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Jog sza bá lyok

A Kormány

7/2006. (I. 13.) Korm.

rendelete

a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok
elõirányzatainak régiók és megyék közötti

felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési
célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól

 szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet
és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési

támogatási programok elõirányzatai, valamint
a vis maior tartalék felhasználásának részletes

szabályairól  szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban:
költ ség ve té si tör vény) 68.  §-ának (4) be kez dé sé ben és a te -
rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló 1996. évi
XXI. tör vény (a továb biak ban: Tft.) 7.  §-ának d), e) pont já -
ban, va la mint a 27.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a költ ség ve té si tör vény
1. szá mú mel lék le té nek

a) XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet 5. cím, 3. Te rü let- és
ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat al cím

aa) 2. De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok jog -
cím-cso port ra,

ab) 3. De cent ra li zált szak mai fej lesz té si prog ra mok
jog cím-cso port ra;

b) IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet
ba) 7. A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or

fel ada ta i nak tá mo ga tá sa cím re,
bb) 10. A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár -

kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa cím re.

A terület- és régiófejlesztési célelõirányzat régiók közötti
felosztása

2.  §

(1) Az 1.  § a) pont ban meg ha tá ro zott de cent ra li zált te rü -
let fej lesz té si prog ra mok, il let ve de cent ra li zált szak mai
prog ra mok ré gi ók kö zöt ti fel osz tá sát az 1. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

(2) A költ ség ve té si tör vény 50.  §-a (13) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rint a XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet 5. cím
3. al cím 3. jog cím-cso port, 8. Vá sár he lyi Terv tovább -
fejlesztése jog cím fel ada ta i ra együt te sen biz to sí tott

3500,0 mil lió fo rint össze gû kö te le zett sé gek kö zül a 2007.
évet 2500,0 mil lió fo rint, a 2008. évet 1000,0 mil lió fo rint
ter he li. A kö te le zett sé gek a ré gi ók kö zött a 2007. és a
2008. év ben a 2006. évi vel azo nos arány ban osz la nak
meg.

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior
feladatainak támogatása elõirányzat megyék közötti

felosztása

3.  §

(1) Az 1.  § b) pont já nak ba) al pont já ban meg ha tá ro zott
elõ irány zat ré gi ón kén ti össze gét a költ ség ve té si tör vény
21. szá mú mel lék le te tar tal maz za. Az elõ irány zat a me gyei 
te rü let fej lesz té si ta ná cso kat és a Fõ vá ro si Ön kor mány za -
tot il le ti meg. Az elõ irány zat

a) 63%-ának 30%-a az egy fõ re ju tó brut tó ha zai ter -
mék me gyén kén ti mér té ke, 70%-a a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé -
nye zett tér sé gek la kó né pes sé ge alap ján, a te rü let fej lesz té si 
tá mo ga tá sok és a de cent ra li zá ció el ve i rõl, a ked vez mé nye -
zett tér sé gek be so ro lá sá nak fel té tel rend sze ré rõl  szóló
24/2001. (IV. 20.) OGY ha tá ro zat ban fog lalt mód szer tan
sze rint,

b) 37%-a a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo -
ga tá si rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény
1/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ra vo nat ko zó meg osz -
tá si sza bá lyok alap ján ke rül fel osz tás ra.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak nak meg fele -
lõen fel osz tott, me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok te rü le ti
kö tött ség gel fel hasz nál ha tó ke re tét a 2. szá mú mel lék let, az 
(1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen fel -
osz tott, me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok és a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat te rü le ti kö tött ség nél kül fel hasz nál ha tó ke -
re tét a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.

A leghátrányosabb helyzetû kistérségek
felzárkóztatásának támogatása elõirányzat megyék

közötti felosztása

4.  §

(1) Az 1.  § b) pont já nak bb) al pont já ban meg ha tá ro zott
elõ irány zat a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i -
nek jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let -
ben [a továb biak ban: 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let]
fog lalt, a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb
hely ze tû kis tér sé gek la kó né pes sé ge alap ján ke rül fel osz -
tás ra.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen fel -
osz tott me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csi ke re te ket a 4. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.
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A terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
felhasználásának részletes szabályairól szóló
90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

5.  §

A te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: TRFC-ren de let)
2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, il let ve a 2.  § a kö vet ke zõ (4)–(8) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A de cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok, va la -
mint a de cent ra li zált szak mai prog ra mok tá mo ga tá sá ra
ren del ke zés re ál ló tárgy évi összeg bõl a pá lyá za ti rend szer
mû kö dé sé hez tá mo ga tás nyújt ha tó leg fel jebb a ke ret
4%-áig.

(4) A re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok ré szé re a Ma gyar
Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi
CLIII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény)
1. szá mú mel lék le té nek XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet,
3. Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat cím, 2. De -
cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok al cím ter hé re tá -
mo ga tás nyújt ha tó a költ ség ve té si tör vény 1. szá mú mel -
lék le té nek IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá si fe je zet -
ben sze rep lõ „Te le pü lé si hul la dék köz szol gál ta tás fej lesz -
té se i nek tá mo ga tá sa”, il let ve a „Te le pü lé si ön kor mány za ti
szi lárd bur ko la tú bel te rü le ti köz utak bur ko lat fel újí tá sá nak
tá mo ga tá sa” köz pon to sí tott elõ irány za tok fel hasz ná lá sa
ér de ké ben mû köd te tett pá lyá za ti rend sze rek mû kö dé sé -
hez. A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb a pá lyá za ti ke re tek
2%-a le het.

(5) A me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok, il let ve a fõ vá -
ro si ön kor mány zat ré szé re a költ ség ve té si tör vény 1. szá -
mú mel lék le té nek XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet, 3. Te rü -
let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat cím, 1. Köz pon ti fej -
lesz té si fel ada tok al cím ter hé re tá mo ga tás nyújt ha tó a költ -
ség ve té si tör vény 1. szá mú mel lék le té nek IX. He lyi ön kor -
mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet ben sze rep lõ, „A he lyi ön -
kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel ada ta i nak tá mo -
ga tá sa” elõ irány zat kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt
ke re te, va la mint „A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek
fel zár kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa” elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sa ér de ké ben mû köd te tett pá lyá za ti rend sze rek mû kö dé -
sé hez. A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb a pá lyá za ti ke re tek
2%-a le het, amely az aláb bi ak sze rint ke rül fel osz tás ra a
me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok, il let ve a fõ vá ro si ön -
kor mány zat kö zött:

a) egy sé ge sen öt mil lió fo rint tá mo ga tás min den me -
gyei te rü let fej lesz té si ta nács és a fõ vá ro si ön kor mány zat
ré szé re;

b) a mû kö dé si tá mo ga tás nak az a) pont sze rin ti összeg -
gel csök ken tett ré sze az e be kez dés ben meg ha tá ro zott ke -
re tek ará nyá ban.

(6) A pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé re for dít ha tó ke ret -
rõl az éves sza bad ke ret függ vé nyé ben, az el kü lö ní tett ke -

ret fel hasz ná lá sa kor a pá lyá za ti rend szer ben köz re mû kö dõ 
szer ve ze tek be vo ná sá ról, az el vég zen dõ fel ada tok ról, az
el is mer he tõ költ sé gek rõl, to váb bá az el szá mo lás rend jé rõl
meg ál la po dást köt a (3) és a (4) be kez dés vo nat ko zá sá ban
a re gi o ná lis ta nács, az (5) be kez dés vo nat ko zá sá ban a me -
gyei te rü let fej lesz té si ta nács, il let ve a fõ vá ro si ön kor -
mány zat az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal lal
(a továb biak ban: OTH).

(7) A re gi o ná lis ta nács a pá lyá za ti rend szer mû köd te té -
sé re for dít ha tó tá mo ga tás ról, az el kü lö ní tett ke ret fel hasz -
ná lá sa kor el is mer he tõ költ sé gek rõl és az el szá mo lás rend -
jé rõl, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben (a továb biak ban: Áht.) fog lal tak alap ján meg ál la -
po dást köt het a re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök ség gel
(a továb biak ban: RFÜ), az érin tett me gyei te rü let fej lesz té -
si ta ná csok mun ka szer ve ze te i vel, va la mint e ren de let 21. § 
(5) be kez dé se alap ján ki írt kö zös pá lyá zat ese tén a tér sé gi
fej lesz té si ta náccsal, il let ve an nak mun ka szer ve ze té vel.

(8) A me gyei te rü let fej lesz té si ta nács, il let ve a fõ vá ro si
ön kor mány zat a pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé re for dít -
ha tó tá mo ga tás ról, az el kü lö ní tett ke ret fel hasz ná lá sa kor
el is mer he tõ költ sé gek rõl és az el szá mo lás rend jé rõl az
Áht.-ban fog lal tak alap ján meg ál la po dást köt het a me gyei
te rü let fej lesz té si ta nács mun ka szer ve ze té vel, il let ve a fõ -
vá ro si ön kor mány zat a hi va ta lá val.”

6.  §

A TRFC-ren de let 12.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Tu risz ti kai vonz erõ vel bí ró ren dez vé nyek, va la -
mint ide gen for gal mi fej lesz té sek ke re té ben meg va ló su ló
mar ke ting esz köz lét re ho zá sa ese tén el szá mol ha tó költ -
ség nek mi nõ sül nek köz vet le nül a ren dez vénnyel, va la mint 
ide gen for gal mi fej lesz té sek ke re té ben meg va ló su ló mar -
ke ting esz köz lét re ho zá sá val össze füg gés ben a szám vi te li
tör vény ren del ke zé se alap ján fel me rü lõ anyag jel le gû és
sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok.”

7.  §

A TRFC-ren de let 18.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tá mo ga tá si dön té sek rõl a re gi o ná lis ta nács a 2.  §
(6) be kez dé se sze rin ti kü lön meg ál la po dás ban rög zí tett
szem pon tok alap ján szol gál tat ada to kat.”

8.  §

A TRFC-ren de let 20.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tás ból meg va ló su ló be ru há zá sok, fej lesz -
té sek ha tá sa it ér té ke lõ je len té se ket, a fo lya mat ban lé võk
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nyo mon kö ve té sét és pénz ügyi el len õr zé sét tar tal ma zó
elem zé se ket a re gi o ná lis ta nács – együtt mû köd ve a Kincs -
tár ral – az OTH ál tal a 2.  § (6) be kez dé se sze rin ti meg ál la -
po dás ban meg ha tá ro zott for má ban és tar ta lom mal éven te
el ké szí ti, és a tárgy évet kö ve tõ feb ru ár 15-ig meg kül di az
OTH ré szé re.”

9.  §

A TRFC-ren de let 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A re gi o ná lis ta nács a tá mo ga tás ra vo nat ko zó pá lyá -
za ti fel hí vá so kat és a pá lyá za to kat el bí rá ló ér té ke lõ rend -
sze rét fo lyó év ja nu ár 15-ig a re gi o ná lis ta nács el nö ké nek
kez de mé nye zé sé re az OTH hon lap ján és leg alább egy he -
lyi na pi lap ban kö te les köz zé ten ni. A pá lyá za to kat fo lyó év 
feb ru ár 15-ig le het be nyúj ta ni. Amennyi ben fo lyó év feb -
ru ár 15-ig nem ér ke zik be a re gi o ná lis ta nács hoz a ré szé re
biz to sí tott ke ret össze gét el érõ pá lyá zat, és a re gi o ná lis ta -
nács a 18.  § (1) be kez dé sé ben rög zí tett dön té si ha tár idõ ig
for rás hi ány  miatt nem uta sí tott el pá lyá za tot, úgy a re gi o -
ná lis ta nács jo go sult a pá lyá za ti fel hí vá sát is mé tel ten meg -
je len tet ni. Az is mé tel ten meg je len te tett pá lyá za ti fel hí vás
ese tén a pá lyá za tok fo lyó év áp ri lis 30-ig nyújt ha tók be,
amely rõl a re gi o ná lis ta nács fo lyó év jú ni us 30-ig hoz dön -
tést, figye lembe vé ve e ren de let 17.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben fog lalt, hi ány pót lás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket.”

A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok elõirányzatai,

valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes
szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosítása

10.  §

A de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo -
ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or tar ta -
lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
3.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„A pá lyá za to kat fo lyó év feb ru ár 15-ig le het benyúj -
tani.”

Záró rendelkezés

11.  §

(1) E ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) A 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 2. szá mú mel -
lék le té ben sze rep lõ, a te rü let fej lesz tés szem pont já ból át -
me ne ti leg ked vez mé nye zett kis tér sé gek 2006. év ben is át -
me ne ti leg ked vez mé nye zett nek mi nõ sül nek.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt decentralizált területfejlesztési
és szakmai programjainak régiók közötti felosztása

Mil lió Ft

Prog ra mok és ré gi ók Dél-Al föld
Dél-

Du nán túl
Észak-
Al föld

Észak-
Magyar -
ország

Kö zép-
Du nán túl

Kö zép-
Magyar -
ország

Nyu gat-
Du nán túl

Össze sen

I. De cent ra li zált te rü let fej lesz té si 
prog ra mok

1 388,7 1 104,0 2 363,8 1 708,6 598,3 728,7 507,9 8 400,0

eb bõl:

új in du ló fej lesz té sek re 496,0 394,3 844,2 610,2 213,7 260,3 181,4 3 000,0

eb bõl:

tu risz ti kai cé lok ra: 49,6 39,4 84,4 61,0 21,4 26,0 18,1 300,0

II. De cent ra li zált szak mai prog ra mok 142,2 206,7 249,6 179,1 132,9 219,0 145,5 1 275,0

1. Au tó pá lya-épí tést se gí tõ köz mun ka -
prog ram

0,0 60,0 90,0 30,0 0,0 0,0 0,0 180,0

2. Nem ze ti par kok köz mun ka prog ram 21,0 9,0 28,5 30,0 6,0 6,0 4,5 105,0

3. Köz tiszt vi se lõk és pe da gó gu sok in ter -
net hoz zá fé ré sé nek tá mo ga tá sa

19,2 21,9 27,9 26,4 19,2 33,3 26,1 174,0

4. Há rom szo ros esély te rem tés a szo ci á lis
el lá tó rend szer fej lesz té sé vel

2,4 5,1 12,3 14,1 0,0 0,0 2,1 36,0

5. Bel te rü le ti ki épí tet len köz út há ló zat fej -
lesz té se

13,8 11,4 15,9 10,2 9,3 21,3 8,1 90,0



Prog ra mok és ré gi ók Dél-Al föld
Dél-

Du nán túl
Észak-
Al föld

Észak-
Magyar -
ország

Kö zép-
Du nán túl

Kö zép-
Magyar -
ország

Nyu gat-
Du nán túl

Össze sen

6. Ke rék pár utak fej lesz té se 25,8 9,3 15,0 8,4 8,4 8,4 14,7 90,0

7. Ide gen for gal mi fej lesz té sek 60,0 90,0 60,0 60,0 90,0 150,0 90,0 600,0

8. Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té se 0,0 0,0 528,0 1 232,0 0,0 0,0 0,0 1 760,0
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2. számú melléklet
a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior
támogatása elõirányzat területi kötöttséggel

felhasználható keretének megyék közötti felosztása

 Ada tok mil lió Ft-ban

Me gye, ré gió

Bu da pest 0,0

Pest 399,1

Kö zép-Ma gyar or szág 399,1

Fej ér 183,4

Ko má rom-Esz ter gom 131,2

Veszp rém 265,0

Kö zép-Du nán túl 579,6

Gyõr-Mo son-Sop ron 155,9

Vas 121,1

Za la 140,6

Nyu gat-Du nán túl 417,6

Ba ra nya 378,2

So mogy 333,4

Tol na 229,5

Dél-Du nán túl 941,1

Bor sod-Aba új-Zemp lén 844,5

He ves 272,6

Nóg rád 337,0

Észak-Ma gyar or szág 1 454,1

Haj dú-Bi har 573,6

Jász-Nagy kun-Szol nok 481,7

Sza bolcs-Szat már-Be reg 728,6

Észak-Al föld 1 783,9

Bács-Kis kun 555,4

Bé kés 430,7

Csong rád 286,6

Dél-Al föld 1 272,7

Össze sen 6 848,1

3. számú melléklet
a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior
támogatása elõirányzat területi kötöttség nélkül
felhasználható keretének megyék és a Budapest

Fõváros közötti felosztása

Ada tok mil lió Ft-ban

Me gye, ré gió

Bu da pest 275,1

Pest 333,9

Kö zép-Ma gyar or szág 609,0

Fej ér 140,3

Ko má rom-Esz ter gom 86,5

Veszp rém 170,1

Kö zép-Du nán túl 396,9

Gyõr-Mo son-Sop ron 155,5

Vas 131,0

Za la 161,1

Nyu gat-Du nán túl 447,6

Ba ra nya 222,4

So mogy 199,3

Tol na 127,4

Dél-Du nán túl 549,1

Bor sod-Aba új-Zemp lén 387,8

He ves 142,9

Nóg rád 116,9

Észak-Ma gyar or szág 647,6

Haj dú-Bi har 238,1

Jász-Nagy kun-Szol nok 192,1

Sza bolcs-Szat már-Be reg 340,3

Észak-Al föld 770,5

Bács-Kis kun 258,9

Bé kés 182,3

Csong rád 160,0

Dél-Al föld 601,2

Össze sen 4021,9



4. számú melléklet
a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A leghátrányosabb helyzetû kistérségek
felzárkóztatásának támogatása elõirányzat megyék

közötti felosztása

Ada tok mil lió Ft-ban

Me gye, ré gió

Bu da pest 0,0

Pest 0,0

Kö zép-Ma gyar or szág 0,0

Fej ér 0,0

Ko má rom-Esz ter gom 0,0

Veszp rém 0,0

Kö zép-Du nán túl 0,0

Gyõr-Mo son-Sop ron 0,0

Vas 43,5

Za la 0,0

Nyu gat-Du nán túl 43,5

Ba ra nya 439,8

So mogy 433,5

Tol na 252,8

Dél-Du nán túl 1 126,1

Bor sod-Aba új-Zemp lén 1 773,3

He ves 448,6

Nóg rád 691,2

Észak-Ma gyar or szág 2 913,2

Haj dú-Bi har 1 288,1

Jász-Nagy kun-Szol nok 484,7

Sza bolcs-Szat már-Be reg 1 973,3

Észak-Al föld 3 746,6

Bács-Kis kun 214,9

Bé kés 685,7

Csong rád 269,9

Dél-Al föld 1 170,6

Össze sen 9 000,0

A Kormány

10/2006. (I. 18.) Korm.

rendelete

a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok elõirányzatai,

valamint a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól  szóló

295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 68.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo -
ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or tar -
talék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ
18/A.  §-sal egé szül ki:

„18/A.  § (1) A Kor mány ál tal a he lyi ön kor mány za tok
2006. I. fél évi bel víz vé de ke zé sé re – a vis ma i or tar ta lék
elõ irány za tá nak nö ve lé sé vel – jó vá ha gyott 785,6 mil lió
fo rint össze gû tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán e ren de let
13–14.  §-ait és 18.  § (2)–(4) be kez dé se it kell meg fele lõen
al kal maz ni.

(2) A vis ma i or tar ta lék (1) be kez dés sze rin ti össze gé bõl 
a me gyei te rü let fej lesz té si ta nács – az ön kor mány za tok
bel víz vé de ke zé si tá mo ga tá si igé nyei alap ján – ak kor is
igé nyel het tá mo ga tást, ha a 10.  § (1) be kez dés c) pont ja
sze rin ti éves elõ irány za tot még nem hasz nál ta fel. Az igé -
nyek tel je sí té sé rõl a pénz ügy mi nisz ter rel tör té nõ egyez te -
tést köve tõen a bel ügy mi nisz ter dönt.

(3) A vis ma i or tar ta lék (1) be kez dés sze rin ti össze gé bõl 
jó vá ha gyott tá mo ga tás ról az ön kor mány za tok nak a me -
gyei te rü let fej lesz té si ta nács ré szé re 2006. jú ni us 30-ai
for du ló nap pal, leg ké sõbb 2006. jú li us 10-ig el kell szá -
mol ni uk. E ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a tá mo ga tást a
köz pon ti költ ség ve tés nek vissza kell fi zet ni.”

2.  §

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

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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A Kormány
18/2006. (I. 26.) Korm.

rendelete
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

elleni védekezésrõl*

A belügyminiszter
2/2006. (I. 13.) BM

rendelete
az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról

és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
módosításáról**

A belügyminiszter

3/2006. (I. 19.) BM

rendelete

a 2006. április 9. és 23. napjára kitûzött
országgyûlési képviselõ-választás eljárási

határidõinek és határnapjainak megállapításáról

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 153.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a köz tár sa sá gi el nök ál tal 
2006. áp ri lis 9. nap já ra, il le tõ leg áp ri lis 23. nap já ra ki tû -
zött or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás nap tár sze rin ti ha -
tár idõ it és ha tár nap ja it a kö vet ke zõk sze rint ha tá ro zom
meg:

A választók nyilvántartása

1.  §

(1) A név jegy zék be tör té nõ fel vé tel rõl  szóló ér te sí tõt az
aján ló szel vén nyel együtt 2006. feb ru ár 6. és feb ru ár 10.
kö zött kell meg kül de ni a vá lasz tó pol gá rok nak [Ve. 14.  §
(1) bek.].

(2) A név jegy zé ket feb ru ár 8-tól feb ru ár 15-ig köz szem -
lé re kell ten ni [Ve. 14.  § (1) bek.].

(3) A név jegy zék bõl va ló ki ha gyás, tör lés, il le tõ leg a
név jegy zék be va ló fel vé tel  miatt 2006. feb ru ár 8-tól feb -
ruár 15-én 16.00 órá ig le het ki fo gást be nyúj ta ni [Ve.
20/E.  § (1) bek.].

*A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. ja nu ár 26-án meg je lent 7.
szá má nak I. kö te té ben fel lel he tõ.

** A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. ja nu ár 13-án meg je lent 3.
szá má ban fel lel he tõ.

(4) A kül kép vi se le ti név jegy zék be va ló fel vé telt a vá -
lasz tó pol gár a lak cí me sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro -
da (a továb biak ban: HVI) ve ze tõ jé tõl 2006. már ci us 17-én
16.00 órá ig kér he ti [Ve. 89/B.  § (1) bek.].

