ha zai fel mé rés ben is al kal maz ni kell a nem zet kö zi 
szab vá nyo kat. 

4. Kor sze rû sí te ni kell a sza bály sér té si ügy for gal mi sta -
tisz ti kát. En nek keretében: 

4.1. hely re kell ál lí ta ni az adat gyûj tés rész vé te lét és fo -
lya ma tos sá gát az OSAP-ban, 

4.2. ki kell ter jesz te ni a meg fi gye lést a sza bály sér té si
ügyek re és cse lek mé nyek re, 

4.3. biz to sí ta ni kell a ket tõs alak za tú tény ál lá sok ada ta i -
nak pár hu za mos elemzését, 

4.4. tá mo gat ni kell a kü lön bö zõ ha tó sá gok adat gyûj té -
se i nek har mo ni zá ci ó ját. 

5. Vég re kell haj ta ni a bû nö zés föld raj zi in for má ció -
rend szer fej lesz té sé nek kö vet ke zõ szakaszát: 

5.1. az adat gyûj tést ki kell ter jesz te ni a cse lek mé nyek
föld raj zi he lyé nek adataira, 

5.2. a tér ké pe zés hez há ló za ti el éré sû tér in for ma ti kai
esz kö zö ket kell alkalmazni, 

5.3. el sõ fá zis ban a köz pon ti lag ké szí tett tér ké pek el éré -
sét kell biz to sí ta ni, 

5.4. má so dik fá zis ban sa ját tér ké pek ké szí té sét kell le -
he tõ vé tenni. 

6. Rend sze re sen ele mez ni kell a tö meg mé di u mok ban a
bû nö zés sel kap cso lat ban meg je le nõ köz lé se ket. Ennek ke -
re té ben: 

6.1. az elem zés hez min ta vé te les el já rást kell al kal maz ni,
6.2. elõ ször az írott, ké sõbb az elekt ro ni kus saj tó köz lé -

se it kell ele mez ni, 
6.3. az elem zés ered mé nye it a bû nö zés mé rés más ada -

taival együtt kell ér tel mez ni. 

A Bel ügy mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak
1/2006. (BK 3.) KÁ

in téz ke dé se
a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze tei sze mé lyi

ál lo má nyá ra vo nat ko zó mun ka kö ri, szak mai, il let ve
sze mé lyi hi gi é nés al kal mas ság or vo si vizs gá la tá nak

és vé le mé nye zé sé nek rend jé rõl

A mun ka kö ri, szak mai, il let ve sze mé lyi hi gi é nés al kal -
mas ság or vo si vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl szó ló
33/1998. (VI. 24.) NM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) és a
fegy ve res szer vek hi va tá sos, köz al kal ma zot ti és köz tiszt -
vi se lõi ál lo má nyá nak mun ka kö ri, egész sé gi, pszi chi kai és
fi zi kai al kal mas sá gá ról, a szol gá lat-, il let ve ke re sõ kép te -
len ség meg ál la pí tá sá ról, va la mint a bel ügyi egész ség ügyi
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szol gá lat igény be vé te lé rõl szó ló 21/2000. (VIII. 23.) BM–
IM–TNM együt tes ren de let (a to váb bi ak ban: ER.) elõ írá -
sai alap ján a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze tei sze -
mé lyi állományára vonatkozó kötelezõ idõszakos munka -
kö ri alkalmassági vizsgálatok végrehajtása érdekében ki -
adom a következõ

in téz ke dést:

1. A vizs gá la to kat a Bel ügy mi nisz té ri um egész ség ügyi
szol gá la tá ról és a bel ügy mi nisz té ri u mi szer vek nél fo lyó
egész ség ügyi te vé keny ség rõl szó ló 9/2001. (BK 4.) BM
uta sí tás elõ írá sai sze rint a BM Köz pon ti Kór ház és In téz -
mé nyei (a to váb bi ak ban: BM KKI), va la mint a BM Hu -
mán po li ti kai Fõ cso port fõ nök ség szak mai irá nyí tá sá val a
mi nisz té ri um köz pon ti épü le té ben lé võ BM KKI or vo si
ren de lõ jé nek ve ze tõ je (a to váb bi ak ban: foglalkozás-
 egész ségügyi or vos) végzi.

2. A vizs gá la tok terv sze rû vég re haj tá sa ér de ké ben – a
fog lal ko zás-egész ség ügyi or vos ál tal a szer ve ze ti egy sé -
gek ré szé re ki je lölt idõ ben – a mun ka he lyi ve ze tõk nek biz -
to sí ta ni kell a mun ka tár sa ik meg je le né sét az al kal mas sá gi
vizs gá la ton. A be ren delt hi va tá sos ál lo mány vo nat ko zá sá -
ban az ER. 14. §-ában meg ha tá ro zott fi zi kai és pszi chi kai
vizs gá la to kat an nál a szerv nél kell el vé gez ni, ahol a dol go -
zó ren del ke zé si ál lo mány ban van, a fi zi kai és pszi chi kai
vizs gá la tot vég zõ szerv elõ ze te sen meg adott üte me zé se
sze rint. A vizs gá la tok nak a dol go zó sa ját hi bá já ból tör té nõ 
el ma ra dá sa – a köz tiszt vi se lõk ese té ben az R. 16. §-a, a be -
ren delt hi va tá sos állomány esetében az ER. 15. § (3) be -
kez dé se alapján – az adott munkakörben történõ további
foglalkoztatás tiltását vonja maga után.

3. Az al kal mas sá gi vizs gá lat ra kö te le zet tek lis tá ját, va -
la mint a köz pon ti ál lo mány sze mély re szó ló vizs gá lat ké rõ

lap ja it a BM Hu mán po li ti kai Fõ cso port fõ nök ség leg ké -
sõbb ja nu ár 31-ig – új be lé põk ese tén a be lé pés tõl szá -
mított nyol ca dik mun ka na pon be lül fo lya ma to san – meg -
küldi a foglalkozás-egészségügyi orvos részére.

4. Az or vo si vizs gá la tok szak mai tar tal mát, gya ko ri sá -
gát – az R. és az ER. vo nat ko zó elõ írá sai és a vizs gá lat ra
kül dött sze mély be osz tá sá nak függ vé nyé ben – a BM KKI,
il let ve a fog lal ko zás-egész ség ügyi orvos határozza meg.

5. A vizs gá lat ered mé nyé rõl a fog lal ko zás-egész ség -
ügyi or vos az R. 15. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
„Mun ka kö ri/szak mai or vo si al kal mas sá gi vé le mény” cí -
mû nyom tat vá nyon tá jé koz tat ja a BM Humánpolitikai
Fõcsoportfõnökséget.

6. Ez az in téz ke dés köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Du dás Fe renc s. k.,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár

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.
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TÁJÉKOZTATÓ

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

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

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

2006. február 15-ig

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

A Szerkesztõbizottság
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ADATLAP*

a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 életrajzi névcikkének
szerkesztéséhez és közzétételéhez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2006. február 15-ig

megküldeni.

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

MEGRENDELÕ

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

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

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

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

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

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

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

HU ISSN 0865–5154

06.0278 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes9
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