(5) A kül kép vi se le ti név jegy zék ada ta it a he lyi válasz -
tási iro da ve ze tõ je 2006. már ci us 24-én 16.00 órá ig kül di
meg az Or szá gos Vá lasz tá si Iro dá nak (a továb biak ban:
OVI) [Ve. 89/B.  § (5) bek.].

(6) Iga zo lást – a vá lasz tás el sõ és má so dik for du ló já ra
egy aránt – sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján leg ké -
sõbb 2006. áp ri lis 7-én 16.00 órá ig, aján lott le vél ben pe dig 
úgy le het kér ni, hogy az leg ké sõbb 2006. áp ri lis 4-én meg -
ér kez zen a vá lasz tá si iro dá hoz. Iga zo lást – a vá lasz tás el sõ
és má so dik for du ló já ra is – leg ké sõbb 2006. áp ri lis 7-én
16.00 órá ig le het ki ad ni [Ve. 89.  § (4) bek.].

(7) A mó do sí tott név jegy zék 2006. áp ri lis 7-én
16.00 órá ig, il le tõ leg áp ri lis 21-én 16.00 órá ig te kint he tõ
meg a pol gár mes te ri hi va tal ban [Ve. 15.  § (3) bek.].

(8) A név jegy zé ket 2006. áp ri lis 8. után lak cím vál to zás
 miatt nem le het mó do sí ta ni [Ve. 89/A.  §].

A választási szervek létrehozása

2.  §

(1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB), a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, il le tõ leg az or szág -
gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság (a to -
váb bi ak ban: OEVB) tag ja it leg ké sõbb 2006. feb ru ár 17-én 
kell meg vá lasz ta ni [Ve. 23.  § (5) bek].

(2) A sza va zat szám lá ló bi zott sá gok (a to váb bi ak ban:
SZSZB) vá lasz tott tag ja it és a szük sé ges szám ban pót ta go -
kat leg ké sõbb 2006. már ci us 20-án kell meg vá lasz ta ni
[Ve. 23.  § (1) bek.].

(3) A vá lasz tá si bi zott sá gok meg bí zott tag ja it a vá lasz -
tó ke rü let ben je löl tet, il le tõ leg lis tát ál lí tó je lö lõ szer ve zet,
il le tõ leg a füg get len je lölt leg ké sõbb 2006. már ci us 31-én
16.00 órá ig je lent he ti be [Ve. 25.  § (2) bek.].

A választási kampány

3.  §

(1) A köz szem lé re tett név jegy zék má so la tát a HVI ve -
ze tõ je a je lölt, je lö lõ szer ve zet ké ré sé re 2006. már ci us
21-tõl ad ja át [Ve. 45.  § (2) bek.].

(2) A sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti hi -
va ta la a név jegy zék ben sze rep lõ vá lasz tó pol gá rok csa lá di
és utó ne vét, va la mint lak cí mét a je löl tek nek, je lö lõ szer ve -
ze tek nek ké ré sük re 2006. már ci us 21-tõl ad ja át [Ve. 45.  §
(1) bek.].
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(3) Az or szá gos köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók az or -
szá gos lis tát ál lí tó je lö lõ szer ve ze tek, a kör ze ti köz szol gá -
la ti mû sor szol gál ta tók a vé tel kör ze tük ben te rü le ti lis tát ál -
lí tó je lö lõ szer ve ze tek, a he lyi köz szol gá la ti mû sor szol gál -
ta tók a vé tel kör ze tük ben in du ló egyé ni vá lasz tó ke rü le ti
 jelöltek po li ti kai hir de té se it 2006. már ci us 22-tõl áp ri -
lis 6-ig, il le tõ leg áp ri lis 10-tõl áp ri lis 20-ig leg alább egy -
szer in gye ne sen köz lik [Ve. 93.  § (1) bek.].

(4) A (3) be kez dés ben meg je lölt mû sor szol gál ta tók
2006. áp ri lis 7-én, il le tõ leg áp ri lis 21-én leg alább egy szer
in gye ne sen köz zét eszik a je lö lõ szer ve ze tek, il le tõ leg je -
löl tek ál tal ké szí tett po li ti kai hir de té se ket [Ve. 93.  §
(2) bek.].

(5) A vá lasz tás sal kap cso la tos köz vé le mény-ku ta tás
ered mé nyét 2006. áp ri lis 1-jé tõl áp ri lis 9-én 19.00 órá ig,
 illetõleg 2006. áp ri lis 15-tõl áp ri lis 23-án 19.00 órá ig nem
sza bad nyil vá nos ság ra hoz ni [Ve. 8.  § (1) bek.].

(6) A vá lasz tá si kam pány 2006. áp ri lis 7-én 24.00 órá ig, 
il le tõ leg áp ri lis 9-én 19.00 órá tól áp ri lis 21-én 24.00 órá ig
tart [Ve. 40.  § (1) bek.].

(7) Kam pányt foly tat ni 2006. áp ri lis 8-án 00.00 órá tól
áp ri lis 9-én 19.00 órá ig, il le tõ leg 2006. áp ri lis 22-én
00.00 órá tól áp ri lis 23-án 19.00 órá ig ti los [Ve. 40.  §
(2) bek.].

(8) Az (1) és (2) be kez dés sze rint tel je sí tett adat szol gál -
ta tás ada ta it leg ké sõbb 2006. áp ri lis 23-án kell meg sem mi -
sí te ni. Az er rõl ké szült jegy zõ köny vet 2006. áp ri lis 26-ig
át kell ad ni az adat szol gál ta tó nak [Ve. 45.  § (3) bek.].

(9) A pla ká tot az, aki el he lyez te, vagy aki nek ér de ké ben 
el he lyez ték, 2006. má jus 23-ig kö te les el tá vo lí ta ni [Ve.
42.  § (6) bek.].

(10) A vá lasz tás ra for dít ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá ról a je lö lõ szer ve ze tek nek és a füg get len je -
löl tek nek leg ké sõbb 2006. má jus 23-án el kell szá mol ni uk
a ki fi ze tõ he lyen [Ve. 91.  § (4) bek.].

(11) Min den je lö lõ szer ve zet nek és füg get len je lölt nek
leg ké sõbb 2006. jú ni us 22-ig kell a Ma gyar Köz löny ben
nyil vá nos ság ra hoz nia a vá lasz tás ra for dí tott ál la mi és más 
pénz esz kö zök, anya gi tá mo ga tá sok össze gét, for rá sát és
fel hasz ná lá sá nak mód ját [Ve. 92.  § (2) bek.].

(12) A vá lasz tás ra for dí tott ál la mi és más pénz esz kö zök
fel hasz ná lá sát az Ál la mi Szám ve võ szék 2007. áp ri lis
23-ig az or szág gyû lé si kép vi se let hez ju tott je lö lõ szer ve -
ze tek és füg get len je löl tek te kin te té ben hi va tal ból, egyéb
je lö lõ szer ve ze tek és füg get len je löl tek te kin te té ben más
je lölt, je lö lõ szer ve zet ké rel mé re el len õr zi. Az el len õr zés
irán ti ké rel met 2006. jú li us 24-ig le het be nyúj ta ni [Ve.
92.  § (3) bek.].

A jelölés

4.  §

(1) A vá lasz tá si iro dák 2006. feb ru ár 10-tõl mû köd te tik
a je lölt aján lás szá mí tó gé pes el len õr zõ rend sze rét [Ve.
38.  § (1) bek. f) pont].

(2) Je löl tet aján la ni 2006. már ci us 17-én 16.00 órá ig le -
het [Ve. 46.  § (3) bek.].

(3) A je löl tet leg ké sõbb 2006. már ci us 17-én 16.00 órá -
ig le het be je len te ni az ille té kes vá lasz tá si bi zott ság nál [Ve. 
52.  § (1) bek.].

(4) A be nem nyúj tott aján ló szel vé nye ket 2006. már ci us 
20-án 16.00 órá ig meg kell sem mi sí te ni. Az er rõl ké szült
jegy zõ köny vet 2006. már ci us 23-án 16.00 órá ig kell át ad ni 
a vá lasz tá si bi zott ság nak [Ve. 60.  §].

(5) A te rü le ti lis tát és az azon sze rep lõ je löl te ket leg ké -
sõbb 2006. már ci us 20-án 16.00 órá ig le het be je len te ni
[Ve. 94.  § (1) bek.].

(6) Az or szá gos lis tát és az azon sze rep lõ je löl te ket leg -
ké sõbb 2006. már ci us 21-én 16.00 órá ig le het be je len te ni
[Ve. 94.  § (1) bek.].

(7) Ha a vá lasz tó pol gárt egy je lö lé si faj tán be lül több
he lyen is je lölt nek aján lot ták, leg ké sõbb 2006. már ci us
21-én 16.00 órá ig kell nyi lat koz nia ar ról, hogy me lyik je -
lö lést fo gad ja el [Ve. 57.  §].

(8) A lis ták kap cso lá sát, a kap csolt lis ták sor rend jét és a
kap csolt lis tá kon sze rep lõ je löl tek man dá tum hoz ju tá si
sor rend jét leg ké sõbb 2006. már ci us 22-én 16.00 órá ig le -
het be je len te ni [Ve. 95.  § (1) bek.].

(9) A kö zös je löl tek és a kö zös te rü le ti lis ták tö re dék sza -
va za ta i nak meg osz tá sát leg ké sõbb 2006. már ci us 22-én
16.00 órá ig le het be je len te ni [Ve. 95.  § (3) bek.].

(10) Az aján ló szel vé nye ket, va la mint a tech ni kai nyil -
ván tar tást az ille té kes vá lasz tá si iro da 2006. áp ri lis 9-én
meg sem mi sí ti [Ve. 59.  § (3) bek.].

Szavazás a külképviseleten

5.  §

(1) A kül kép vi se le ti meg fi gye lõt a je löl tet ál lí tó je lö lõ
szer ve ze tek, va la mint a füg get len je löl tek 2006. már ci us
24-én 16.00 órá ig je lent he tik be az OVB-nél [Ve. 87.  §
(4) bek.].

(2) A vá lasz tás 1. for du ló já ban a kül kép vi se le te ken
2006. áp ri lis 2-án he lyi idõ sze rint 6 és 19 óra kö zött le het
sza vaz ni. Azo kon a kül kép vi se le te ken, ahol az idõ el to ló -
dás a kö zép-eu ró pai idõ höz ké pest –1 vagy –2 óra, a he lyi
idõ sze rin ti 6 óra és a kö zép-eu ró pai idõ sze rin ti 19 óra kö -
zött le het sza vaz ni. Az ame ri kai kon ti nen sen lé te sí tett kül -
kép vi se le te ken a ma gyar or szá gi sza va zást meg elõ zõ 8. na -
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pon, he lyi idõ sze rint 6 és 19 óra kö zött le het sza vaz ni [Ve.
96/A.  § (1) bek.].

(3) A vá lasz tás 2. for du ló já ban a kül kép vi se le te ken
2006. áp ri lis 23-án he lyi idõ sze rint 6 és 19 óra kö zött le het 
sza vaz ni. Azo kon a kül kép vi se le te ken, ahol az idõ el to ló -
dás a kö zép-eu ró pai idõ höz ké pest –1 vagy –2 óra, a he lyi
idõ sze rin ti 6 óra és a kö zép-eu ró pai idõ sze rin ti 19 óra kö -
zött le het sza vaz ni. Az ame ri kai kon ti nen sen lé te sí tett kül -
kép vi se le te ken a ma gyar or szá gi sza va zást meg elõ zõ na -
pon, he lyi idõ sze rint 6 és 19 óra kö zött le het sza vaz ni [Ve.
71/A.  § (5) bek.].

A szavazatok összesítése

6.  §

(1) A kül kép vi se le ten le adott sza va za to kat tar tal ma zó
ur ná nak a vá lasz tás 1. for du ló já ban 2006. áp ri lis 6-án
24.00 órá ig kell be ér kez nie az OVI-hoz [Ve. 96/B.  §
(1) bek.].

(2) A sza va zó kö ri jegy zõ könyv egy pél dá nya az ille té -
kes vá lasz tá si iro dá ban 2006. áp ri lis 12-én 16.00 órá ig, il -
le tõ leg áp ri lis 26-án 16.00 órá ig meg te kint he tõ [Ve. 75.  §
(2) bek.].

(3) A vá lasz tás 1. for du ló já ban az ille té kes vá lasz tá si bi -
zott ság a sza va zat szám lá ló bi zott sá gok jegy zõ köny vei
alap ján leg ké sõbb 2006. áp ri lis 10-én össze sí ti a sza va za -
to kat, és meg ál la pít ja a vá lasz tá si ered ményt [Ve. 73.  §
(3) bek.].

(4) A kül kép vi se le ten le adott sza va za to kat tar tal ma zó
ur ná nak a vá lasz tás 2. for du ló já ban 2006. áp ri lis 27-én
24.00 órá ig kell be ér kez nie az OVI-hoz [Ve. 71/C.  §
(2) bek.].

(5) A vá lasz tás 2. for du ló já ban az OEVB a sza va zó kö ri
ur ná kat és a kül kép vi se le ti sza va zó la po kat tar tal ma zó bo -
rí té ko kat 2006. áp ri lis 29-én át ad ja a ki je lölt SZSZB-nek
[Ve. 97/A.  § (4) bek.].

(6) A sza va zó la po kat a pol gár mes te ri hi va tal ban 2006.
jú li us 22-ig kell meg õriz ni. 2006. jú li us 22. után a sza va -
zó la po kat és a vá lasz tá si ira to kat – a jegy zõ köny vek ki vé -
te lé vel – meg kell sem mi sí te ni [Ve. 75.  § (3) bek.].

(7) A jegy zõ köny vek el sõ pél dá nyát 2006. jú li us 22. el -
tel té vel az ille té kes le vél tár nak át kell ad ni [Ve. 75.  §
(4) bek.].

(8) Ha az ur na nem a (4) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ben,
vagy nem a Ve. 71/C.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mó don ér ke zik meg az OVI-hoz, ak kor a kül kép vi se le ti
ira to kat, ide ért ve a fel nem bon tott ur nát 2006. jú li us 22.
után fel bon tat la nul meg kell sem mi sí te ni [Ve. 71/C.  §
(3) bek.].

7.  §

Ez a ren de let ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ez zel egy -
ide jû leg a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vénynek az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán tör té nõ
vég re haj tá sá ról  szóló 60/2005. (XII. 21.) BM ren de let
6.  §-ának c) pont já ból az „A/3-as és A/4-es mé ret ben tör té -
nõ” szö veg rész, 10.  §-ának g) pont já ból az „A/4 mé re tû”
szö veg rész, va la mint 13.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já -
ból a „nyom dai ki vi te lez he tõ ség ér de ké ben az A/3 mé re tû -
re ter ve zett” szö veg rész ha tá lyát veszti.

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

A belügyminiszter

4/2006. (I. 20.) BM

rendelete

a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt ál ló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek
és egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint

a fo lyó sí tás sza bá lya i ról  szóló
20/1997. (III. 19.) BM ren de let, va la mint

a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek,
va la mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti

vi szony ban ál ló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes
kér dé se i rõl és a sze mély ügyi igazgatás rendjérõl  szóló

9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról*

A belügyminiszter

5/2006. (I. 26.) BM

rendelete

a fontos és bizalmas munkakörökrõl, 
valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl  szóló

34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény (a továbbiak ban: Nbtv.) 71.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben és 78.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján – a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to -
kat irá nyí tó mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

* A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. ja nu ár 20-án meg je lent 6.
szá má ban fel lel he tõ.
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1.  §

A fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz ton -
sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 34/1997. (V. 30.) BM ren -
de let 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § (1) A ren de let ha tá lya a Bel ügy mi nisz té ri um hi va -
ta li szer ve ze té re, a hi va ta li te vé keny sé gét se gí tõ szer ve ze -
tek re, va la mint a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó
szer vek re és a bel ügy mi nisz ter ál tal fel ügyelt, a Kor mány
ál tal irá nyí tott Nem ze ti Sport hi va tal ra ter jed ki.”

2.  §

(1) A ren de let mel lék le té nek cí me he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek 
és a Nemzeti Sporthivatal fontos és bizalmas

munkakörei”

(2) A ren de let mel lék le te a kö vet ke zõ XI/A. pont tal egé -
szül ki:

„A Nemzeti Sporthivatalnál

1. ,,C” tí pu sú kér dõ ívet kell ki töl te ni a kö vet ke zõ mun -
ka kö rök ben:

a) a fõ osz tály ve ze tõ vagy az zal azo nos jog ál lá sú ve ze tõ,
b) nem zet biz ton sá gi meg bí zott.
2. ,,B” tí pu sú kér dõ ívet kell ki töl te ni a kö vet ke zõ mun -

ka kö rök ben:
a) a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, osz tály ve ze tõ vagy

azok kal azo nos jog ál lá sú ve ze tõ,
b) rejt jel fe le lõs és he lyet te se,
c) rend szer gaz da,
d) a Nem ze ti Sport köz pon tok, a Nem ze ti Után pót -

lás-ne ve lé si In té zet, a Test ne ve lé si és Sport mú ze um fõ -
igaz ga tó ja.

3. ,,A” tí pu sú kér dõ ívet kell ki töl te ni a kö vet ke zõ mun -
ka kö rök ben:

a) El nö ki Tit kár ság 1. és 2. pont ban nem em lí tett mun -
ka kö rei,

b) el nök he lyet tes és fõ osz tály ve ze tõk tit kár sá gi ügy in -
té zõi és tit kár nõi,

c) 2/d) al pont ban em lí tett költ ség ve té si szer vek fõ igaz -
ga tó-he lyet te sei, gaz da sá gi ve ze tõi,

d) olim pi ai köz pon tok ve ze tõi,
e) ,,T” ügy ke ze lõ.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lé võ ügyek ben is al kal -
maz ni kell.

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

A pénzügyminiszter

2/2006. (I. 19.) PM

rendelete

a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi
önkormányzatok központi költségvetési

kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele
és elszámolása szabályszerûségének felülvizsgálatáról

 szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  §-a (4) be kez dé sé nek h) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za tok és a he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok köz pon ti költ ség ve té si kap cso la tok ból szár ma -
zó for rá sai igény be vé te le és el szá mo lá sa sza bály sze rû sé -
gé nek fe lül vizs gá la tá ról  szóló 16/2002. (IV. 12.) PM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1.  § A Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai
(a továb biak ban: Igaz ga tó sá gok) és a Ma gyar Ál lam kincs -
tár (a továb biak ban: Kincs tár) az Áht. 64/A–64/D.  §-ai ból, 
121.  §-ának (3) be kez dé sé bõl, va la mint az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let 52/A–52/C.  §-ai ból ere dõ, a he lyi, he lyi ki sebb sé gi
ön kor mány za tok, va la mint a te le pü lé si ön kor mány za tok
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sai (a to váb bi ak ban: együtt: he -
lyi ön kor mány za tok) köz pon ti költ ség ve té si kap cso la tok -
ból szár ma zó for rá sai igény be vé te le és el szá mo lá sa sza -
bály sze rû sé gé nek fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló fel ada ta i kat e
ren de let sza bá lyai sze rint vég zik.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § Ahol e ren de let pol gár mes tert em lít, azon a fõ pol -

gár mes tert, a me gyei köz gyû lés és a he lyi ki sebb sé gi ön -
kor mány zat, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás tár su lá si ta ná -
csá nak el nö két, ahol jegy zõt em lít, azon a fõ jegy zõt és a
kör jegy zõt, va la mint a több cé lú kis tér sé gi tár su lás mun ka -
szer ve ze té nek a ve ze tõ jét is ér te ni kell.”

3.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A fe lül vizs gá lat ban nem ve het részt az a sze mély,
a) aki a fe lül vizs gá lat tal érin tett ön kor mány zat pol gár -

mes te re, jegy zõ je, kép vi se lõ-tes tü le te tag ja, a (fõ)pol gár -
mes te ri hi va tal, kör jegy zõ ség, köz gyû lés hi va ta la (ez
utób bi há rom a to váb bi ak ban: együtt: ön kor mány zat hi va -
ta la), az ön kor mány zat fe lül vizs gá lat tal érin tett költ ség ve -
té si szer ve, il let ve jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ egyéb
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in téz mé nye (ez utób bi ket tõ a to váb bi ak ban: együtt: in téz -
mény) ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ je,
köz al kal ma zott ja, mun ka vál la ló ja, hi va tá sos szol gá la ti
jog vi szony ban ál ló sze mé lye, va la mint ezek – a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  §-ának
b) pont ja sze rin ti – kö ze li hoz zá tar to zó ja (a továb biak ban:
kö ze li hoz zá tar to zó) vagy volt há zas tár sa,

b) aki a fe lül vizs gá lat tal érin tett több cé lú kis tér sé gi tár -
su lás tár su lá si ta ná csá nak el nö ke, tag ja, a tár su lás mun ka -
szer ve ze té nek ve ze tõ je, a tár su lás fe lül vizs gá lat tal érin tett
költ ség ve té si szer ve, il let ve jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke -
zõ egyéb in téz mé nye ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz -
tiszt vi se lõ je, köz al kal ma zott ja, mun ka vál la ló ja, va la mint
ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja vagy volt há zas tár sa,

c) aki a fe lül vizs gá lat meg kez dé sét meg elõ zõ há rom
év ben az ön kor mány zat hi va ta lá nál vagy a több cé lú kis tér -
sé gi tár su lás mun ka szer ve ze té nél, il let ve a fe lül vizs gá lat -
ban érin tett in téz mény nél mun ka vi szony ban, köz al kal ma -
zot ti, köz szol gá la ti, hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony ban
állt, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo nya volt,

d) aki a fe lül vizs gá lat meg kez dé sét meg elõ zõ há rom
év ben az ön kor mány zat tal, több cé lú kis tér sé gi tár su lás sal,
il let ve a fe lül vizs gá lat ban érin tett in téz ménnyel be szál lí -
tói, il let ve szol gál ta tá si szer zõ dés ben ál ló egyé ni vál lal ko -
zó, il let ve gaz da sá gi tár sa ság tu laj do no sa, ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je volt, vagy a fe lül vizs gá lat tal érin tett pá lyá zat el -
ké szí té sé ben részt vett,

e) aki nek jo ga i ra vagy kö te le zett sé ge i re a fe lül vizs gá -
lat ered mé nye ki ha tás sal le het.”

4.  §

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

„4.  § (1) Az Igaz ga tó ság és a Kincs tár jo go sult a fe lül -
vizs gá lat tal érin tett he lyi ön kor mány zat, il let ve in téz mé -
nye mû kö dé sé vel és gaz dál ko dá sá val kap cso la tos kér dé -
sek ben más, ille té kes köz igaz ga tá si szer ve ket meg ke res ni
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 26.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján. A meg ke re sés rõl egy ide jû leg a he -
lyi ön kor mány za tot is ér te sí te ni kell.”

5.  §

Az R. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„19.  § A Kincs tár el nö ke az el szá mo lá sok fe lül vizs gá la -

tá hoz se géd le tet tesz köz zé.”

6.  §

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

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

A pénzügyminiszter és a belügyminiszter

4/2006. (I. 26.) PM–BM

együttes rendelete

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési

kapcsolatokból megilletõ forrásokról*

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: KT) 14.  §-ának
(3) be kez dé sé ben és 52.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a KT 4. szá mú mel -
lék le té ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A he lyi és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok
(a továb biak ban: he lyi ön kor mány za tok) szá má ra a KT
3. szá mú mel lék le te és a 4. szá mú mel lék le té nek B) I. pont -
ja alap ján meg ál la pí tott nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá so kat
és nor ma tív ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem -
adót az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 64.  §-ának (4) be kez dé se
alap ján kü lön ren de let ben ki hir de tés re ke rü lõ, a KT 3. szá -
mú mel lék le té nek 11. a) pont já ban fog lalt szo ci á lis és
gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tá sok ál ta lá nos fel ada ta i hoz és
a 12. c) pont já ban fog lalt emelt szín vo na lú bent la ká sos el -
lá tás hoz kap cso ló hoz zá já ru lá sok ki vé te lé vel – a he lyi ön -
kor mány za tok adat szol gál ta tá sá ból szá mí tott mu ta tó szá -
mok és a KT sze rin ti faj la gos össze gek figye lembe véte -
lével – he lyi ön kor mány za ton ként és jog cí men ként rész le -
tez ve e ren de let 1. szá mú mel lék le te tartal mazza.

(2) A he lyi ön kor mány za to kat a KT 8. szá mú mel lék le te 
és a 4. szá mú mel lék le té nek B) I. pont ja alap ján meg il le tõ
nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá so kat és nor ma tív
ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adót – a he lyi
ön kor mány za tok adat szol gál ta tá sá ból szá mí tott mu ta tó -
szá mok és a tá mo ga tá si össze gek figye lembe véte lével –
he lyi ön kor mány za ton ként és jog cí men ként rész le tez ve e
ren de let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) He lyi ön kor mány za ton ként rész le tez ve

a) az (1) be kez dés ben fel so rolt nor ma tív ál la mi hoz zá -
já ru lá sok és nor ma tív ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö -
ve de lem adó együt tes össze gét,

b) a (2) be kez dés ben fel so rolt nor ma tív, kö tött fel hasz -
ná lá sú tá mo ga tá sok és nor ma tív ré sze se dé sû át en ge dett
sze mé lyi jö ve de lem adó együt tes össze gét,

c) a KT 5. szá mú mel lék le té nek 22. pont ja sze rin ti köz -
pon to sí tott elõ irány zat össze gét,

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
7. szá má nak III. kö te te tar tal maz za, me lyet az érin tett elõ fi ze tõk (he lyi ön -
kor mány za tok, minisz tériumok stb.) ké rés nél kül meg kap nak, más elõ fi ze -
tõk nek – ké rés ese tén – meg küld jük (te le fon: 266-9290/237 és 238 mel lék;
fax: 338-4746;  postacím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).
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d) a KT 18.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt, a te le pü lé -
si ön kor mány za tok köz igaz ga tá si te rü le té re ki mu ta tott
sze mé lyi jö ve de lem adó 10%-át és a KT 4. szá mú mel lék -
le té nek B) II. pont ja alap ján a me gyei ön kor mány za tok
sze mé lyi jö ve de lem adó-ré sze se dé sé nek össze gét,

e) a KT 4. szá mú mel lék le té nek B) III. pont ja sze rint a
te le pü lé si ön kor mány za tok jö ve de lem dif fe ren ci á ló dá sát
mér sék lõ ki egé szí tés vagy be szá mí tás össze gét,

f) e be kez dés a)–e) pont ja i ban fog lalt for rá sok együt tes
össze gét,

g) a KT 52.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ál -
lam ház tar tá si tar ta lé kot,

h) a KT 52.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt in téz ke dé -
sig a KT 52.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti át me ne ti pénz -
el lá tás alap ját

e ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(4) A több cé lú kis tér sé gi tár su lá so kat (a továb biak ban:
tár su lá sok) a KT 8. szá mú mel lék le té nek V. pont ja alap ján
meg il le tõ nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá so kat
– a tár su lá sok adat szol gál ta tá sá ból szá mí tott mu ta tó szá -
mok és a KT sze rin ti faj la gos össze gek figye lembe véte -
lével – tár su lá son ként és jog cí men ként rész le tez ve e ren -
de let 4. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(5) A tár su lá sok szá má ra a KT 3. szá mú mel lék le te és a
4. szá mú mel lék le té nek B) I. pont ja alap ján meg ál la pí tott
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá so kat és nor ma tív ré sze se dé sû
át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adót az Áht. 64.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján kü lön ren de let ben ki hir de tés re ke rü -
lõ, a KT 3. szá mú mel lék le té nek 12. c) pont já ban fog lalt
emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás hoz kap cso ló hoz zá já -
ru lá sok ki vé te lé vel – a tár su lá sok adat szol gál ta tá sá ból szá -
mí tott mu ta tó szá mok és a KT sze rin ti faj la gos össze gek
figye lembe véte lével –, va la mint a tár su lá so kat a KT
8. szá mú mel lék le te alap ján meg il le tõ nor ma tív, kö tött fel -
hasz ná lá sú tá mo ga tá so kat – a tár su lá sok adat szol gál ta tá -
sá ból szá mí tott mu ta tó szá mok és a tá mo ga tá si össze gek
figye lembe véte lével – tár su lá son ként rész le tez ve e ren -
delet 5. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(6) Az Áht. 64.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt kü lön
ren de let ki hir de té sé ig a KT 3. szá mú mel lék le té nek
12. c) pont ja sze rin ti emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás
alap-hoz zá já ru lás nak a 70%-a elõ leg ként il le ti meg a he lyi
ön kor mány za to kat és a tár su lá so kat az e ren de let 1. szá mú, 
il let ve az 5. szá mú mel lék le té ben rész le te zet tek alap ján.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
pénz ügy mi nisz ter bel ügy mi nisz ter

Ha tá ro za tok

A Köztársasági Elnök

7/2006. (I. 19.) KE

határozata

az országgyûlési képviselõk 2006. évi általános
választásának kitûzésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben – te kin tet tel az Al kot mány 20.  § (1) be kez -
dé sé re, a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
4.  §-ának (1) be kez dé sé re és 86/A.  §-ának (1) bekezdé -
sére – az or szág gyû lé si kép vi se lõk 2006. évi ál ta lá nos
 választásának

el sõ for du ló ját: 2006. áp ri lis 9. nap já ra
(va sár nap ra)

má so dik for du ló ját: 2006. áp ri lis 23. nap já ra
(va sár nap ra)

tû zöm ki.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
96/A.  § (1) be kez dé se alap ján a kül kép vi se le te ken az el sõ
for du ló ban 2006. áp ri lis 2-án, az ame ri kai kon ti nen sen lé -
te sí tett kül kép vi se le te ken 2006. áp ri lis 1-jén le het sza vaz -
ni. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
71/A.  § (5) be kez dé se alap ján az ame ri kai kon ti nen sen lé -
te sí tett kül kép vi se le te ken a má so dik for du ló ban 2006. áp -
ri lis 22-én le het sza vaz ni.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 19.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: I-1/0278/2006.

A Kormány

1001/2006. (I. 13.) Korm.

határozata

a közszolgálati ellenõrzések 2006. évi vizsgálati
tárgyköreirõl és a vizsgálat alá vont közigazgatási

szervekrõl

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló – több -
ször mó do sí tott – 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Ktv.) 64/A.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a kö vet ke zõ 
ha tá ro za tot hoz za:
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1. A Kor mány fel hív ja a bel ügy mi nisz tert, hogy 2006.
év ben a köz szol gá la ti el len õr zé se ket az aláb bi tárgy kö rök -
ben hajt sa vég re:

a) a ki emelt ága za ti és szer ve ze ti cé lok meg ha tá ro zá sá -
nak fo lya ma ta, az egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyek
meg ha tá ro zá sa, a tel je sít mény ér té ke lé sek vég re haj tá sá nak 
mun kál ta tói gya kor la ta;

b) az alap il let mény el té rí té sek vég re haj tá sa;

c) a köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se, az il let mény
meg ál la pí tá sa és a pol gár mes te ri egyet ér té si jog gya kor lá -
sá nak sza bá lyo zá sa, a sza bá lyo zás ha tá lyo su lá sá nak ta -
pasz ta la tai.

2. Az el len õr zé sek az 1. a) és b) al pon tok ese té ben
2002. ja nu ár 1-jé tõl 2005. de cem ber 31-ig, az 1. c) al pont
ese té ben 2000. ja nu ár 1-jé tõl 2005. de cem ber 31-ig tar tó
idõ szak ra ter jed je nek ki.

3. A bel ügy mi nisz ter az 1. a) és b) al pon tok ban meg ha -
tá ro zott tárgy kö rök el len õr zé sét

a) az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um nál, a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um nál, va la mint a Pénz ügy mi nisz té ri um nál, il -
let ve az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat 
Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va ta la fõ vá ro si, fõ vá ro si ke rü -
le ti in té ze te i nél a fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ be -
vo ná sá val;

b) az 1. c) al pont ban meg ha tá ro zott el len õr zé si tárgy -
kö rök el len õr zé sét azok nál az ön kor mány za tok nál, ahol a
köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók szá ma 16–50 fõ kö zött
van a me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõk be vo ná sá val
hajt sa vég re.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va ta lok

  ve ze tõi

Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

4. A bel ügy mi nisz ter az el len õr zé sek ta pasz ta la ta i ról
ad jon tá jé koz ta tást a Kor mány nak, és te gyen ja vas la tot a
2007. évi köz szol gá la ti el len õr zé sek tárgy kö re i re és a
vizs gá lan dó köz igaz ga tá si szer vek kö ré re.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 30.

5. E ha tá ro zat köz zé té te lé vel egy ide jû leg a köz szol gá -
la ti el len õr zé sek 2005. évi vizs gá la ti tárgy kö re i rõl és a
vizs gá lat alá vont köz igaz ga tá si szer vek rõl  szóló
1005/2005. (I. 26.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1004/2006. (I. 13.) Korm.

határozata
a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány Alapító

Okiratának módosításáról

A Kor mány

1. mó do sít ja a Me zõ Fe renc Sport köz ala pít vány Ala -
pító Ok ira tát;

2. fel ha tal maz za a Nem ze ti Sport hi va tal el nö két, hogy
a Me zõ Fe renc Sport köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do -
sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le ér de ké ben szük -
sé ges in téz ke dé se ket te gye meg;

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Me zõ Fe renc Sport köz ala pít vány egy sé -
ges szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak a bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé tel után a Ma gyar Köz löny ben va ló köz zé té -
te lét.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a jog erõs bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt
 köve tõen azon nal

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

Köz le mé nyek

Az Országos Választási Bizottság
1/2006. (I. 12.) OVB

ha tá ro za ta

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Som sák Á. Lász ló ál tal a Ma gyar Nyug dí ja sok Párt ja
(3530 Mis kolc, Cor vin u. 5. fszt. 4.) kép vi se le té ben be -
nyúj tott or szá gos né pi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len az an nak köz -
zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz
cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz le het ki fo -
gást be nyúj ta ni.
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Indokolás

I.

Som sák Á. Lász ló 2005. de cem ber 19-én or szá gos né pi
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, ame lyen a
kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tár gyal ja és fel -
gyor sít sa a Ti sza és a Kö rö sök ár víz rend sze ré nek a fe lül -
vizs gá la tát, a Vá sár he lyi-terv ben fog lalt ár víz vé del mi tá -
ro zók 2006–2007. évi ki vi te le zé sét?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va -
la mint a fel tett kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé -
sét, va la mint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét
szol gá ló prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se)
köz ér de kû sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi
LXVII. tör vény 2.  §-án, az or szá gos nép sza va zás ról és né -
pi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és 
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §-ának
(3)–(5) be kez dé se in, va la mint 131.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
2/2006. (I. 12.) OVB

ha tá ro za ta

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Som sák Á. Lász ló ál tal a Ma gyar Nyug dí ja sok Párt ja
(3530 Mis kolc, Cor vin u. 5. fszt. 4.) kép vi se le té ben be -
nyúj tott or szá gos né pi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al -
kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Som sák Á. Lász ló 2005. de cem ber 19-én or szá gos né pi
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, ame lyen a
kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tár gyal ja a kö rös -
nagy har sá nyi köz úti és vas úti kis ha tár át ke lõ 2007. évi
meg nyi tá sát?”

A ha tár át ke lõ he lyek meg nyi tá sá nak fel té te le i rõl a ha -
tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi XXXII. tör -
vény ren del ke zik. A tör vény 19.  §-a sze rint „új ha tár át ke -
lõ hely meg nyi tá sá ra, a ha tár át ke lõ hely meg szün te té sé re, a
mû kö dé sé nek szü ne tel te té sé re, to váb bá a for ga lom jel le -
gé nek meg vál toz ta tá sá ra – nem zet kö zi szer zõ dés sel össz -
hang ban – a Kor mány dön té se alap ján, a bel ügy mi nisz ter
és a pénz ügy mi nisz ter az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér -
tés ben in téz ke dik”. A tör vény 83.  § (1) be kez dé sé nek
e) pont ja fel ha tal maz za to váb bá a Kor mányt, hogy ren de -
let ben ál la pít sa meg „a ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá nak és
mû köd te té sé nek rend jét és fel té te le it, így kü lö nö sen a ha -
tár át ke lõ hely he lyét, nyit va tar tá si ide jét, a for ga lom jel le -
gét, va la mint mind azo kat a tár gyi, inf ra struk tu rá lis, sze -
mé lyi és pénz ügyi fel té te le ket, ame lyek a ha tár for ga -
lom-el len õr zés szak sze rû és biz ton sá gos vég re haj tá sá hoz
szük sé ge sek”.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
fen ti ek alap ján egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy a kez -
de mé nye zés ben em lí tett kis ha tár át ke lõ meg nyi tá sá nak
kér dé se – a tör vény ben fog lalt fel ha tal ma zás vissza vo ná -
sá ig – a Kor mány ha tás kö ré be tar to zó fel adat.

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a to váb bi ak ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be -
kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zás és né pi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het. A ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján azon ban a kis ha tár -
át ke lõ he lyek meg nyi tá sa nem az Or szág gyû lés ha tás kö ré -
be tar to zó fel adat, ezért az or szá gos né pi kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ íve nem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, a ha -
tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi XXXII. tör -
vény 19.  §-án, az or szá gos nép sza va zás ról és né pi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §-ának
(3)–(5) be kez dé se in, va la mint 131.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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A belügyminiszter
pá lyá za ti fel hí vá sa

a 2006. évi Magyar Közigazgatási Minõség Díj
elnyerésére

A bel ügy mi nisz ter pá lyá za tot hir det a 2006. évi Ma gyar
Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj el nye ré sé re.

A pá lyá zat cél ja

A pá lyá zat cél ja – a bel ügy mi nisz ter 37/2003.
(VIII. 14.) BM ren de le te alap ján – a mi nõ ség ügy ben ki -
emel ke dõ tel je sít ményt fel mu ta tó köz igaz ga tá si szer ve ze -
tek te vé keny sé gé nek a 2006. évi Ma gyar Köz igaz ga tá si
Mi nõ ség Díj jal (a to váb bi ak ban: Díj) tör té nõ el is me ré se.

A pá lyá zók kö re

A Díj el nye ré sé re pá lyá za tot nyújt hat nak be a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 1. §-a
(1) és (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó köz igaz ga tá si
szer vek.

(A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj nyer te sei az
újabb pá lyá za tok ból 7 évig ki van nak zár va.)

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye, ide je és mód ja

A pá lyá zat el ké szí té sé hez és be nyúj tá sá hoz adat la pot
kell ki töl te ni, amely a rész le tes pá lyá za ti fel hí vás sal, pá -
lyá za ti sza bály zat tal együtt elekt ro ni kus úton le tölt he tõ a
www.b-m.hu és a www.mki.gov.hu hon lap ról.

A pá lyá za ti anya got 2006. már ci us 30-ig kell be nyúj ta ni 
aján lott pos tai kül de mény ként a Ma gyar Köz igaz ga tá si In -
té zet hez (1054 Bu da pest, Al kot mány u. 25.), 4 nyom ta tott
(1 ere de ti és 3 má so la ti) pél dány ban és elekt ro ni kus for -
má tum ban (CD vagy flop py) is.

A pá lyá zat a CAF ke ret rend szer ál tal biz to sí tott ön ér té -
ke lé sen ala pul, amely nek ke re té ben be kell mu tat ni a szer -
ve zet adott sá ga it és ered mé nye it.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak rend je

A be ér ke zett pá lyá za to kat a Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi -
nõ ség Díj Bi zott ság bí rál ja el. A bí rá la ti fo lya mat ban szak -
ér tõk tá mo gat ják a Bi zott ság mun ká ját.

A Mi nõ ség Díj oda íté lé sé rõl a Bi zott ság ja vas la tá ra a
bel ügy mi nisz ter dönt.

A Dí jat el nyert köz igaz ga tá si szerv az el is me rést tar tal -
ma zó ok le ve let és réz bõl ké szí tett táb lát kap.

Leg fel jebb öt Díj ke rül het ki osz tás ra. A Dí jat a mi nisz -
ter ün ne pé lyes ke re tek kö zött 2006. jú li us 1-jén, a Köz -
tiszt vi se lõk Nap ján ad ja át.

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

A Ma gyar Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma
Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va ta la

és a Hol land Ki rály ság Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u ma
Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va ta la kö zött,

Hágában, 2006. január 24. napján aláírt
Együttmûködési Megállapodás

A Ma gyar Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma Be ván -
dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va ta la és a Hol land Ki rály -
ság Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u ma Be ván dor lá si és Ál lam pol -
gár sá gi Hi va ta la, (a to váb bi ak ban: a Hi va ta lok) at tól a tö -
rek vés tõl ve zé rel ve, hogy ki ala kít sák és fejlesszék az in -
tézményeik közötti együttmûködést,

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. A Hi va ta lok köl csö nös se gít sé gük rõl és együtt mû kö -
dé sük rõl biz to sít ják egy mást a mig rá ció és a me ne kült ügy
te rü le tén, így különösen:

a) tá jé koz tat ják egy mást a ha zai ide gen ren dé sze ti és
me ne kült ügyi jog sza bá lyok ról,

b) köz igaz ga tá si cé lok ra egy más ren del ke zé sé re bo -
csátják a mig rá ci ó ra, il let ve a me ne kült ügyi együtt mû kö -
dés re vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dé se i ket, meg ál la po -
dá sa i kat,

c) a tag ál la mi mû kö dés szem elõtt tar tá sá val egyez te tik
szak mai ál lás pont ja i kat,

d) meg ke re sés alap ján egy más ren del ke zés re bo csát ják
a szár ma zá si or szág ra vo nat ko zó in for má ci ó kat, ame lyek
nem minõsített adatok,

e) egy más ren del ke zé sé re bo csát ják a tag ál la mi be uta -
zás ra és tar tóz ko dás ra jo go sí tó ok má nyok mintapéldá -
nyait,

f) tá jé koz tat ják egy mást a mig rá ció és a me ne kült ügy
ke ze lé se, il let ve a jog sza bá lyok vég re haj tá sa so rán szer -
zett tapasztalatokról,

g) köl csö nös rész vé te li le he tõ sé get biz to sí ta nak kép zé -
se ken és sze mi ná ri u mo kon a mun ka tár sak szak mai fel ké -
szí té sé nek és to vább kép zé sé nek elõsegítése céljából,

h) tö re ked nek az EU tá mo ga tá si alap ja i ra vo nat ko zó kö -
zös pá lyá za tok benyújtására,

i) együtt mû köd nek szak ér tõk cse ré jé ben,

j) rend sze re sen ki cse ré lik a mig rá ci ó ra és a me ne kült -
ügy re vo nat ko zó sta tisz ti kai adatokat,

2. A Hi va ta lok a je len Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás
vég re haj tá sa so rán bir to kuk ba ke rü lõ in for má ci ó kat har -
ma dik Fél ré szé re csak az in for má ci ót át adó Hi va tal hoz -
zá já ru lá sá val to váb bít hat ják, és az ilyen in for má ci ót ki zá -
ró lag ar ra a célra használhatják, amire azt kérték, illetve
kapták.

3. A Hi va ta lok a je len Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás
alap ján sze mé lyes ada tot nem ad nak át egymásnak.
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4. A je len Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás vég re haj tá sa
so rán a két Hi va tal kö zött a kap cso lat tar tás nyelve az
angol.

5. Az együtt mû kö dés so rán a fo ga dó Hi va tal nál fel me -
rü lõ költ sé ge ket a fo ga dó Hi va tal vi se li, ki vé ve, ha a Hi va -
ta lok et tõl eltérõen állapodnak meg.

6. A je len Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás ha tá ro zat lan
idõ re szól és az alá írás nap ján lép hatályba.

7. A je len Együtt mû kö dé si Meg ál la po dást bár me lyik
Hi va tal írás ban fel mond hat ja. Ez eset ben a je len Együtt -
mû kö dé si Meg ál la po dás a fel mon dás nak a má sik Hi va tal
ál tal tör tént kéz hez vé te lét kö ve tõ ha to dik hónap elteltével
veszti hatályát.

Ké szült: Há ga, 2006. ja nu ár 24. nap ján, két ere de ti pél -
dány ban, ma gyar és an gol nyel ven, mind két nyel vû szö -
veg egy aránt hi te les. Vi ta ese tén az an gol nyel vû szöveg az 
irányadó.

A Ma gyar Köz tár sa ság
Bel ügy mi nisz té ri u ma Be ván dor lá si

és Ál lam pol gár sá gi Hi va ta la
ré szé rõl

Dr. Végh Zsu zsan na
fõ igaz ga tó

A Hol land Ki rály ság Igaz ság ügyi
Mi nisz té ri u ma Be ván dor lá si
és Ál lam pol gár sá gi Hi va ta la

ré szé rõl

Pe ter W. A. Veld
fõ igaz ga tó

A Ma gyar Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma
és a Hor vát Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma kö zött

a kap cso la tok to vább fej lesz té sé rõl szó ló,
Bu da pes ten, 2006. ja nu ár 26. nap ján alá írt

Egyet ér té si Nyilatkozat

A Ma gyar Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma és a Hor -
vát Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma (a to váb bi ak ban:
Minisztériumok)

te kin tet tel a két or szág bel ügy mi nisz té ri u mai és rend vé -
del mi szer vei kö zött ki ala kult jó kapcsolatokra;

fi gye lem mel a Ka pos vá ron, 2005. ok tó ber 8-án alá írt
Kö zös Nyi lat ko zat ban foglaltakra;

at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy kap cso la ta i kat to vább -
fej lesszék;

meg gyõ zõd ve a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés el le ni
kö zös fel lé pés szük sé ges sé gé rõl;

erõ sí te ni kí ván va a két or szág kö zöt ti jó vi szonyt;
el ha tá roz va együtt mû kö dé sük erõ sí té sét a bel sõ biz ton -

ság, kü lö nö sen a ha tár ral kap cso la tos együtt mû kö dés, a
szer ve zett bû nö zés, a kor rup ció és az il le gá lis mig rá ció
elleni közös fellépésben;

el ha tá roz va együtt mû kö dé sük erõ sí té sét az aláb bi te rü -
le te ken;

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

I.
Együtt mû kö dés a nem zet kö zi szer ve zett bû nö zés

el le ni küz de lem ben

1. A Mi nisz té ri u mok meg erõ sí tik azon szán dé ku kat,
hogy szo ro san együtt mû köd nek a nem zet kö zi szer ve zett
bû nö zés kü lön bö zõ for mái, kü lö nö sen a ter ro riz mus, a ká -
bí tó sze rek til tott for gal ma zá sa, az il le gá lis mig rá ció és az
emberkereskedelem elleni küzdelemben. 

2. En nek ér de ké ben a Mi nisz té ri u mok 2006. I. ne gyed -
évé ben meg kez dik a ma gyar és a hor vát bûn ül dö zõ szer -
vek schen ge ni tí pu sú együtt mû kö dé sét le he tõ vé te võ szer -
zõ dés szakértõi elõkészítését.

3. A Mi nisz té ri u mok tá mo gat ják rend õrök ki he lye zé sét
olyan te rü le tek re, ahol a má sik or szág ból nagy szám ban
tar tóz kod nak tu ris ták, kü lö nö sen az ide gen for gal mi fõ -
szezonban.  En nek ér de ké ben az or szá gos rend õri szer vek
meg ál la po dást készítenek elõ egy más sal.

II.

A Mi nisz té ri u mok tá mo gat ják
– együtt mû kö dés ki ala kí tá sát a schen ge ni el vek ér vé -

nye sü lé se ré vén a ha tár for ga lom el len õr zé sé ben az el len -
õr zés tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sá val kap cso la tos ta -
pasz ta la tok át adá sa út ján;

– a szak ér tõi se gít ség nyúj tást, az il le gá lis mig rá ció
elem zé sét és ér té ke lé sét az eu ró pai uni ós normák tük ré -
ben;

– együtt mû kö dés ki ala kí tá sát a bûn meg elõ zés te rü le tén;
– ta pasz ta lat cse re foly ta tá sát a biz ton sá gos ok má nyok

elõ ál lí tá sa területén;
– a ha tár ren dé sze ti, a bûn ügyi és a fel de rí tõ, a bûn ügyi

elem zés, a nem zet kö zi rend õr sé gi együtt mû kö dés, az ide -
gen ren dé sze ti és az ál ta lá nos kép zé si te rü le te ken a szak ér -
tõi is me ret át adást és segítségnyújtást.

A je len Egyet ér té si Nyi lat ko zat az alá írá sa nap ján lép
ha tály ba. 

Ké szült Bu da pes ten, 2006. ja nu ár 26. nap ján két ere de ti
pél dány ban, ma gyar, hor vát és an gol nyel ven. Mind há rom
szö veg egy aránt hi te les. El té rõ ér tel me zés ese tén az an gol
nyelvû szöveg az irányadó.

A Ma gyar Köz tár sa ság
Bel ügy mi nisz té ri u ma ré szé rõl

A Hor vát Köz tár sa ság
Bel ügy mi nisz té ri u ma ré szé rõl
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A bel ügy mi nisz ter
köz le mé nye

a szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl

A bel ügy mi nisz ter a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 101. §-ában, a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. § (2) be kez dés f) pont já ban
fog lal tak alap ján – fi gye lem mel az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la -
mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let re – ki egé szí ti a szak mai vizs ga el nö ki név jegy zé ket az aláb bi sze mé lyek kel, akik ne ve lé si, ok -
ta tá si in téz mény ben, ok ta tá si vál lal ko zás nál ese ti fel ké rés re, a szak mai vizs gán vizs ga bi zott ság el nö ki fel ada to kat lát hat nak el az Országos Képzési Jegyzékben, a
BM szakmai felügyelete alá tartozó szakképzettségek körében. 

Je len köz le mény meg je le né se nem érin ti a Bel ügyi Köz löny 2002/9.; a 2003/1.; a 2003/13.; a 2003/24.; a 2004/12., a 2005/3., va la mint a 2005/8. szá ma i ban meg -
je lent név jegy zé kek hatályát.  

Jel ma gya rá zat – szak kép zett sé gek fel so ro lá sa:
Biz ton ság szer ve zõ I. – Bsz.I.
Biz ton ság szer ve zõ II. – Bsz II.
Ha tár ren dész – Hr.
Ha tár ren dész-szer ve zõ (tiszt) – Hrszt.
Ka taszt ró fa- és tûz vé del mi tech ni kus – Ktt.
Ka taszt ró fa- és tûz vé del mi szer ve zõ (tiszt) – Ktszt.
Ka taszt ró fa vé del mi elõ adó – Ke.
Ka taszt ró fa vé del mi fõ elõ adó – Kfe.
Ké mény sep rõ és tü ze lés tech ni kai kar ban tar tó – Ktk.
Köz te rü let-fel ügye lõ – Kf.
Ku tya ve ze tõ – Kv.

Ma gán nyo mo zó – Mny.
Nyil ván tar tá si és ok mány ügy in té zõ – Nyoü.
Par ko ló fel ügye lõ – Pf.
Rend õr – R.
Rend õr szer ve zõ (tiszt) – Rszt.
Sze mély- és va gyon õr – Szv.
Te le pü lés fej lesz té si szak elõ adó – Tfsz.
Te met ke zé si szol gál ta tó – Tksz.
Tûz ol tó – Tü.
Tûz vé del mi elõ adó – Te.
Tûz vé del mi fõ elõ adó – Tf.

Ssz. Cím Név Lak cím Te le fon szám Szak te rü let

1. Ba gi Ist ván 3516 Mis kolc, Szo lárt sik tér 8. 06 20 491 2412 Hr., R., Bsz I., Bsz II., Rszt., Mny., Szv., Kf.

2. Bar na Jó zsef 1072 Bu da pest, Kla u zál u. 35. III/19. 06 30 949 3873 Hr., R., Bsz I., Bsz II., Mny., Szv., Kf., Hrszt., Rszt.

3. Bi ha ri At ti la 3434 Má lyi, Mun kás u. 72. 06 70 336 7933 R., Szv.

4. Bog nár né Su lyok
Má ria

7100 Szek szárd, Alis ca u. 5. 2/1. 06 30 270 3738 Bsz I., Bsz II., R., Mny., Szv., Kf.

5. Bor sá nyi De zsõ 1139 Bu da pest, Te ve ut ca 1/d. II. lph.36. 06 30 263 1999 R., Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

6. Da nyi Ist ván 9919 Csá kány do rosz ló, Kör men di út 41. 06 30 486 7499 Hr., R., Hrszt., Szv.

7. Del bó Csa ba 9021 Gyõr, Dé ry né u. 1. 06 20 943 4390 Kf.

8. Drem mel Ist ván 9900 Kör mend, Rá kó czi út 31. 2/3. 06 30 997 4546 Hr., R., Szv., Hrszt.

9. Du dás Mik lós 6771 Sze ged, Szeg fû u. 12. 06 62 553 040 Ktt., Ktszt., Tü., Te., Tf.

10. Dr. Fe hér Ka ta lin 1047 Bu da pest, Thaly K. u. 48. 06 20 970 6918 R., Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

11. Dr. Ga gyi Zsolt 7057 Me di na, Kos suth u. 16. 06 74 501 119 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

12. Dr. Hor váth Jó zsef 1149 Bu da pest, Ré pá sy M. u. 4. 06 30 948 5102 R., Bsz I., Bsz II., Mny., Rszt., Kf.
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Ssz. Cím Név Lak cím Te le fon szám Szak te rü let

13. Ják li Ru dolf 8992 Bon cod föl de, Kos sut út 8/b. 06 70 361 9380 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv., Kf.

14. Já szai Zol tán 6400 Kis kun ha las, Ju har u. 9. 06 30 903 4089 Hr.

15. Ju hász Fe renc 1048 Bu da pest, Lak ko zó u. 50. III/9. 06 20 320 9924 Kf.

16. Dr. Ko csis Ka ta lin 1146 Bu da pest, Nagy becs ke rek u. 16. 06 30 202 4661 Hr., Hrszt., R., Rszt., Kf., Bsz I., Bsz II., Szv., Nyoü., Mny.

17. Ko ri nek Bé la 9024 Gyõr, Ik va ut ca 45. 2/5. 06 20 961 4034 Bsz I., Bsz II., Rszt., R., Kf.

18. Kra usz Jó zsef 6400 Kis kun ha las, Po zsony u. 63/c. 06 30 203 3160 Hr., Szv

19. La pis Já nos 2119 Pé cel, Kos suth L. u. 38. 06 30 950 6044 Hr., R., Hrszt., Szv.

20. Lo va si Pé ter 2881 Ász ár, Köz tár sa ság út 20/a. 06 30 997 0890 Rszt., R., Szv.

21. Dr. Lu ká cso vics Jó zsef 1048 Bu da pest, Megy eri u. 208. 2/4. 06 1 443 5316 Bsz I., Bsz II., Rszt., Kv., R., Mny., Szv.

22. Lu te rá nus Ti bor 3526 Mis kolc, Szent pé te ri ka pu 40. 3/10. 31-29-20 Hr., Hrszt.

23. Dr. Mar kó At ti la 1162 Bu da pest, Be kecs u. 46. fsz. 1. 06 20 991 1469 R., Rszt., Mny., Szv., Kf.

24. Mol nár Sán dor 9024 Gyõr, Laj ta u. 11. 06 20 920 8106 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv., Kf.

25. Dr. Ne mes Fe renc 2840 Orosz lány, Szé che nyi I. u. 54. 06 30 298 6780 Rszt., Kf., R., Mny., Szv.

26. Oláh Ist ván 1212 Bu da pest, Far kas Lász ló u. 18. 06 20 913 5859 Kf.

27. Dr. Oro dán Sán dor 1055 Bu da pest, Falk Mik sa u. 12. VI/2. 06 30 210 2543 Bsz I., Bsz II., R., Rszt., Hr., Hrszt., Mny., Szv

28. Ré vész Ákos 2660 Ba las sa gyar mat, De ák Fe renc u. 16. 06 20 468 8933 Szv.

29. Sa la mon Im re 8043 Isz ka szent györgy, Sza bad ság u. 56. 06 22 504 935 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

30. Sas Fe renc 1138 Bu da pest, Be rettyó u. 9. 24 620 Bsz I., Bsz II., Kf., Pf.

31. Dr. Sík Gott hilf 1151 Bu da pest, Szö võ gyár u. 12. 06 30 269 9964 R., Rszt., Szv., Tü., Te., Tfe., Ktszt., Ktt.

32. Dr. Só ti Kál mán 1214 Bu da pest, Szig li ge ti u. 8. II/8. 06 20 991 3376 Bsz I., Bsz II., Kf.

33. Ste fa nits Gyu la 9011 Gyõr, Ezer jó út 12/b. 06 30 901 0626 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

34. Sza bó né Dr. Gás pár
Er zsé bet

1031 Bu da pest, Tor ma K. u. 4. II/7. 06 20 922 5628 Kf.

35. Sza lai Ist ván 9023 Gyõr, Ver seny út 5., 1/1. 06 70 945 8601 Kf., R., Mny., Szv.

36. Szik Lász ló 1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 17/e. 06 30 941 1334 R., Rszt., Mny., Szv., Kf.

37. Szi lá gyi Ró bert 6400 Kis kun ha las, Baj za u. 78. 06 30 303 3544 Hr.

38. Ta kács Lász ló 1044 Bu da pest, Vá ci út 55. 06 70 330 4411 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv

39. Tar nó czi Im re 6400 Kis kun ha las, Kif fer u. 6., 4/1. 06 30 436 4590 Hr., Hrszt., Szv.

40. Dr. Ti borcz Já nos 9700 Szom bat hely, Ba las si u. 10. 06 20 489 5620 Hr., R., Mny., Rszt., Szv., Hrszt.

41. Dr. Tóth Gá bor 2462 Tár nok, Ma dách ut ca 64. 06 20 970 6974 R., Rszt., Kf., Mny., Szv.

42. Tóth Ist ván 9789 Sé, Pet ró ci sé tány 17/a. 06 30 986 9205 Hr., R., Rszt., Szv., Hrszt.

43. Tóth Pé ter Lász ló 3100 Sal gó tar ján, Me re dek út 8. 06 20 942 5156 Te., Tü., Tfe., Ktszt., Ktt., Ke., Kfe.

44. Tu ri Fe renc 9028 Gyõr, Pán dzsa u. 17. 06 30 939 5700 Szv., Kf.

45. Vár he gyi Gé za 8624 Ba la ton szár szó, Bar tók Bé la út 13. 06 30 9471 755 Kf., Mny., Szv.

46. Vi da Sán dor 6771 Sze ged, Rózs tõ u. 25. 06 62 553 040 Ktt., Ktszt., Tü., Te., Tf.

47. Vígh An tal 5900 Oros há za, Ara di u. 15. 06 30 239 8525 Hr., Bsz I., Bsz II., Hrszt., Szv.
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A bel ügy mi nisz ter
köz le mé nye

a szak mai szak ér tõi név jegy zék rõl

A bel ügy mi nisz ter a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 101. §-ában, va la mint a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. § (2) be kez dés
f) pont já ban fog lal tak alap ján – fi gye lem mel az Or szá gos szak ér tõi, az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi és az Or szá gos vizs ga el nö ki név jegy -
zék rõl, va la mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let re – ki hir de ti azon sze mé lyek ne vét, szak te rü le tét, lak cí mét és te le fon szá mát, akik
ne ve lé si, ok ta tá si in téz mény ben, ok ta tá si vál lal ko zás nál ese ti fel ké rés re szak mai el len õr zés ben ve het nek részt, il let ve szak kép zé si szak ér tõi fel ada to kat lát hat nak el 
az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben, a BM szak mai fel ügye le te alá tar to zó szak kép zett sé gek körében. 

Je len köz le mény meg je le né se nem érin ti a Bel ügyi Köz löny 2002/9.; a 2003/1.; a 2003/13.; a 2003/24.; a 2004/12., a 2005/3., va la mint a 2005/8. szá ma i ban meg -
je lent név jegy zé kek hatályát.

Jel ma gya rá zat – szak kép zett sé gek fel so ro lá sa:
Biz ton ság szer ve zõ I. – Bsz.I.
Biz ton ság szer ve zõ II. – Bsz II.
Ha tár ren dész – Hr.
Ha tár ren dész-szer ve zõ (tiszt) – Hrszt.
Ka taszt ró fa- és tûz vé del mi tech ni kus – Ktt.
Ka taszt ró fa- és tûz vé del mi szer ve zõ (tiszt) – Ktszt.
Ka taszt ró fa vé del mi elõ adó – Ke.
Ka taszt ró fa vé del mi fõ elõ adó – Kfe.
Ké mény sep rõ és tü ze lés tech ni kai kar ban tar tó – Ktk.
Köz te rü let-fel ügye lõ – Kf.
Ku tya ve ze tõ – Kv.

Ma gán nyo mo zó – Mny.
Nyil ván tar tá si és ok mány ügy in té zõ – Nyoü.
Par ko ló fel ügye lõ – Pf.
Rend õr – R.
Rend õr szer ve zõ (tiszt) – Rszt.
Sze mély- és va gyon õr – Szv.
Te le pü lés fej lesz té si szak elõ adó – Tfsz.
Te met ke zé si szol gál ta tó – Tksz.
Tûz ol tó – Tü.
Tûz vé del mi elõ adó – Te.
Tûz vé del mi fõ elõ adó – Tfe.

Ssz. Cím Név Lak cím Te le fon szám Szak te rü let

1. Ba gi Ist ván 3516 Mis kolc, Szo lárt sik tér 8. 06 20 491 2412 R., Bsz I., Bsz II., Rszt., Mny., Szv., Kf.

2. Bi ha ri At ti la 3434 Má lyi, Mun kás u. 72. 06 70 336 7933 R., Szv.

3. Bo zo rá di Já nos 5435 Mart fû, Jó kai u. 24. 06 70 366 4553 R., Bsz I., Rszt.

4. Csong rá di Pál 5900 Oros há za, Me lin da u. 40. 06 20 970 5218 Tü., Te., Tfe., Ktt., Ktszt.

5. Ju hász Fe renc 1048 Bu da pest, Lak ko zó u. 50. III/9. 06 20 320 9924 Kf.

6. Ko ri nek Bé la 9024 Gyõr, Ik va ut ca 45. 2/5. 06 20 961 4034 Bsz I., Bsz II., Rszt., R., Kf.

7. Mol nár Sán dor 9024 Gyõr, Laj ta u. 11. 06 20 920 8106 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv., Kf.

8. Sa la mon Im re 8043 Isz ka szent györgy, Sza bad ság u. 56. 06 22 504 935 Bsz I., Bsz II., Mny., Szv.

9. Sas Fe renc 1138 Bu da pest, Be rettyó u. 9. 24 620 Bsz I., Bsz II., Kf., Pf.

10. Dr. Sík Gott hilf 1151 Bu da pest, Szö võ gyár u. 12. 06 30 269 9964 R., Rszt., Szv., Tü., Te., Tfe., Ktszt., Ktt.

11. Dr. Só ti Kál mán 1214 Bu da pest, Szig li ge ti u. 8. II/8. 06 20 991 3376 Bsz I., Bsz II., Kf.

12. Szom ba ti La jos 3000 Hat van, Hat vany Irén út 16. II/6. 06 30 334 4433 Bsz I., Bsz II., Kf., Szv.

13. Tóth Pé ter Lász ló 3100 Sal gó tar ján, Me re dek út 8. 06 20 942 5156 Te., Tü., Tfe., Ktszt., Ktt., Ke., Kfe.

14. Vígh An tal 5900 Oros há za, Ara di u. 15. 06 30 239 8525 Hr., Hrszt., Szv.
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A Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Köz igaz ga tás tu do má nyi Kar

fel hí vá sa
szak irá nyú to vább kép zés ben való rész vé tel re

(Je lent ke zés március 31-ig)

Az Ál lam igaz ga tá si To vább kép zõ In té zet – egye te mi,
il let ve fõ is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ dip lo má sok ré -
szé re – fel vé telt hir det a 2006/2007. tan év re újabb ok le ve -
let nyúj tó szak irá nyú to vább kép zés re, az aláb bi szak irá -
nyo kon:

– Igaz ga tá si rend szer szer ve zõ,
– Költ ség ve té si el len õr zés,
– Kör nye zet vé del mi igaz ga tás
– Ön kor mány za ti gaz dál ko dás
– Sze mély ügyi igaz ga tás
– Szo ci á lis igaz ga tás

Az egyes sza kok te ma ti kus tar tal ma a http://www.
uni-cor vi nus.hu web cí men te kint he tõ meg. A kép zés min -
den sza kon Bu da pes ten tör té nik, idõ tar ta ma 2 év. A hall -
ga tók kö rül be lül 240 órá ban, össze sen tíz há rom na pos
kon zul tá ci ón vesz nek részt, és fél éven ként vizs gáz nak.
A má so dik év ben szak dol go za tot ké szí te nek, me lyet a ta -
nul má nya i kat le zá ró zá ró vizs gán vé de nek meg. A si ke res
zá ró vizs ga ered mé nye ként – a vá lasz tott szak nak megfe -
lelõ – „…szak igaz ga tás szer ve zõ” ok le ve let kap nak. Fel -
vé te li vizs ga nincs, túl je lent ke zés ese tén fel vé te li be szél -
ge tés le het sé ges. Az igaz gatásszervezõ ok le vél lel ren del -
ke zõk elõnyt élveznek.

A kép zés ön költ sé ges, a kép zés össze ge az el sõ fél év re az 
összes sza kon egy sé ge sen: 115 000 Ft, mely nek be fi ze té si
ha tár ide je: au gusz tus 15.

A tan díj – a zá ró vizs ga díj ki vé te lé vel – a vizs ga dí ja kat
is ma gá ban fog lal ja. A hall ga tó kat ter he lik az uta zá si és
szál lás költ sé gek, va la mint a jegy ze tek stb. költ sé gei. (A
kép zés ter he it a mun kál ta tók át vál lal hat ják!) Tan dí jat nem
té rí tünk vissza! A tan díj össze ge a kép zés ide je alatt vál -
toz hat (az inf lá ció mér té ké tõl füg gõ en).

A je lent ke zés mód ja: a to vább kép zés re a fel vé telt az In -
té zet ál tal rend sze re sí tett „Je lent ke zé si lap” nyom tat vá -
nyon le het kér ni, mely hez csa tol ni kell az egye te mi vagy
fõ is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le vél – köz jegy zõ ál tal hi -
te le sí tett – má so la tát, rö vid élet raj zot és a je lent ke zé si díj
be fi ze té sét iga zo ló ere de ti fel adó ve vényt. (A je lent ke zé si
la pot és csek ket az Ál lam igaz ga tá si To vább kép zõ In té zet -
ben le het kér ni, vi dé ki ek nek fel bé lyeg zett vá lasz bo rí ték
el le né ben küldünk!)

A je lent ke zé si díj: 6700 Ft.
A fen ti ek alap ján össze ál lí tott je lent ke zé si anya got

2006. már ci us 31-ig kell az Ál lam igaz ga tá si To vább kép zõ
In té zet cí mé re: 1519 Bu da pest, Pf.: 275. be kül de ni.

A je lent ke zés ered mé nyé rõl a pá lyá zók 2006. au gusz tus 
ele jé ig kap nak ér te sí tést. Az ér dek lõ dõk a 482-7158 és a
482-7157 te le fon szá mon kap hat nak bõ vebb fel vi lá go sí -
tást.

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

Al ber tir sa Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
pá lyá za tot hir det

fel sõ fo kú épí tés ügyi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– épí tész mér nö ki, épí tõ mér nö ki szak kép zett ség,
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes 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 a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
szerint.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, pró ba idõ kiköté -
sével.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 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 ide je: meg je le nés tõl szá mí tott
30. nap.

A mun ka kör be tölt he tõ: el bí rá lást kö ve tõ hó nap el sõ
napjától.

A pá lyá za tot Ko vács Zol tán né jegy zõ nek cí mez ve kell
be nyúj ta ni.

Cím: 2730 Al ber tir sa, Ir say K. u. 2. Tel.: (53) 570-052.

Az ÁNTSZ Bu da pest Fõ vá ro si In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest Fõ vá ros XV. Ke rü le ti In té ze te
ke rü le ti tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal az aláb bi ak szerint

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or vo si vagy fogor -

vosi szak kép zett ség és szak or vo si képesítés,
– leg alább 10 éves szak mai és 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:
– köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ orvostan-

 népegészségtan szak vizs ga,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ide gen nyelv is me re te.
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A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– szak mai ön élet rajz és sza kmai prog ram,
– er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít -

vány hoz kö tött mun ka kör ben dol go zik, az er rõl szóló iga -
zo lás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok -
ira tok másolata,

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás -
ban részt ve võk meg is mer he tik.

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

El bí rá lás: a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon
belül.

A pá lyá za tot dr. Csa ba Ká roly fõ vá ro si tisz ti fõ or vos -
nak cí mez ve az ÁNTSZ Bu da pest Fõ vá ro si In té ze té be
(1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kérjük megküldeni.

Az ÁNTSZ Bu da pest Fõ vá ro si In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest Fõ vá ros XXII. Ke rü le ti In té ze te
ke rü le ti tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal az aláb bi ak szerint

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or vo si vagy fogor -

vosi szak kép zett ség és szak or vo si képesítés,
– leg alább 10 éves szak mai és 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:
– köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ orvostan-

 népegészségtan szak vizs ga,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– szak mai ön élet rajz és sza kmai prog ram,
– er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít -

vány hoz kö tött mun ka kör ben dol go zik, az er rõl szóló iga -
zo lás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok -
ira tok másolata,

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás -
ban részt ve võk meg is mer he tik.

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

El bí rá lás: a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon
belül.

A pá lyá za tot dr. Csa ba Ká roly fõ vá ro si tisz ti fõ or vos -
nak cí mez ve az ÁNTSZ Bu da pest Fõ vá ro si In té ze té be
(1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kérjük megküldeni.

Pá lyá za ti fel hí vás
több cé lú kis tér sé gi tár su lás mun ka szer ve ze te

ve ze tõi ál lá sá ra

Az Aszó di Kis tér ség Ön kor mány za ta i nak Több cé lú
Tár su lá sa a 2004. évi CVII. tör vény és a 2004. évi LXXV.
tör vény alap ján, ön ál ló költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
szak mai mun ka szer ve zet ve ze tõi állására pályázatot
hirdet.

A tár su lás alap fel ada tai:
– köz ok ta tá si fel adat,
– szo ci á lis és gyer mek jó lé ti fel adat,
– te rü let fej lesz té si fel adat.

A ve ze tõ fel ada tai:
– a ta nács dön té se i nek elõ ké szí té se és vég re haj tá sa,
– a ta nács fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó államigazga -

tási és te rü let fej lesz té si fel ada tok ellátása,
– a mun ka szer ve zet irá nyí tá sa, a mun kál ta tói jog kör

gya kor lá sa,
– a mun ka szer ve zet kép vi se le te.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
– fel sõ fo kú vég zett ség,
– köz szol gá lat ban szer zett szak mai ta pasz ta lat,
– ki vá ló szer ve zõ és jó kom mu ni ká ci ós kész ség,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek,
– leg alább egy ide gen nyelv (an gol, né met, fran cia) kö -

zép fo kú is me re te,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– sa ját hasz ná la tú sze mély gép ko csi,
– B ka te gó ri ás jo go sít vány.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt él vez, aki:
– az Aszó di Kis tér ség Ön kor mány za ta i nak Több cé lú

Tár su lá sa te le pü lé se it, a tár su lás ál tal el lá tott feladatokat
ismeri,

– jár tas ság gal bír pro jekt me nedzs ment és pá lyá za tí rás
te rü le tén.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– leg fon to sabb sze mé lyi ada to kat, szak mai ön élet raj zot,
– a pá lyá zat el bí rá lá sá hoz szük sé ges ok irat(ok) máso -

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

Bé re zés és jut ta tás: a bé re zés te kin te té ben a Ktv. sza bá -
lyai az irány adó ak.
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A ve ze tõi ál lás azon nal be tölt he tõ, a ki ne ve zés 5 év re
szól.

A pá lyá za tot a meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül
kell be nyúj ta ni az Aszó di Kis tér ség Ön kor mány za ta i nak
Több cé lú Tár su lá sa el nö ké hez (2100 Aszód, Kossuth
u. 59.).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak vár ha tó idõ pont ja: 2006. má -
jus 31.

Bot pa lád–Kis pa lád ön kor mány za tok
kép vi se lõ-tes tü le tei

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

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

to ri képesítés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– 3 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 ta nú sí tó ok ira tok má so la tát.

Az ál lás 2006. már ci us 1-jé tõl tölt he tõ be.
Il let mény és egyéb jut ta tás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -

ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sze rint történik.
A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben 

va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15 na pon be lül, a pá lyá za tot
Bot pa lád köz ség pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni a 4955
Bot pa lád, Petõfi u. 7/A szám alatti címre.

Bu da pest Fõ vá ros
II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la

(1024 Bp., Mech wart li get 1.)
pá lyá za tot hir det

a gyám hi va tal szer ve ze ti  egy ség ve ze tõi
mun ka kö ré nek be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– 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 teljes -

körûen köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos
fokozat alapján adott mentesítés,

– leg alább 5 éves gyám ügyi te rü le ten szer zett köz igaz -
ga tá si gya kor lat.

Elõnyt je lent gyám ügyi ve ze tõi gya kor lat, leg alább egy
ide gen nyelv is me re te (an gol, né met, vagy francia).

A pá lyá zat tar tal maz za a pá lyá zó:
– szak mai ön élet raj zát, mely rész le te zi ed di gi te vé keny -

sé gét,
– vég zett sé gét, szak ké pe sí té sét, szak vizs gá ját iga zo ló

ok ira tok másolatát,
– ide gen nyelv is me re tét iga zo ló ok irat má so la tát,
– er köl csi bi zo nyít ványt, vagy an nak má so la tát,
– a gyám hi va tal te vé keny sé gé vel kap cso la tos ve ze tõi

programot.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, be tölt he tõ a pá lyá -
zat el nye ré sé nek idõpontjától.

A ve ze tõ be so ro lá sa: osz tály ve ze tõ.
Il let mé nye, va la mint egyéb jut ta tá sai a köz tiszt vi se lõk

jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény és a he lyi köz -
szol gá la ti sza bály zat elõ írá sai sze rint kerül meghatáro -
zásra.

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 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 30. nap

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és to váb bi in for má ció:
Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Képvi -
selõ-testületének Pol gár mes te ri Hi va ta la, Hu mán po li ti kai
Cso port 1024 Bu da pest, Mechwart liget 1. (telefon: 346-
5464).

Az egész ség ügyi mi nisz ter
pá lyá za tot hir det

az Or szá gos Tisz ti or vo si Hi va tal
igaz ga tói fel adat kör ének köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel

és ha tá ro zat lan ide jû ve ze tõi meg bí zás sal tör té nõ
be töl té sé re

Fel adat: meg ha tá roz za a na pi ope ra tív fel ada to kat, s el -
len õr zi azok vég re haj tá sát; biz to sít ja a hi va ta li szer ve ze ti
egy sé gek össze han golt mû kö dé sét; biz to sít ja a mun ka -
rend, ügy in té zés és irat ke ze lés sza bá lya i nak meg tar tá sát;
ja vas la tot tesz a hi va ta li szer ve zet ki ala kí tá sá ra, mó do sí tá -
sá ra; fi gye lem mel kí sé ri, hogy a Hi va tal sze mé lyi ügyei, a
szer ve zet mû kö dé se össz hang ban van-e a bel sõ sza bály za -
tok kal, szük ség esetén javaslatokat tesz, illetve körlevelek, 
ren delkezések formájában intézkedik.
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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 (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai sze rint.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– álta lá nos or vo si, vagy hi gi é ni kus or vo si szak kép zett -

ség, szak or vo si képesítés,
– lega lább 10 éves egész ség ügyi ve ze tõi gya kor lat,
– igaz ga tá si te rü le ten szer zett szak mai gya kor lat. 

Elõnyt je lent:
– közi gaz ga tá si szak vizs ga,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– rész le tes szak mai ön élet rajz,
– szak mai prog ram,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a

pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol gozik, az er rõl szóló igazolás),

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás -
ban részt ve võk meg is mer he tik,

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok -
ira tok másolatai.

Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör -
ténõ meg je le nést kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá za tot az egész ség ügyi mi nisz ter nek cí mez ve az
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um Hu mán po li ti kai Fõ osz tá lyá ra
(1051 Budapest, Arany J. u. 6–8.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja:
a Ktv. 1992. évi XXIII. tv. 10. §-ban fog lal tak nak megfe -
lelõen.

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.

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

Fel deb rõ 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

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
A mun ka kör 2006. jú ni us 1-jé tõl tölt he tõ be.

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

to ri képesítés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat.

A szak vizs ga és a két éves köz igaz ga tá si gya kor lat hi á -
nyá ban in do kolt eset ben a Ktv. 8. § (2) be kez dé sé nek
d) pont ja és a (4) be kez dé se sze rint a gya kor la ti idõ csök -
kent he tõ vagy el en ged he tõ, il let ve a szak vizs ga nél kül is
ki ne vez he tõ.

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

Il let mény a ha tá lyos köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se alap ján ke rül meg -
ál la pí tás ra.

Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí vás
Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nését kö ve tõ 15 na -
pon belül.

Pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2006. má jus 30-ig.
Pá lyá za tot Fel deb rõ köz ség pol gár mes te ré nél le het be -

nyúj ta ni vagy pos ta út ján 3352 Fel deb rõ, Kos suth út 31.
cím re. Te le fon: (36) 580-012.

Pá lyá za ti fel hí vás
Fót vá ros ban a he lyi au tó busszal vég zett

me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás
köz szol gál ta tó já nak ki vá lasz tá sá ra

1. Pá lyá za ti fel té te lek:
A pá lyá za ton részt ve het nek bel föl di vagy kül föl di

szék he lyû jo gi sze mé lyek és jo gi sze mé lyi ség nél kü li gaz -
da sá gi tár sa sá gok, vagy azok kon zor ci u ma. Kül föl di szék -
he lyû szol gál ta tó a pá lyá za ton ab ban az eset ben ve het
részt, ha or szá gá ban is biz to sí tott a me net rend sze rin ti
 autóbusz-közlekedésben a nem ze ti el bá nás a kül föl di ek
szá má ra. A pá lyá za ti ki írás ban és a részletes pályázati fel -
hívás ban meghatározott szabályok szerint.

2. A pá lyá za ti ki írás be szer zé sé nek he lye, mód ja, ide je
és költsége:

A pá lyá za ti ki írás és a rész le tes pá lyá za ti fel hí vás Fót
Vá ros Ön kor mány zat Ügy fél szol gá la ti Iro dá já ban (2151
Fót, Vö rös marty tér 1.) 50 000 Ft + áfa be fi ze té se el le né -
ben ve he tõ át a pá lyá zat be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ -
ig, mun ka na po kon 10–14 óra kö zött. A be fi ze tés tör tén het
kész pénz zel vagy át uta lás sal Fót Vá ros Ön kor mány zat
OTP Bank Rt. 11742104-15393991 bank szám lá já ra
„Busz közlekedés” meg je lö lés sel.
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3. Az aján la tok be nyúj tá sá nak he lye, mód ja és ide je:
2006. év má jus hó 17. nap 12.00 óra.

4. Az aján la tok bon tá sa: az aján la tok bon tá sá ra 2006.
má jus 17-én 12 óra kor ke rül sor Fót Pol gár mes te ri Hi va tal
Há zas ság kö tõ Ter mé ben (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

5. Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
A pá lyá zat nyer te se csak az összes sé gé ben leg elõ nyö -

sebb aján la tot te võ pá lyá zó le het a pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott szempontok szerint.

6. Ered mény hir de tés:
A ki író a pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sát kö ve tõ en a pá -

lyá za ti aján la tok bon tá sá tól szá mí tott 30 nap tá ri na pon be -
lül, il let ve az el bí rá lá si ha tár idõ eset le ges meg hosszab bí tá -
sá nak le jár tát kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül írás ban tá jé -
koz tat ja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

7. Egyéb kér dé sek:
Ki író a pá lyá zat nyer te sé vel – az er rõl szó ló ér te sí tés

kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott 30 nap tá ri na pon be -
lül – a köz szol gál ta tá si szerzõdést megköti.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. jú li us 1.
Ki író a köz szol gál ta tá si szer zõ dést ha tá ro zott idõtar -

tamra, 4 év re kö ti, a meg hosszab bí tás le he tõ sé ge nélkül.

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
(1055 Bu da pest, Hon véd ut ca 13–15.)

pá lyá za tot hir det
kül gaz da sá gi szak dip lo ma ta ál lás he lyek be töl té sé re

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um (a továb -
biakban: GKM) az egy sé ges ál la mi kül gaz da sá gi kül -
képvise leti rend szer mû kö dé sé rõl szó ló 8/2005. (XI. 18.)
GKM–KüM együt tes uta sí tás 2. § 3. pont já ban fog lal tak
sze rint pá lyá za tot hir det kül gaz da sá gi szak dip lo ma ta ál -
lás he lyek betöltésére a mellékletben felsorolt ál lo más he -
lye ken.

Amennyi ben a pá lyá za tot el nyert sze mély nem a GKM
köz tiszt vi se lõ je, úgy ve le a GKM a kül szol gá lat ide jé re
ha tá ro zott ide jû köz szol gá la ti jog vi szonyt lé te sít. A kül -
ügyi fel ké szü lés és a kül szol gá lat ide jé re a kül gaz da sá gi
szak dip lo ma tát át he lye zik a Kül ügy mi nisz té ri um ál lo má -
nyá ba. A kül szol gá lat ra tör té nõ szak mai fel ké szí tést a
GKM biz to sít ja és a GKM ha tá roz za meg – az ún. szakmai
alaputasításban – a szakdiplomata feladatait.

Köz tiszt vi se lõi be so ro lá sa, il let mé nye és jut ta tá sa i nak
meg ál la pí tá sa 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.) alap ján, a kül szol gá lat ban a de vi za el lát mány meg ha -

tá ro zá sa a köz tiszt vi se lõk tar tós kül szol gá la tá ról szó ló
104/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let, valamint a hatályos
KüM szabályozás szerint történik.

A kül gaz da sá gi szak dip lo ma ta fõ fel ada tai:
– A ma gyar áru- és szol gál ta tásex port nö ve lé sé nek,

 piacra ju tá suk meg könnyí té sé nek elõ se gí té se, a vál la la ti
ér de kek ha té kony kép vi se le te a gaz da ság dip lo má cia esz -
kö ze i vel, a vál la la ti in for má ci ós igények minél teljesebb
körû ki elé gí té se. 

– A kor mány tõ ke be fek te té sek re vo nat ko zó po li ti ká já -
nak ha té kony kép vi se le te, a po ten ci á lis befektetõk fel ku ta -
tá sa.

– A ma gyar vál la la tok ál tal kül föl dön meg va ló sít ha tó
tõ ke be fek te té sek le he tõ sé ge i nek felkutatása.

– Kap cso lat tar tás a fo ga dó or szág üz le ti éle té nek meg -
ha tá ro zó sze mé lyi sé ge i vel, szak mai szö vet sé gek kel, in téz -
mé nyek kel, vál la la tok kal a ked ve zõ ma gyar or szág-kép
ki ala kí tá sa, va la mint az 1–3. pontokban megfogalmazott
célok érdekében.

– Az EU kö zös ke res ke de lem po li ti ká já ban a ma gyar
kül ke res ke del mi ér de kek ér vé nye sí té sé hez szük sé ges hát -
tér-in for má ci ók biztosítása.

– Je len tés a fo ga dó or szág gaz da sá gi éle té nek, mak ro -
gaz da sá gi fo lya ma ta i nak, ke res ke del mi kon junk tú rá já nak
ala ku lá sá ról, elem zé sek, je len té sek ké szí té se a hazai kor -
mány zati szervek számára.

– A fo ga dó or szág ban meg ren de zés re ke rü lõ ma gyar
ke res ke de lem fej lesz té si és be fek te tés-ösz tön zé si szak mai
programok szervezése.

A kül gaz da sá gi szak dip lo ma ta szak mai mun ká ja mel -
lett a nagy kö vet ál tal meg ha tá ro zott más dip lo má ci ai fel -
adatokat is ellát.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár, aki nem ál lam pol gá ra a fo ga dó

or szág nak és la kó he lye Ma gyar or szá gon van,
– bün tet len elõ élet és cse lek võ ké pes ség,
– fõ is ko lai és/vagy egye te mi dip lo ma,
– a kül gaz da ság te rü le tén szer zett szak mai gya kor lat,
– a mel lék let ben az egyes ál lo más he lye ken elõ írt mun -

ka nyelv bõl „C” tí pu sú fel sõ fo kú ál la mi – vagy jog sza bály
ál tal az zal egyen ér té kû vé nyil vá ní tott – nyelv vizs ga és tár -
gya ló ké pes szakmai nyelvismeret,

– szá mí tó gép-ke ze lõi is me re tek,
– jó elem zõ és fo gal ma zá si kész ség,
– ér vé nyes gép jár mû ve ze tõi en ge dély és sze mély gép -

ko csi-ve ze tõi gyakorlat,
– a mi nisz té ri um kül szol gá la ti kép vi se le té hez elv árt

sze mé lyi tu laj don sá gok és magatartás,
– kül szol gá lat ra al kal mas egész sé gi ál la pot.

A pá lyá zat ér té ke lé sé nél elõnyt je lent: 
– a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ban vagy az

ITDH-nál fenn ál ló mun ka vi szony,
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– ál lam igaz ga tá si gya kor lat,
– ko ráb bi kül szol gá la ti ta pasz ta lat,
– kül ke res ke del mi gya kor lat,
– a mel lék let ben az adott ál lo más hely nél meg je lölt to -

váb bi ide gen nyel vek ismerete,
– köz gaz da sá gi egye te mi dip lo ma.

A pá lyá zat nak 3 pél dány ban tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát ma gya rul és

az ál lo más he lyen elõ írt munkanyelven,
– a fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé get, a nyelv tu dá sát és a

sze mély gép ko csi-ve ze tõi en ge dé lyé nek meg lé tét iga zo ló
dokumentumok másolatát,

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

– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got 
az el já rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

Az ál lo más he lyek kö zül Los An ge les, Sza ra je vó és To -
rontó ese té ben a kül gaz da sá gi szak dip lo ma ta leg alább kö -
zép fo kú nyelv tu dás sal ren del ke zõ há zas- vagy élet tár sát
kül kép vi se le ti asszisz ten si mun ka kör ben kí ván juk fog lal -
koz tat ni. Ezen ál lo más he lyek nél a pá lyá zat hoz há rom pél -
dány ban csa tol ni kell a há zas- vagy élet társ leg ma ga sabb
is ko lai vég zett sé gét és nyelv tu dá sát iga zo ló do ku men tu -
mok másolatát, valamint három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványát is.

Tá jé koz tat juk a je lent ke zõ ket, hogy a pá lyá zat nyer te sé -
nek csa lád já val együtt kö te le zõ nem zet biz ton sá gi el len õr -
zés nek és or vo si al kal mas sá gi vizs gá lat nak kell ma gát alá -
vet nie, va la mint va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség
ter he li. A ki kül de tés meg kez dé sé nek fel té te le a 8/2005.
(XI. 18.) GKM–KüM együt tes uta sí tás 2. § 11. c) pont já -

ban elõ írt kül ügyi szak mai alap vizs ga és a 11. f) pontjában
elõírt szakmai alapvizsga eredményes letétele.

A pá lyá za to kat a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri -
um Hu mán po li ti kai Fõ osz tá lyá ra kell be nyúj ta ni, „Kül -
gaz da sá gi szak dip lo ma ta” és a pá lyáz ni kí vánt ál lo más -
hely meg je lö lé sé vel. Amennyi ben egy pá lyá zó több ál lo -
más hely re is kí ván pá lyáz ni, úgy min den ál lo más hely re
kü lön pá lyá za tot kell be nyúj ta nia. (Eb ben az eset ben az er -
köl csi bi zo nyít ványt ele gen dõ egy ere de ti pél dány ban be -
nyúj ta ni, azok ban a pá lyá za tok ban azon ban, amely hez
má so la ti példányt csa tol tak, kér jük megjelölni, hogy az
eredeti példányt mely pályázat tartalmazza.)

Be adá si ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le -
né sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül (pos ta bé lyeg zõ sze rint).
A ha tár idõn túl be adott pá lyá za tot nem tudjuk figyelembe
venni.

A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a be adá si
ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor. A pá lyá zók az
ered mény rõl az el bí rá lást kö ve tõ 8 na pon be lül írásban
kapnak értesítést. 

To váb bi fel vi lá go sí tást ad

– szak mai kér dé sek ben: Ró ma és Bern ese té ben az
EU-tag or szá gok Kül gaz da sá gi Fõ osz tá lya (tel.: 336-7600);

– Ku va it, Los An ge les, Sza ra je vó és Tor on tó ese té ben
az EU-n kí vü li Or szá gok Kül gaz da sá gi Fõ osz tá lya (tel.:
336-7668).

– egyéb kér dé sek ben: Hu mán po li ti kai Fõ osz tály (tel.:
331-1539).

A pá lyá zat a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
hon lap ján (www.gkm.hu) is meg ta lál ha tó.
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Mel lék let
a „Kül gaz da sá gi szak dip lo ma ta ál lás he lyek be töl té sé re” meg hir de tett pá lyá zat hoz

Ál lo más hely
8/2005. (XI. 18.) sz. GKM-KüM együt tes uta sí tás a 2. § 11. a) pont ja sze rin ti,

az adott ál lo más hely re vo nat ko zó mun ka nyelv
A ki kül de tés meg kez dé sé nek

vár ha tó idõ pont ja

Bern Fel sõ fo kú né met – a fran cia, vagy az an gol nyelv is me re te elõny 2006. au gusz tus

Ku va it Fel sõ fo kú an gol – az arab nyelv is me re te elõny 2006. áp ri lis

Los An ge les Fel sõ fo kú an gol 2006. au gusz tus

Ró ma Fel sõ fo kú olasz – a fran cia, vagy az an gol nyelv is me re te elõny 2006. au gusz tus

Sza ra je vó Fel sõ fo kú szerb–hor vát – az an gol nyelv is me re te elõny 2006. au gusz tus

Tor on tó Fel sõ fo kú an gol – a fran cia nyelv is me re te elõny 2006. au gusz tus



Haj dú bö ször mény vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

Haj dú bö ször mény Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal
Vá ros fej lesz té si Osz tály

ve ze tõi fel ada ta i nak el lá tá sá ra

A köz szol gá la ti jog vi szony és a ve ze tõi meg bí zás ha tá -
ro zat lan idõre szól.

Be so ro lás és bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló, mó do sí tott 1992. évi XXIII. tör vény, va la mint a
köz tiszt vi se lõk jut ta tá sa i ra vo nat ko zó he lyi rendelet alap -
ján történik.

Az osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok és
az SzMSz elõ írá sai alap ján szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi
a ve ze té se alatt ál ló osz tály mun ká ját, il let ve el lát ja a ha -
tás körébe utalt feladatokat.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû mû sza ki fel sõ ok ta tás -
ban szer zett szak kép zett ség,

– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga (an nak hi á nyá ban
a Ktv. ál tal elõ írt köz igaz ga tá si szak vizs ga le té te le a ki ne -
ve zés tõl szá mí tott egy éven belül).

Pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -
raj zot,

– sza kai hely zet elem zés re épü lõ ve ze té si prog ra mot.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tot vagy an nak köz jegy zõ ál -
tal hi te le sí tett másolatát,

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

Elõnyt je lent:

– ön kor mány za ti igaz ga tás ban szer zett szak mai gya -
korlat,

– szak irá nyú ve ze tõi ta pasz ta lat,

– elõ ze te sen be szer zett re fe ren cia,

– vá ros he lyi is me re te.

A pá lyá za to kat a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta los ér te sí -
tõ jé ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül le -
het be nyúj ta ni Haj dú bö ször mény vá ros jegy zõ jé hez (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.).

A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül – a pol gár mes ter egyet ér té sé vel – a jegy zõ
dönt.

Az ál lás hely a pá lyá zat si ke res el bí rá lá sa után betölt -
hetõ.

Az ál lás hely be töl té sé nek fel té te le az 1992. XXIII tv.
22/A., 22/B. §-ban fog lalt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett ség teljesítése.

Haj dú bö ször mény vá ros jegy zõ je fenn tart ja a jo got a
pá lyá za ti el já rás ered mény te len né nyil vá ní tá sára.

Fel vi lá go sí tást Haj dú bö ször mény vá ros jegy zõ je ad
[Haj dú bö ször mény, Bocs kai tér 1. I. eme let 57. szo ba, te -
le fon (52) 563-200].

Ka dar kút 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 mun ka kör 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,
– igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés.

Elõnyt je lent köz igaz ga tá si gya kor lat, il let ve ide gen
nyelv is me re te.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– rész le tes, szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó ön élet -

raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ké pe sí tést iga zo ló ok irat hi te les má so la tát.

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

fel ada tok ellátása.

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

XXIII. tv. szerint.
Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny -

ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.
El bí rá lás ide je: a pá lyá za ti ha tár idõt kö ve tõ el sõ kép vi -

se lõ-tes tü le ti ülés.
Az ál lás a dön tést kö ve tõ en be tölt he tõ.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Ka dar kút vá ros jegy zõ jé -

nek, 7530 Ka dar kút, Fõ u. 24. cím re kell be nyúj ta ni. Ér -
dek lõd ni a (82) 581-003 te le fo non vagy sze mé lye sen a
jegyzõnél lehet.

A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja a jo got a pá lyá za ti el já rás 
ered mény te len né nyil vá ní tá sá ra.
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Ka pos szer da hely Köz ség Ön kor mány za ta
pá lyá za tot ír ki

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek: ál la mi és jog tu do má nyi egye te mi,
vagy ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vég zett ség, köz igaz ga tá si
szak vizs ga, leg alább 2 év szak mai gya kor lat, 3 hó nap nál
nem ré geb bi keletû erkölcsi bizonyítvány.

A pá lyá za tot a meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül
le het be nyúj ta ni.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõi tör vény elõ írá sai sze rint.
A pá lyá zat el bí rá lá sa a be adás tól szá mí tott 30 na pon

belül.
A mun ka kör be tölt he tõ az el bí rá lás tól szá mí tott 15 na -

pon belül.
La kást nem biz to sí tunk.
A pá lyá za to kat Ba logh Jó zsef pol gár mes ter cí mé re (Ka -

pos szer da hely, Kos suth L. u. 65.) le het benyújtani.

Kis te lek Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir de t

al jegy zõi ál lás hely re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– jo gi szak vizs ga,
– köz igaz ga tás ban el töl tött leg alább 5 éves szak mai

gya korlat, 
– leg alább 3 év ve ze tõi gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– fény ké pes, rész le tes szak mai ön élet rajz,
– ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te les má so la ta,
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– nyi lat ko zat az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -

zett ség tel je sí té sé nek vállalásáról,
– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt -

ve võk a pá lyá zat tar tal mát megismerhetik.

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 60. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a ha tár idõ le já ra ta utá ni el sõ zárt
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá za tot Kis te lek Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le té hez,
Nagy Sán dor pol gár mes ter nek cí mez ve (6760 Kis te lek,
Ár pád u. 1–3.) lehet benyújtani.

Kis var sány 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 ra 

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

to ri ké pe sí tés,
– 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.

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,
– 3 hó 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.

Az el bí rá lás nál elõnyt je lent: ve ze tõi gya kor lat, szá mí -
tás tech ni kai is me ret (ECDL)

Bé re zés, ki ne ve zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tv. sze rint. szol gá la ti la kás ren del ke zés re
áll.

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 15 nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát követõ 30 nap.

Az ál lás el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za tot Kis var sány köz ség pol gár mes te ré hez le het 

be nyúj ta ni. Cím: 4811, Kis varsány, Dó zsa Gy. u. 49., tel.:
(45) 481-305, fax.: (45) 580-012.

Mag lód Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

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

tá si Fõ is ko lai végzettség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább öt év köz igaz ga tá si ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot (ed di gi mun ka kö re i -

nek, te vé keny sé gé nek leírását),
– a kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la tát,
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– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos ve ze té si

kon cep ci ó ját,
– a pol gár mes te ri hi va tal op ti má lis szer ke ze té re vo nat -

ko zó el kép ze lé se ket.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
Bé re zés: a köz tiszt vi se lõi tör vény alap ján, il let ve meg -

egye zés sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a köz löny ben tör -

té nõ meg je le nést kö ve tõ 30 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. Az ál lás a döntést követõen azonnal betölthetõ.

Szol gá la ti la kást az ön kor mány zat nem tud biz to sí ta ni.
A pá lyá za tot az ön kor mány zat pol gár mes te ré hez kell

be nyúj ta ni. A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad:
Ta bá nyi Pál pol gár mes ter.

Cím: 2234 Mag lód, Fõ ut ca 12. tel.: (29) 325-111,
328-338. Fax: (29) 326-219.

Nesz mély Köz ség Ön kor mány za tának
Kép vi se lõ-tes tü le te

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

A jegy zõi ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
– igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– köz igaz ga tá si, vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot, amely tar tal maz za ed -

di gi mun ka kö re i nek, te vé keny sé ge i nek leírását,
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, vagy

mun kál ta tói iga zo lást, je len leg is fenn ál ló köz szol gá la ti
jogviszonyról,

– az elõ írt ké pe sí té sek rõl szó ló ok le vél, ok irat máso -
latát,

– 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 sek leírását.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
Az il let mény és egyéb sze mé lyi jut ta tá sok a köz tiszt vi -

se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény elõ írá sai
sze rint ke rül nek meg ál la pí tás ra.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. feb ru ár 28.
A pá lyá zat ról a kép vi se lõ-tes tü let 2006. már ci us 14-ig

dönt.

Az ál lás 2006. már ci us 16-tól tölt he tõ be.
A pá lyá za to kat Nesz mély köz ség pol gár mes te ré hez,

Ben kõ Fe renc hez kell benyújtani.
Cím: 2544 Nesz mély, Fõ u. 129. Te le fon: (34) 451-778.

Nóg rád kö vesd, Becs ke és Szé csén ke Köz sé gek
Kör jegy zõ sé ge

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

Nóg rád kö vesd Köz sé gi Ön kor mány za tá nak Képvi -
selõ-testülete, Becs ke Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi selõ-
 testülete és Szé csén ke Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
selõ-testülete pá lyá za tot hirdet körjegyzõi állás betölté -
sére.

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

má nyi egye te mi képesítés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,
– leg alább öt év köz igaz ga tá si gya kor lat, me lyet az

1085/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro zat ha tá lya alá tar to zó
szer vek va la me lyi ké nél töltött el.

A pá lyá zat csak ab ban az eset ben ér vé nyes, ha tar tal -
maz za az aláb bi do ku men tu mo kat:

– kéz zel írt, rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a szak kép zett sé get iga zo ló ok irat(ok) hi te les máso -

latát,
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a kör 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.

Il let mény és egyéb jut ta tás:
– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.

tör vény alapján,
– szük ség ese tén szol gá la ti la kást biz to sí tunk.

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

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

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal,
vagy az el bí rá lást kö ve tõ hónap 1-tõl.

A kör jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tv. 22/A. § (8) bek. d) pont ja alap ján va gyon -
nyi lat ko zat-té tel re köteles.

180 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 4. szám



A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a kö vet ke zõ cím re kell el -
jut tat ni: Nóg rád kö vesd, Becs ke és Szé csén ke Köz sé gek
Kör jegy zõ sé ge, 2691 Nóg rád kö vesd, Ma dách u. 1.,
 Gyurek László polgármester.

Pi lis csa ba Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

A mun kál ta tó szerv: Pi lis csa ba Nagy köz ség Ön kor -
mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal 2081 Pi lis csa ba, Ki ni zsi
Pál u. 1–3.

A be töl ten dõ mun ka kör: jegy zõ, ha tá ro zat lan idõre.

Az el lá tan dó fel ada tok:
– a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta lá nak ve ze té se,
– az ön kor mány zat mû kö dé sé vel kap cso la tos fel ada tok

el lá tá sá ról gondoskodás,
– a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben a ki ad má nyo zás rend -

jé nek sza bá lyo zá sa,
– a mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa a kép vi se lõ-tes tü let

hi va ta lá nak köz tiszt vi se lõi tekintetében,
– a pol gár mes ter ha tás kö ré be tar to zó ál lam igaz ga tá si

ügyek dön tés re elõkészítése,
– a pol gár mes ter ál tal át adott ha tó sá gi ügyek ben döntés,
– a kép vi se lõ-tes tü let és a bi zott sá gok ülé sén ta nács ko -

zá si jog gal részvétel,
– a ha tás kö ré be utalt ügyek ben dön tés.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té tel:
– 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 vagy igaz ga tásszer ve -

zõi ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 5 évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– leg alább 3 évi köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi gya -

kor lat.

Elõnyt je lent a pá lyá zat nál:
– az ide gen nyelv-is me ret,
– a sa ját gép jár mû és ve ze tõi jo go sít vány.

Az 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. 

(Ktv.), va la mint Pi lis csa ba Ön kor mány za tá nak Képvi -
selõ-testülete 4/2004. (I. 28.) ÖKT. szá mú ren de le te alap -
ján, megegyezés szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je, mód ja: a Bel ügyi
Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap, az ön -
kor mány zat pol gár mes te ré nek cí mez ve (2081 Pi lis csa ba,
Ki ni zsi Pál u. 1–3.).

A le zárt bo rí ték ra rá kell ír ni: „Jegy zõi pá lyá zat”.

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

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: a pá lyá za tok elõ ze tes
ér té ke lé sét elõ ké szí tõ bi zott ság vég zi, az ál ta la fel ál lí tott
rang sor fi gye lem bevé te lé vel a képviselõ-testület határoz.

Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: a ki ne ve zés rõl hatá -
rozó kép vi se lõ-tes tü le ti ülést kö ve tõ elsõ munkanap.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok:

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

– a vég zett sé get, szak kép zett sé get, ide gen nyelv-is me re -
tet iga zo ló ok ira tok vagy azok hi te les másolata,

– rész le tes szak mai ön élet rajz.

Rész le te sebb in for má ció: Pi lis csa ba Nagy köz ség Ön -
kor mány za ta pol gár mes te ré tõl; tel.: 06 (26) 575-507.

Egyéb meg jegy zés: a pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók 
az el bí rá lás tól szá mí tott 8 na pon be lül írás ban kap nak
értesítést.

A ki író kép vi se lõ-tes tü let jo go sult a pá lyá za tot ér vény -
te len nek vagy ered mény te len nek nyilvánítani.

Szágy, Tor más köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei
pá lyá za tot ír nak ki

4 órás kör jegy zõ ál lás be töl té sé re

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei: 

– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vagy jog tu do má nyi egye -
temi végzettség,

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

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

– a ké pe sí té si elõ írá sok alól fel men tés ad ha tó a jog sza -
bá lyi elõ írá sok szerint.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– szak mai ön élet raj zot,

– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so latát,

– 90 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nál elõnyt je lent:
– mik ro tér ség ben va ló la kó hely,
– he lyi vi szo nyok is me re te,
– gaz dál ko dá si vagy pénz ügyi is me re tek és gya kor lat.

A pá lyá za tot Tor más köz ség pol gár mes te ré hez le het be -
nyúj ta ni (7383 Tor más, Ács J. u. 5.). A bo rí ték ra rá írandó:
„Kör jegy zõi pályázat”. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. már ci us 8.
A pá lyá za tot el bí rá lá sa: a be adá si ha tár idõt kö ve tõ el sõ

együt tes ülésen.

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

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Köz igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Tót kom lós Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta la, 5940 Tót kom lós, Fõ u. 1.

El lá tan dó fel adat: a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 36. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott feladatok.

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

to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga vagy az Or szá gos

Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a teljes -
körûen köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos
fokozat alapján adott mentesítés,

– leg alább öt évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a szük sé ges szak mai gya kor la tot iga zo ló rész le tes

szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te les má so la ta it.

Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alapján.

A pályá 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 sét kö ve tõ 15. nap.

A pályá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tot Tót -
kom lós Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a
pá lyá za ti be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ kép vi se lõ-tes -
tü le ti ülé sen bí rál ja el.

Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: az ál lás az el bí rá lást
kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te le a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sze rin ti es kü le té te le,
va la mint a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség teljesí -
tése.

A pá lyá za tot Tót kom lós Vá ros Pol gár mes te ré nek cí -
mez ve (5940 Tót kom lós, Fõ u. 1.), zárt bo rí ték ban, 1 pél -
dány ban kell be nyúj ta ni. A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Jegy zõi
pá lyá zat”.

Az ál lás sal kap cso la tos bõ vebb fel vi lá go sí tást Gyi vi -
csán né dr. Szen czi Irén pol gár mes ter nél a 06 (68) 462-
122-es te le fon szá mon lehet kérni.

Tót kom lós 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

Köz igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Tót kom lós Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta la, 5940 Tót kom lós, Fõ u. 1.

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

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

to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga vagy az Or szá gos

Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a teljes -
körûen köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos
fokozat alapján adott mentesítés,

– leg alább kété vi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a szük sé ges szak mai gya kor la tot iga zo ló rész le tes

szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te les má so la ta it.

Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alapján.

A pályá 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 sét kö ve tõ 15. nap.

A pályá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tot Tót -
kom lós Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a
pá lyá za ti be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ kép vi se lõ-tes -
tü le ti ülé sen bí rál ja el.
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Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: az ál lás az el bí rá lást
kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te le a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sze rin ti es kü le té te le,
va la mint a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség teljesí -
tése.

A pá lyá za tot Tót kom lós Vá ros Pol gár mes te ré nek cí -
mez ve (5940 Tót kom lós, Fõ u. 1.) zárt bo rí ték ban, 1 pél -
dány ban kell be nyúj ta ni. A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Al jegy -
zõi pá lyá zat”.

Az ál lás sal kap cso la tos bõ vebb fel vi lá go sí tást Gyi vi -
csán né dr. Szen czi Irén pol gár mes ter nél a 06 (68) 462-
122-es te le fon szá mon lehet kérni.

Ül lõ Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
pá lyá za tot hir det

mû sza ki ügy in té zõi ál lás hely be töl té sé re

1. köz le ke dé si és víz ügyi igaz ga tá si vagy
2. ál ta lá nos épí tés ügyi igaz ga tá si (ha tó sá gi) fel ada tok

el lá tá sá ra.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– meg fe le lõ is ko lai vég zett ség,

– 1. fel adat kör ben: egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû
köz le ke dés mér nök, épí tõ mér nök (víz el lá tá si és
csa tor ná zá si, víz épí tõ) szak kép zett ség vagy

– te le pü lé si víz gaz dál ko dá si, víz ügyi, köz le ke dés -
gé pé sze ti, út épí té si, fenn tar tá si tech ni ku si, kö zép -
is ko lai vég zett ség;

– 2. fel adat kör ben: ma gas épí té si sza kon szer zett
tech nikusi vagy szak kö zép is ko lai szak ké pe sí tés.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vé ge zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. alap ján történik.

Egyéb jut ta tá sok: ét ke zé si hoz zá já ru lás, ru há za ti költ -
ség-té rí tés, utaz ási költ ség-té rí tés, 20 000 Ft-os ter mé szet -
be ni juttatás.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

Je lent kez ni a pol gár mes te ri hiva tal jegy zõ jé nél (2225
Ül lõ, Temp lom tér 3.) le het.

Te le fon: (29) 320-011/105-ös mel lék.

Lap zár ta után ér ke zett
pá lyá za ti fel hí vá sok

és mi nisz te ri utasítások

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

sze mély szál lí tás ról szó ló
2004. évi XXXIII. tör vény alap ján

Du na ha rasz ti 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

Du na ha rasz ti Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes -
tü le te az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás ról szó ló 2004. évi XXXIII. tör vény 6. § ren del ke -
zé sei alap ján Du na ha rasz ti 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 tás kereté -
ben történõ ellátására nyilvános pályázatot ír ki.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le, hogy a pá lyá zó fe -
lel jen meg az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze -
mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi XXXIII. tör vény ál tal
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, to váb bá vál lal ja, hogy
a szol gál ta tást leg alább a je len leg ér vé nyes me net rend nek
meg fe le lõ en és szín vo na lon, az elõ írá sok hoz és a kor igé -
nye i hez, va la mint az egy re hang sú lyo sabb sze re pet kapó
környezetvédelmi szempontokhoz igazodó jármûparkkal
biz to sít ja.

A pá lyá za ti ki írás be sze rez he tõ Du na ha rasz ti Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban (2330 Du na ha rasz ti, Fõ út 152.
Va gyon gaz dál ko dás 5. szo ba) mun ka na po kon: 8–12 óra
között.

Aján lat té tel ha tár ide je: 2006. áp ri lis 28. 12 óra.
A pá lyá za ti ki írás do ku men tá ci ó já nak té rí té si dí ja:

 bruttó 100 000 Ft.
In for má ció kér he tõ a kö vet ke zõ te le fon szá mon: (24)

504-445.
Az el bí rá lás mód ja: a ki író – elõ mi nõ sí tés nél kül – az

összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján la tot te võ pá lyá zót nyil -
vá nít ja gyõztesnek.

Az el bí rá lás szem pont jai:
– je len leg ér vé nyes me net ren dek hez ké pest a meg lé võ

út vo na lak és já rat szá mok bõ ví té se a la kos ság uta zá si igé -
nye i nek megfelelõen,

– a jár mû park és szol gál ta tás inf ra struk tú rá já nak szín -
vo na la, az üze mel te tés kör nye ze ti hatásai,

– a szol gál ta tás mi nõ sé gé re vo nat ko zó re fe ren ci ák és
ga ran ci ák (meg bíz ha tó ság, pon tos ság, biz ton ság, kul tu -
rált ság),

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

– sze mély zet tel szem be ni el vá rá sok, fog lal koz ta tá si fel -
té te lek.
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A pá lyá za ti anya gok bon tá sá nak idõ pont ja és he lye:
2006. má jus 2., kedd 10 óra, pol gár mes te ri hi va tal dísz -
terme.

Az ered mény hir de tés idõ pont ja és he lye: 2006. má -
jus 10., szer da 11 óra, pol gár mes te ri hi va tal díszterme.

A szer zõ dés kö tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. má -
jus 19., pén tek.

A szer zõ dés idõ tar ta ma: 8 év.
A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. jú -

nius 1.

Pá lyá za ti fel hí vás
jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

1. A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -
vény 36. § (1) be kez dés, va la mint a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 8. § (1) be kez dé se
10. §-a alap ján Har kány Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hirdet jegyzõi munkakör be töl té -
sé re.

2. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel -
jes mun ka idõ ben kell el lát ni. A mun ka kör a pá lyá zat el bí -
rá lá sát kö ve tõ en azonnal betölthetõ.

3. Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés,
– két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga [Ktv. 8. § (1) és

(4) bek. sze rint].

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak -
ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek is
(ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ -
élet, össze fér he tet len ség hi á nya), és azo kat iga zol nia kell.

A jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XIII. tör vény 22/A. § (8) be kez dés d) pont ja alap ján va -
gyon nyi lat ko zat té te lé re kö te les.

4. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– az is ko lai vég zett ség rõl és szak vizs gá ról ki ál lí tott ok -

irat hi te les másolatát,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re vo nat ko zó nyi lat ko za tot.

5. A ja va dal ma zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai, va la mint Har kány Vá -
ros Ön kor mány za tá nak ren de le te alapján történik.

6. A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 15 na pon be lül.

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Har kány Vá ros Ön -
kor mány za ta 7815 Har kány, Kos suth Lajos u. 2.

8. To váb bi in for má ci ó kat a pol gár mes ter tõl kér het nek
a pá lyá zók. Cí me: Bé dy Ist ván 7815 Har kány, Kos suth
L. u. 2. Te le fon: (72) 480-202.

9. Dön tés a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi
tes tü le ti ülé sen várható.

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

kör jegy zõ ség meg szû né se mi att lét re ho zás ra ke rült
ön ál ló pol gár mes te ri hi va tal
jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re

Az ál lás az el bí rá lás után azon nal be tölt he tõ.

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, vagy an nak vál la -

lá sa, hogy a ki ne ve zés tõl szá mí tott 1 éven be lül meg szer zi
[Ktv. 8. § (4)]. A ha tár idõ ered mény te len el tel te ese tén a
jegy zõ köz szol gá la ti jog vi szo nya e törvény erejénél fogva
szûnik meg,

– köz igaz ga tás ban el töl tött leg alább 2 év gya kor lat, a
kép vi se lõ-tes tü let a Ktv. 8. § (2) b) pont ja alap ján a gya -
kor la ti idõt csök kent he ti vagy elengedheti,

– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság.,
– szá mí tó gé pes fel hasz ná lói szin tû is me re tek.

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

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

Il let mény és egyéb jut ta tás: a Ktv. és a kép vi se lõ-tes tü -
let ren del ke zé se alapján.

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

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

kap cso lat ban.

A ki ne ve zést meg elõ zõ en az ere de ti do ku men tu mo kat
be kell mutatni.

A pá lyá zó nyi lat ko za tát kér jük ar ra vo nat ko zó an, hogy
a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk a pá lyá za ti anya got
meg is mer he tik. Nyi lat ko zat be csa to lá sa szük sé ges ar ról,
hogy a Kjt. 7. § (7) be kez dé sé ben fog lalt va gyon nyi lat ko -
zat tal kapcsolatos kötelezettségének eleget tesz.

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

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

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

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

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

A bel ügy mi nisz ter
5/2006. (BK 4.) BM

uta sí tá sa
a Bel ügy mi nisz té ri um Szer ve ze ti és mû kö dé si

sza bály za tá nak mó do sí tá sá ról

A Bel ügy mi nisz té ri um Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
za tá nak ki adá sá ról szó ló 29/2002. (BK 21.) BM uta sí tás
mó do sí tá sá ra ki adom a kö vet ke zõ

uta sí tást:

1. A Bel ügy mi nisz té ri um Szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 29/2002. (BK 21.) BM uta sí -
tás (a to váb bi ak ban: uta sí tás) 65. §-ának (4) be kez dé se he -
lyé be a következõ rendelkezés lép:

„(4) A bel sõ szak mai egyez te tés so rán ki ala kí tott ter ve -
ze tet a ka bi net fõ nök ja vas la tá ra, a köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár jó vá ha gyá sát kö ve tõ en a Jo gi Fõ cso port fõ nök ség kül di 
meg

– szak ma po li ti kai egyez te tés re,
– a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal mun ka cso port ja részére,
– köz igaz ga tá si ko or di ná ci ó ra,
–köz zé té tel re.”

2. Az uta sí tás 65. §-a a kö vet ke zõ új (5)–(6) be kez dés sel 
egé szül ki, a je len le gi (5)–(6) be kez dés je lö lé se (6)–(7) be -
kez dés re változik:

„(5) A Jo gi Fõ cso port fõ nök ség a ter ve ze te ket meg kül di
a Saj tó- és Kom mu ni ká ci ós Fõ igaz ga tó ság nak a tár ca hon -
lap ján tör té nõ köz zé té tel cél já ból, va la mint ez zel egy ide -
jû leg tá jé koz ta tá sul a kormányszóvivõ részére.

(6) Az elekt ro ni ku san be ér ke zett ész re vé te lek rõl – el -
uta sí tá sa ese tén an nak in do ka i ról – a ter ve ze tet elõ ké szí tõ
szerv össze fog la lót ké szít, me lyet meg küld a Jo gi Fõ cso -
port fõ nök ség nek. Az össze fog la ló nak a tár ca hon lap ján
tör té nõ köz zé té te lé rõl a Saj tó- és Kom mu ni ká ci ós Fõigaz -
ga tó ság útján a Jogi Fõcsoportfõnökség gondoskodik.”

3. Ez az uta sí tás köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. Ez zel
egy ide jû leg az uta sí tás 65. §-a (5) be kez dé sé nek el sõ mon -
da tá ban „A tár ca ve ze tõi” ki fe je zés he lyé be „A kö zigaz ga -
tá si” kifejezés lép.

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

A bel ügy mi nisz ter
6/2006. (BK 4.) BM

uta sí tá sa
a bel ügyi tu do má nyos ku ta tói

és tu do mány szer ve zõi mun ká ról

A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt ál ló szer vek nél fo lyó
tu do má nyos ku ta tói, és tu do mány szer ve zõi te vé keny ség
(a to váb bi ak ban: bel ügyi tu do má nyos te vé keny ség) sza bá -
lyo zá sá ra kiadom az aláb bi

uta sí tást:

1. Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Bel ügy mi nisz té ri um
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak ki adá sá ról szó ló
29/2002. (BK 21.) BM uta sí tás 1. számú füg ge lé ké ben fel -
so rolt szer vek re. 

A bel ügyi tu do má nyos mun ka cél ja, alap el vei,
te rü le tei, fel ada tai

2. A bel ügyi tu do má nyos mun ka olyan ku ta tó, al ko tó,
tu do mány szer ve zõ te vé keny ség, amely fel öle li mind a
köz igaz ga tá si, mind a bel ügyi rend vé del mi szak te rü le te ket 
és ezek gya kor la tá val kap cso la tos új is me re tek szer zé sé re,
meg lé võ is me re tek al kal ma zá sá ra, fej lesz té sé re, a bel ügyi
állomány képzettségi színvonalának emelésére irányul.

3. A tu do má nyos élet sza bad sá gát, ezen be lül a tu do má -
nyos ku ta tás sza bad sá gát, to váb bá a tu do má nyos is me re -
tek meg szer zé sé nek és ta ní tá sá nak szabadságát biztosítani
kell.
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4. A nem zet kö zi és ha zai tu do má nyos mun kák nak szé -
les nyil vá nos sá got kell teremteni.

5. Tu do má nyos mun ka vég zé sé re az uta sí tás ha tá lya alá
tar to zó min den szerv nél le he tõ sé get kell biz to sí ta ni.
A szer vek ve ze tõi kö te le sek a tu do má nyos mun ká ra vo nat -
ko zó kez de mé nye zé se ket ér dem ben el bí rál ni, le he tõ sé ge -
ik hez mérten támogatni, és a feltételeket biztosítani.

6. A tu do má nyos mun ka vég zé se se gít se elõ:

a) az ága za ti stra té gi ai el kép ze lé sek ki ala kí tá sát és vég -
re haj tá sát;

b) a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá si kö ré be tar to zó szer vek
te vé keny sé gé nek ter ve zé sét, mun ká juk ha té kony sá gá nak
növelését;

c) a bel ügyi ága zat ha zai és nem zet kö zi szak mai együtt -
mû kö dé sé nek fenn tar tá sát, fej lesz té sét;

d) a bel ügyi ága zat ban fog lal koz ta tot tak oktatásának-
 képzésének támogatását.

7. A tu do má nyos mun ka fõ te rü le tei, ré szei:

a) tu do má nyos ku ta tás;

b) tu do má nyos kép zés, to vább kép zés, dok to ri kép zés,
dok to ri fo ko zat szer zés, ha bi li tá ci ós eljárás;

c) tu do mány szer ve zõi te vé keny ség, ezen belül:

– tu do má nyos pá lyá za ti rend szer mû köd te té se,

– tu do má nyos ered mé nyek el bí rá lá sa, el is me ré se, dí ja -
zá sa,

– a tu do má nyos ered mé nyek nyil ván tar tá sa, gya kor la ti
hasz no sí tá sa, fel hasz ná lá sa,

– in for má ció el lá tás,

– tu do má nyos után pót lás biz to sí tá sa, te het ség gon do zás.

8. A tu do má nyos mun ka fõ fel ada tai:

a) a bel ügyi köz igaz ga tá si és rend vé del mi szer vek szak -
mai te vé keny sé ge el mé le ti alap ja i nak és gya kor la tá nak
vizs gá la ta, azok fej lesz té sé vel és fenn tar tá sá val kap cso la -
tos fel ada tok vég re haj tá sá hoz megoldási változatok kidol -
go zá sa;

b) az em be ri erõ for rás-gaz dál ko dás (hu mán po li ti ka, ok -
ta tás-kép zés, egész ség ügyi el lá tás), a pénz ügyi gaz dál ko -
dás és az anya gi-tech ni kai el lá tás, va la mint a nem zet kö zi
kapcsolatok fejlesztése;

c) a köz szol gá la ti te vé keny ség mi nõ sé gé nek, a szer ve -
ze ti mû kö dés ha té kony sá gá nak javítása;

d) a bel ügyi ve ze tés tá jé koz ta tá sa, a ter ve zés, a dön -
tés-elõ ké szí tés és ki vi te le zés se gí té se érdekében;

e) a tu do má nyos ered mé nyek ki emelt meg je le ní té se a
bel ügyi ok ta tás ban, képzésben;

f) a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos kon fe ren ci ák, ren -
dez vé nyek szervezése;

g) tu do má nyos in for má ci ós rend szer ki épí té se és mû -
köd te té se;

h) tu do má nyos köz le mé nyek, pub li ká ci ók, pe ri o di kák
közzététele;

i) a tu do mány te rü le tek fi gye lem mel kí sé ré se, és a bel -
ügyi ága za tot érin tõ ered mé nyek hasznosítása.

A tu do má nyos mun ka szer ve ze te, irá nyí tá sa,
fi nan szí ro zá sa

9. A mi nisz té ri um köz pon ti tu do má nyos szer ve ze te a
Bel ügyi Tu do má nyos Tanács.

10. A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek nél
tu do má nyos szer ve ze tek mû köd het nek, el nö ke ik ter ve zik,
szer ve zik a tu do má nyos mun kát, meg bí zás és az elfo ga -
dott munkatervek alapján.

11. Az ön ál ló bel ügyi szer vek nél tu do má nyos ta ná csok, 
a hi va ta li szer vek nél tu do má nyos bi zott sá gok mûköd het -
nek.

12. A tu do má nyos ta ná csok, il let ve bi zott sá gok a szerv
ve ze tõ jé nek a tu do má nyos mun ka te rü le tén vé le mé nye zõ,
ja vas lat te võ tes tü le tei. Ál lást fog lal nak, és aján lá so kat
tesz nek a szerv szak te rü le té re vo nat ko zó, az al kal ma -
zott tu do má nyos ku ta tá sok ered mé nye i nek hasz no sí tá sát
érin tõ kér dé sek ben. A tu do má nyos ta ná csok, il let ve bi -
zott ságok munkáját a Belügyi Tudományos Tanács segíti
és koordinálja.

13. A tu do má nyos ta nács szak te rü le tek nek meg fe le lõ
ku ta tá si szek ci ó kat, ezen be lül ál lan dó, vagy ad hoc mun -
ka cso por to kat hoz hat lét re. A bel ügyi tu do má nyos te vé -
keny sé get a Bel ügy mi nisz té ri um Oktatási Fõigazgatóság
koordinálja.

14. A tu do má nyos mun ka vég re haj tá sa ér de ké ben:
a) a bel ügy mi nisz ter:
– meg ha tá roz za a tu do má nyos mun ka irá nya it, el ve it,

alap ve tõ cél ját és a ve le szem ben tá masz tott fõbb kö ve tel -
mé nye ket,

– in téz ke dik a Bel ügy mi nisz té ri um egé szét érin tõ új tu -
do má nyos ered mé nyek be ve ze té sé re, ren del ke zik a tu do -
má nyos ered mé nyek alkalmazásáról,

– el is me ri a tu do má nyos mun ká ban tár ca szin ten élen já -
rók munkáját,

– meg ren de lé se ket ad mi nisz té ri u mi, il let ve szak ága za ti 
szin tû ku ta tá sok elvégzésére,

– jó vá hagy ja a ku ta tá si fõ irá nyo kat,
– biz to sít ja a mi nisz té ri um tu do má nyos te vé keny sé gé -

nek költ ség ve té si fedezetét,
b) a Bel ügy mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra,

vagy ál ta la át ru há zott jog kör ben a ren dé sze ti és bûn meg -
elõ zé si helyettes államtitkár:

– elõ ké szí ti a bel ügy mi nisz ter tu do má nyos mun ká ra vo -
nat ko zó döntéseit,

– meg ren de lé se ket ad meg ha tá ro zott cé lú és té má jú ku -
ta tá sok ra,

– mû köd te ti a ta ná csot,
– a ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat a Bel ügy mi nisz té ri -

um Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság útján valósítja meg,
c) a Bel ügy mi nisz té ri um Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság:
– vég zi a bel ügyi tu do má nyos mun ka ko or di ná lá sát, át -

fo gó ter ve zé sét, szer ve zé sét és a kap cso ló dó dön té sek elõ -
ké szí té sét, 

– fi gye lem mel kí sé ri a bel ügyi tu do má nyos mun ka
irány el vei meg va ló su lá sát, a leg fon to sabb ku ta tá so kat és
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nyil ván tart ja a tu do má nyos mi nõ sí tés sel ren del ke zõ ku -
tatókat és munkatársakat,

– összeg zi a ta nács vé le mé nye it és ja vas la ta it,
– ter ve zi és ke ze li a mi nisz té ri um tu do má nyos fel ada ta i -

nak el lá tás ához szük sé ges pénz ügyi forrásokat.
15. A mi nisz té ri um hi va ta li egy sé ge i nél, a mi nisz té ri u -

mi szer vek nél, az ön ál ló bel ügyi szer vek nél fo lyó tu do má -
nyos mun ka ter ve zé sét és szer ve zé sét a szak mai fel ada tok -
kal összhangban kell végezni.

16. A bel ügyi tu do má nyos te vé keny ség fi nan szí ro zá sa a 
BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság költ ség ve té sé nek ter hé re tör -
té nik. Az eh hez szük sé ges ki adá so kat a fõ igaz ga tó ság el sõ
al ka lom mal 2007. év ben, ezt kö ve tõ en éven te ter ve zi, és
el kü lö ní tet ten ke ze li sa ját költ ség ve té sé ben. A bel ügyi tu -
dományos tevékenység finanszírozási forrásait kü lö nö sen

a) a ku ta tá si fõ irá nyok nak meg fe le lõ ku ta tá si irá nyok
sze rin ti tu do má nyos ku ta tók, és a ku ta tá sok ösz tön zé sé re,
támogatására;

b) a tu do má nyos pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé re;
c) a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos együtt mû kö dés

fenn tar tá sá ra;
d) tu do má nyos kon fe ren ci ák, ren dez vé nyek fi nan szí ro -

zá sá ra;
e) a bel ügyi ága zat ban fog lal koz ta tot tak tu do má nyos

kép zé sé nek tá mo ga tá sá ra;
f) a Bel ügyi Tu do má nyos Ta nács mû köd te té sé re;
g) a tu do má nyos in for má ci ós rend szer ki épí té sé re, és

mû köd te té sé re;
h) a tu do má nyos te vé keny ség el is me ré sé re a „Ki emel -

ke dõ tu do má nyos mun ká ért”, va la mint „Ki emel ke dõ tu -
do mány szer ve zõi és se gí tõi mun ká ért” em lék ér mek ado -
mányozására kell fordítani.

A Bel ügyi Tu do má nyos Ta nács

17. A Bel ügyi Tu do má nyos Ta nács (a to váb bi ak ban: ta -
nács) bel ügyi ága zat ve ze tõi te vé keny sé gé nek tu do má -
nyos meg ala po zá sa ér de ké ben a köz igaz ga tá si ál lam tit kár
irányításával mûködik.

18. A ta nács vé le mé nye zõ és a tár ca egé szét érin tõ tu do -
má nyos ku ta tá si cél ki tû zé sek meg ha tá ro zá sa te rén ja vas -
lat te võ tes tü let. Alap ren del te té se a bel ügyi tu do má nyos ér -
té kek fel tá rá sá nak elõ se gí té se, a tu do má nyos ered mé nyek
gya kor lat ban tör té nõ al kal ma zá sá nak szor gal ma zá sa, va -
la mint a bel ügyi tu do má nyos te vé keny ség tudomány-
 rend szertani helyének és szerepének erõsítése, tárcaszintû
összegzése.

19. A ta nács
a) ál lást fog lal a bel ügyi tu do má nyos te vé keny sé get

érin tõ kér dé sek ben;
b) ja vas la tot tesz a ren dé sze ti tu do má nyos ku ta tás irá -

nya i nak ki je lö lé sé re;
c) össze sí ti a tu do má nyos ku ta tá sok ered mé nye it, aján -

lá so kat tesz azok hasz no sí tá sá ra;

d) fi gye lem mel kí sé ri a bel ügyi szer ve ze tek tu do má -
nyos ta ná csa i nak, bi zott sá ga i nak mû kö dé sét, ku ta tá si és
fejlesztési eredményeit;

e) vé le ményt nyil vá nít a Bel ügy mi nisz té ri um ál tal meg -
hir de tés re ke rü lõ tu do má nyos ku ta tá si pá lyá za ti té mák ról,
va la mint ja vas la tot tesz azok ra, to váb bá ko or di nál ja a bel -
ügyi szer ve ze tek tudományos pályázatainak meghirde -
tését; 

f) vé le mé nye zi a Bel ügy mi nisz té ri um hosszú és kö zép -
tá vú, va la mint éves ku ta tá si ter vét, to váb bá a Bel ügy mi -
nisz té ri um ága za ti stratégiájának tervezetét;

g) ja vas la tot tesz a ren del ke zés re ál ló költ ség ve té si ke -
ret fel hasz ná lá sá ra;

h) kap cso la tot tart a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia il -
le té kes szer vé vel és más tu do má nyos in téz mé nyek kel, va -
la mint a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság és a társ mi -
nisz té ri u mok tudományos tanácsaival;

i) ja vas la tot tesz a bel ügyi tu do má nyos te vé keny sé get,
és a bel ügyi tu do má nyos te vé keny ség tá mo ga tá sát ki emel -
ke dõ szin ten végzõk elismerésére;

j) fi gye lem mel kí sé ri a dok to ri (PhD) kép zés ben részt -
ve võk hely ze tét és a BM PhD. Kol lé gi um mûködését.

20. A ta nács el nö ke a BM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra,
ügy ve ze tõ el nö ke a BM ren dé sze ti és bûn meg elõ zé si he -
lyet tes ál lam tit ká ra, tit ká ra az el nök ál tal fel kért, a BM Ok -
ta tá si Fõ igaz ga tó ság ál lo má nyá ba tar to zó mun ka társ. Az
el nök, az ügy ve ze tõ el nök és a tit kár fel adat- és ha tás kö rét, 
jog kö rét, va la mint a tagok felkérésének rendjét a tanács
ügyrendje határozza meg.

21. A ta nács tag jai a bel ügyi szer ve ze tek ben a bel ügyi
tu do má nyos élet ben je len tõs ered mé nye ket el ért, szak mai
meg be csü lés sel ren del ke zõ képviselõi.

22. A ta nács ügy rend jét és éves mun ka ter vét ma ga ál la -
pít ja meg.

23. A ta nács fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó te vé keny sé -
get az Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság tá mo gat ja mun ka prog ram -
ja i nak elõ ké szí té sé vel, az ez zel kap cso la tos szervezéssel
és adminisztrációval.

24. A bel ügyi tu do má nyos te vé keny ség ter ve zé sé vel és
szer ve zé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sa, az eh -
hez szük sé ges fel té tel rend szer biz to sí tá sa ér de ké ben a bel -
ügyi szer ve ze tek ve ze tõi, tu do má nyos ta ná csai és bizott -
ságai – az ügy ve ze tõ el nö kön és a titkáron keresztül –
együttmûködnek a tanáccsal.

A tu do má nyos pá lyá za ti rend szer

25. A bel ügyi tu do má nyos pá lyá za ti (a to váb bi ak ban:
tu do má nyos pá lyá zat) rend szert a szak mai és tu do má nyos
te vé keny ség fej lesz té se, szín vo na lá nak eme lé se érde ké -
ben kell mûködtetni.

26. A tu do má nyos pá lyá zat té má tól füg gõ en nyílt, il let -
ve zárt kö rû le het. Tö re ked ni kell a nyil vá nos pá lyá za tok
meghirdetésére.
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27. Pá lyá za ti fel hí vás a bel ügyi tu do má nyos mun ka
alap el ve i vel, cél ja i val, fel ada ta i val össz hang ban írható ki.

28. Tu do má nyos pá lyá za tot hir det het:
a) a bel ügy mi nisz ter,
b) az ál lam tit ká rok és a he lyet tes ál lam tit ká rok,
c) a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló szer -

ve ze tek vezetõi,
d) a BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság ve ze tõ je,
c) bár mely bel ügyi tu do má nyos ta nács, bi zott ság.
29. A tu do má nyos pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za:
a) a pá lyáz ta tó meg ne ve zé sét;
b) a tu do má nyos pá lyá zat cí mét;
c) pá lyá za ti prog ram cél ja it;
d) a pá lyáz ha tó té ma kö rök meg fo gal ma zá sát;
e) a pá lyá zói kör meg ha tá ro zá sát, a pá lyá zók pá lyá zat tal 

kap cso la tos jo ga it és kö te le zett sé ge it;
f) a dí ja zás mód ját és mér té két;
g) pá lya mû for mai és ter je del mi kö ve tel mé nye it, a pá -

lyá zat ér vé nyes sé gé nek spe ci á lis feltételeit;
h) pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ját;
i) a be kül dés és el bí rá lás ha tár ide jét;
j) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak spe ci á lis szem pont ja it;
k) a pá lyá zat ke ze lõ ne vét, el ér he tõ sé gét;
l) a pá lyá zat ered mé nye ki hir de tés ének ide jét, he lyét;
m) a pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi in for má ci ók for -

rását;
n) a pá lya mû hasz no sí tá sa ese tén a szer zõt meg il le tõ

jogokat.
30. A tu do má nyos pá lyá za ton a bel ügyi ága zat min den

köz tiszt vi se lõ je, köz al kal ma zott ja és hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja részt ve het. Pá lyáz ni egyé ni leg vagy kol lek tív mun -
ká val, il let ve egy vagy több mû vel is le het. Pá lyá za ti fel hí -
vás et tõl eltérõ feltételeket is megállapíthat.

31. Pá lyáz ni – fi gye lem mel a pá lyá za ti fel hí vás ban rög -
zí tett fel té te lek re – az aján lott té ma kö rök ben le het, ame -
lyek az ága zat szín vo na la sabb te vé keny sé gét ösz tön zik,
új sze rû ek, to váb bá elõ se gí tik ha zánk biz ton ság po li ti kai,
bel- és igazságügyi együttmûködését.

32. A pá lya mû ve ket a meg hir de tõ ál tal fel kért füg get len 
szak lek to rok vé le mé nyé nek fi gye lem be vé te lé vel szak bi -
zott ság ér té ke li, amely dönt a pá lya mû vek he lye zé sé rõl, és 
ja vas la tot tesz további hasznosításukra.

33. A pá lya mû vek el bí rá lá sá nál lé nye ges szem pont a
bel ügyi ága zat hoz va ló ori en tá ció, a gya kor la ti al kal maz -
ha tó ság és tu do má nyos igényû feldolgozás.

A tu do má nyos mun ka el is me ré se

34. Az el is me ré sek ado má nyo zá sá nak cél ja a Bel ügy -
mi nisz té ri um elõtt ál ló tu do má nyos fel ada tok ma gas szin -
tû meg ol dá sá nak ösz tön zé se, az ok ta tók, ku ta tók és más
dol go zók ki emel ke dõ, hu za mo san tar tó ma gas színvonalú
tevékenységének elismerése.

35. A ta nács a bel ügyi tu do má nyos te vé keny ség el is me -
ré sé re ér me ket ala pít hat. A ta nács ál tal ala pí tott em lék ér -
mek:

a) Ki emel ke dõ tu do má nyos mun ká ért

Azok nak az ok ta tók nak, ku ta tók nak és más dol go zók -
nak ado má nyoz ha tó, akik a mi nisz té ri um kü lön bö zõ szer -
ve i ben fo lyó ok ta tó, tu do má nyos ku ta tó mun kát hosszú
idõn ke resz tül ki e mel ke dõ en, al ko tó mó don vé gez ték, és
je len tõ sen hoz zá já rul tak a mi nisz té ri um ha zai, va la mint
nem zet kö zi hír ne vé nek erõ sí té sé hez. Kü lö nös te kin tet tel
azok ra, akik se gí tet ték a rend vé de lem és közigazgatás
fejlesztését, az önálló rendészettudomány megteremtését.

b) Ki emel ke dõ tu do mány szer ve zõi és se gí tõi munkáért

Azok nak ado má nyoz ha tó, akik a rá juk bí zott tu do -
mány szer ve zõi fel ada to kat hu za mo san ma gas szín vo na lon 
lát ták el, to váb bá akik hosszú idõn ke resz tül ki e mel ke dõ en 
vé gez ték a tu do má nyos mun kát köz vet le nül elõ se gí tõ te -
vé keny sé get és mun ká juk kal je len tõ sen hoz zá já rul tak a
minisztérium tudományos eredményeihez.

36. Ki vé te le sen – ér de me ik re te kin tet tel – a Bel ügy mi -
nisz té ri um mal fog lal koz ta tá si jog vi szony ban nem ál ló
sze mé lyek nek is ado má nyoz ha tó emlékérem elismerés.

37. Az em lék érem egyik ol da lán „Ki emel ke dõ tu do má -
nyos mun ká ért Bel ügy mi nisz té ri um” vagy „Ki emel ke dõ
tu do mány szer ve zõi és se gí tõi mun ká ért Belügyminiszté -
rium” fel irat áll, a má sik ol da lán pe dig az el is me rés ben ré -
sze sült neve, az adományozás ideje található.

38. Az em lék érem – ka te gó ri án ként – ugyan azon sze -
mély nek csak egy szer ado má nyoz ha tó.

39. Az uta sí tás ha tály ba lé pé se elõtt a ta nács el nö ke ál tal 
2000-tõl ado má nyo zott „Rend vé de lem Tu do má nyért” és a 
„Tu do má nyos Mun ká ért” em lék ér me ket ezen uta sí tás ban
meg ha tá ro zott em lék ér mek kel egyenértékûnek kell te kin -
te ni.

40. Az em lék ér mek oda íté lé se az uta sí tás ha tá lya alá
tar to zó szer vek, és szer ve ze tek vé le mé nyé nek be ké ré se
alap ján, a ta nács ja vas la tá nak fi gye lem be vé te lé vel, a ta -
nács elnökének hatáskörében történik.

41. Az em lék ér mek át adá sá ra a Ma gyar Tu do mány Ün -
ne pe al kal má ból ren de zett köz pon ti bel ügyi ün nep sé gen
kerül sor.

A tu do má nyos együtt mû kö dés

42. A tu do má nyos együtt mû kö dés cél ja a Bel ügy mi -
nisz té ri um szer ve i nél fo lyó tu do má nyos mun ka szín vo na -
lá nak eme lé se, ered mé nyes sé gé nek fo ko zá sa, va la mint az
egyes ku ta tá sok kö zöt ti indokolatlan át fe dé sek ki kü szö bö -
lé se.

43. A le he tõ sé gek fi gye lem be vé te lé vel tu do má nyos
együtt mûködést kell ki ala kí ta ni és fenntartani:

a) a Bel ügy mi nisz té ri um és más mi nisz té ri u mok, va la -
mint az or szá gos ha tás kö rû szer vek tu do má nyos szer vei,
testületei között;
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b) a bel ügyi szer vek és a ren dé sze ti szer vek tu do má nyos 
szer ve ze tei között;

c) a bel ügyi szer vek és a bel föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek, tu do má nyos in té ze tek között;

d) a mi nisz té ri um és a mi nisz té ri um te vé keny sé gé hez
kap cso ló dó szer vek, tu do má nyos tár sa sá gok, ala pítvá -
nyok között;

e) a kül föl di, el sõ sor ban az EU-tag ál la mok, va la mint a
szom szé dos or szá gok bel ügyi tu do má nyos szer ve ze te i vel,
köz igaz ga tá si és ren dé sze ti szer ve i vel, ok ta tá si, képzési
intézményeivel;
a nem zet kö zi meg ál la po dá sok fi gye lem be vé te lé vel, kü lö -
nös te kin tet tel a tu do má nyos és szak mai in for má ci ók köl -
csö nös cse ré jé re, a tan in té ze ti hall ga tók tu do má nyos mun -
ká ra va ló fel ké szí té sé re és be vo ná sá ra, tu do má nyos ren -
dez vé nyek kö zös meg tar tá sá ra.

A tu do má nyos in for má ció el lá tás rend je

44. A tu do má nyos in for má ció el lá tás fel ada ta, hogy
gyûjt se, fel tár ja, tá rol ja és a fel hasz ná lók ré szé re biz to sít sa 
a Bel ügy mi nisz té ri um és szer vei ré szé re fon tos tu do má -
nyos is me re te ket és azok gya kor la ti al kal ma zá sát. Se gít se
elõ a Bel ügy mi nisz té ri um elõtt ál ló feladatok végrehaj tá -
sá nak tudományos megalapozását.

45. A BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság a bel ügyi tu do má -
nyos mun ka va la mennyi te rü le tét át fo gó, egy sé ges, a kor
szín vo na lán ál ló in for má ci ós rend szert épít ki. Ko or di nál -
ja a szak mai és a mi nõ sí tett szak könyv tá rak gyûj tõ kö rét, a
tu do má nyos tá jé koz ta tást, és a kutatások nyilvántartását.

46. Ez az uta sí tás köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. Ez -
zel egy ide jû leg a bel ügyi tu do má nyos mun ká ról szó ló
31/2000. (BK 20.) BM uta sí tás hatályát veszíti.

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

A bel ügy mi nisz ter
7/2006. (BK 4.) BM

uta sí tá sa
a Bel ügy mi nisz té ri um 2006. évi költ ség ve té si fe je ze ti

ke ze lé sû elõ irány za ta i nak fel hasz ná lá sá ról szó ló
Sza bály za tá nak ki adá sá ról

A Bel ügy mi nisz té ri um 2006. évi költ ség ve té si fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tai fel hasz ná lá sá nak sza bá lyo zá sá ra
– fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 24. §-ának (9) be kez dé sé ben, va la mint
49. §-ának o) pont já ban fog lal tak ra – a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyetértésben 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 hi -
va ta li szer ve ze te i re, a hi va ta li te vé keny sé gét se gí tõ szer -
ve ze te i re, a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló
szer ve ze tek re, a Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet re, a Szer -
ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont ra, il let ve a
bel ügy mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel irá nyí tott – a Kor -
mány te rü le ti szer ve i ként mû kö dõ – fõ vá ro si és megyei
köz igazgatási hivatalokra, továbbá a belügyminiszter ta -
nács adó testületeire.

2. A Bel ügy mi nisz té ri um 2006. évi költ ség ve té si fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i nak fel hasz ná lá sá ról szó ló Sza -
bály zat (a to váb bi ak ban: Sza bály zat) je len utasítás mel -
lékletét képezi.

3. Ez az uta sí tás 2006. feb ru ár 15-én lép ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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Mel lék let a 7/2006. (BK  4.) BM uta sí tás hoz

Sza bály zat a Bel ügy mi nisz té ri um
2006. évi költ ség ve té si fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i nak fel hasz ná lá sá ra 

I.

A Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet ré szé re 2006. év re jó vá ha gyott elõ irány za tok

 1. A Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet ré szé re a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2005. évi
CLIII. tör vénnyel (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si tör vény) jó vá ha gyott 2006. évi fe je ze ti ke ze lé sû ki adá si elõ irány -
za to kat a mel lék let 2–10. pont ja tar tal maz za.

 2. Be ru há zás  

 a) Köz biz ton sá gi, köz igaz ga tá si és tûz vé del mi be ru há zá sok   748,0 M Ft



 b) La kás cé lú be ru há zás  485,5 M Ft

 Össze sen:  1 233,5 M Ft

 3. Ága za ti cél fel ada tok  

 a) Gép jár mû-kor sze rû sí té si prog ram  30,0 M Ft

 b) Tûz vé del mi bír ság és a biz to sí tók tûz vé del mi hoz zá já ru lá sa  3 610,7 M Ft

 c) Köz rend vé del mi bír ság  155,2 M Ft

 d) Ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek tá mo ga tá sa  210,0 M Ft

 e) Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ál lo mány ked vez mé nyes nyug el lá tá sá hoz  12 506,7 M Ft

 f) Or szá gos Bal eset-meg elõ zé si Bi zott ság  750,0 M Ft

 g) Bûn meg elõ zés sel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa  70,0 M Ft

 h) Köz tiszt vi se lõi to vább kép zé si rend szer és köz igaz ga tá si ve ze tõ kép zés mû kö dé si fel té te lei  300,0 M Ft

 i) Ener gia-ra ci o na li zá lás  99,1 M Ft

 j) Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Vá lasz tá si Szak ér tõk Egye sü le té nek (ACEEEO) tá mo ga tá sa  13,0 M Ft

 k) IDEA prog ram tá mo ga tá sa  15,0 M Ft

 l) Schen gen Alap  9 412,9 M Ft

 m) Bel ügy mi nisz té ri um in for ma ti kai rend sze re i vel össze füg gõ kö te le zett sé gek  320,0 M Ft

 n) Bel ügy mi nisz té ri um nem zet kö zi fi ze té si kö te le zett sé ge  91,7 M Ft

 o) A hét ön kor mány za ti ér dek szö vet ség mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa  12,0 M Ft

 p) Az Eu ró pai Unió Biz ton ság- és Vé de lem po li ti ká já ból a bel ügyi ága zat ra há ru ló fi ze té si kö te -
le zett sé gek tel je sí té se

 300,0 M Ft

 Össze sen:  27 896,3 M Ft

 4. Tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa  

 a) Ren dé sze ti sport szer ve ze tek tá mo ga tá sa  40,0 M Ft

 b) Szak szer ve ze tek tá mo ga tá sa  17,5 M Ft

 c) Sza bad ság har co so kért Köz ala pít vány  230,0 M Ft

 d) Tár sa dal mi szer ve ze tek és se gí tõk tá mo ga tá sa  57,6 M Ft

 e) Fe hér Gyû rû Köz hasz nú Egye sü let tá mo ga tá sa  10,0 M Ft

 f) Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért Köz ala pít vány  110,0 M Ft

 g) Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség  124,0 M Ft

 h) Rá di ós Se gély hí vó és In fo kom mu ni ká ci ós Or szá gos Egye sü let  20,0 M Ft

 i) Nem ze dé kek Biz ton sá gá ért Ala pít vány tá mo ga tá sa  14,0 M Ft

 Össze sen:  623,1 M Ft

 5. PHA RE-prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai  

 5.1 PHA RE-tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok  

 a) 2003. évi PHARE nem ze ti prog ram  1 300,0 M Ft

 b) 2002. évi PHARE nem ze ti prog ram, a Rend vé del mi Szer vek IT rend sze ré nek fej lesz té se  40,0 M Ft

 5.2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok  

 a) Me ne kül tek in teg rá ci ó já nak elõ se gí té se  79,0 M Ft
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 b) Hu mán erõ for rás-me nedzs ment fej lesz té se a Bel ügy mi nisz té ri um ban  245,4 M Ft

 c) Küz de lem a szer ve zett bû nö zés el len  820,4 M Ft

 Össze sen:  2 484,8 M Ft

 6. Köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok nor ma tív tá mo ga tá sa  1 231,0 M Ft

 7. „Se gít sünk az ár víz ká ro sul ta kon!” 1,0 M Ft

 8. Or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás kam pá nyá nak tá mo ga tá sa 100,0 M Ft

 9. Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék  141,7 M Ft

 10. Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék 6 798,7 M Ft

 Mind össze sen:  40 510,1 M Ft
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II.

Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ma rad vá nyai

11. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-ma rad vá nyok fel -
hasz ná lá sa – az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 93. §-ának
(7) be kez dé sé ben foglaltak alapján történik.

12. Az elõ zõ évek elõ irány zat-ma rad vá nyai ese té ben az
elõ irány zat fe lett ren del ke zõ szer ve zet 2007. feb ru ár 5-ig
kö te les tá jé koz tat ni a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tályt a ke let -
ke zett ma rad vány kö te le zett ség vál la lás sal ter helt sé gé rõl.
A kö te le zett ség vál la lás sal ter helt ma rad vány ese té ben
mellékelni kell az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is.

13. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok nak az éves be szá -
mo ló ban sze rep lõ ma rad vá nya a kö vet ke zõ év ben – a BM
Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ jé nek ha tás kö ré ben el vég -
zett elõ irány zat-mó do sí tás után – vál to zat lan ren del te tés -
sel, az elõ zõ év ben ke let ke zett, de pénz for gal mi lag csak a
kö vet ke zõ év ben tel je sü lõ kö te le zett ség vál la lá sok tel je sí -
té sé re a pénz ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott összeg ere jé ig
hasz nál ha tó fel. Az elõ irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá sá ra 
ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az
eredetileg megállapított elõirányzatra.

III.

Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak ál ta lá nos sza bá lyai

14. A költ ség ve té si tör vény ben a Bel ügy mi nisz té ri um
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tai egy költ ség ve té si cí met al -
kot nak, mely elõ irány za tok ki zá ró lag a költ ség ve té si tör -
vény ben meg ha tá ro zott célokra használhatók fel.

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat érin tõ, eset le ge sen
szük sé ges sé vá ló elõ irány zat-át cso por to sí tá sok ra az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ámr.) 46–49. §-ában
meghatározottak szerint kerülhet sor.

15. A költ ség ve té si szerv nél tör té nõ elõ irány zat-fel hasz -
ná lás sal kap cso la to san az aláb bi pénz ügyi-gaz da sá gi jog -
kö rök kü lö nül nek el, me lyek gya kor lá sa kor az össze fér he -
tet len sé gi szabályokat be kell tartani.

a) Kö te le zett ség vál la lás ra az adott fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat fe lett ren del ke zõ szer ve zet ve ze tõ je vagy az ál ta la
meg bí zott sze mély jo go sult (kö te le zett ség vál la ló), a gaz -
da sá gi ve ze tõ vagy az ál ta la ki je lölt sze mély elõzetes,
írásos ellenjegyzése mellett;

b) Ér vé nye sí tés re az ez zel írás ban meg bí zott leg alább
kö zép fo kú is ko lai vég zett sé gû és emel lett mér leg ké pes
köny ve lõi vagy az zal egyen ér té kû pénz ügyi-szám vi te li
szak ké pe sí té sû dolgozó jogosult;

c) Utal vá nyo zás ra az adott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
fe lett ren del ke zõ szer ve zet ve ze tõ je vagy az ál ta la fel ha tal -
ma zott személy jogosult;

d) El len jegy zés re az adott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
fe lett ren del ke zõ szer ve zet gaz da sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta -
la írás ban ki je lölt – leg alább kö zép fo kú is ko lai vég zett sé gû 
és emel lett mér leg ké pes köny ve lõi vagy az zal egyen ér té kû
szakképesítésû – személy jogosult;

e) Tárgy éven tú li fi ze té si kö te le zett ség csak a köz gaz da sá -
gi he lyet tes ál lam tit kár írá sos en ge dé lye ese tén – ki vé ve a
jog sza bá lyon, jog erõs bí ró sá gi, il let ve ál lam igaz ga tá si ha tá -
ro za ton ala pu ló kö te le zett ség vál la lást – vál lal ha tó. Az en ge -
dé lye zé si ké re lem ak kor ter jeszt he tõ elõ, ha az ab ban fog lalt
fi ze té si kö te le zett ség a kö te le zett ség vál la lás idõ pont já ban is -
mert fel té te lek mel lett, a ren del te tés sze rû mû ködés ve szé -
lyez te té se nél kül fi nan szí roz ha tó az ese dé kes ség kor.

A BM köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit ká ra (tá vol lé té ben
a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je) – a Sza bály zat 14.
pont já ban meg ha tá ro zot tak mel lett – a be ru há zá sok, a gép -
jár mû-kor sze rû sí té si prog ram, a tûz vé del mi bír ság, a biz to -
sí tók tûz vé del mi hoz zá já ru lá sa, a Bel ügy mi nisz té ri um in -
for ma ti kai rend sze re i vel össze füg gõ kö te le zett sé gek ága -
za ti cél fel ada tok és a fe je ze ti tar ta lék ese té ben jo go sult kö -
te le zett ség vál la lás ra, va la mint az egye di tá mo ga tá si
szerzõdések, illetve pályázatok esetében a belügyminiszter
nevében kötelezettségvállalóként jár el.

f) Elõ ze tes kö te le zett ség vál la lá sok ra a kö te le zett ség vál -
la lá sok ra vo nat ko zó szabályok irányadóak.



16. Je len Sza bály zat IV. fe je ze té ben sza bá lyo zott fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra vo nat ko zó an a kö te le zett -
ség vál la ló, az utal vá nyo zó, va la mint az el len jegy zõ meg -
ne ve zé sét a Szabályzat függeléke tartalmazza.

17. A fel hasz ná ló szer ve zet nek a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá ról olyan ana li ti kus nyil ván tar tást 
kell ve zet ni, mely biz to sít ja azok tel jes el kü lö ní té sét, és le -
he tõ vé te szi a fel hasz ná lás mindenkori tételes ellenõr -
zését.

18. Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról az elõ irány zat fe lett
ren del ke zés re jo go sult szer ve zet kö te les a fel hasz ná lá si
ada to kat tar tal ma zó éves, szö ve ges be szá mo lót ké szí te ni
és azt a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály nak 2007. ja nu ár
31-ig meg kül de ni, ki vé ve a be ru há zá so kat, me lyek re az
Épí té si Sza bály zat ban meg ha tá ro zott ha tár idõk vo nat koz -
nak. A be szá mo ló nak tar tal maz nia kell a tárgy évi elõ -
irány za tok, va la mint az elõ zõ év ben (évek ben) ke let ke zett
ma rad vá nyok cél irá nyos, jog cí men kén ti fel hasz ná lá sát.
Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sát illetõen a BM Köz gaz -
dasági Fõosztály szükség szerint intézkedik, illetve ellen -
õrzést kezdeményez.

19. A 18. pont ban fog lal tak tól el té rõ en a 22. pont ban
hivat ko zott szer ve ze tek re, il let ve tár sa dal mi ön szer ve zõ -
dé sek re a ve lük kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott be szá -
mo lás és be szá mo lá si ha tár idõk vo nat koz nak. E szer zõ dé -
sek ben a be szá mo lá si ha tár idõt úgy kell meg ha tá roz ni,
hogy az alap ján a ré szük re a tá mo ga tó szer ve zet, mint az
érin tett fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fe lett ren del ke zés re
jo go sult a 18. pontbeli kötelezettségének az ott szereplõ
határidõben eleget tehessen.

20. A be szá mo lás ra kö te le zett kö te les a BM Köz gaz da -
sá gi Fõ osz tály fel hí vá sát kö ve tõ 10 na pon be lül be szá mo -
ló ját pon to sí ta ni, és azt új ra meg kül de ni, amennyi ben a be -
szá mo ló nem fe lel meg az éves be szá mo ló tar tal má ra vo -
nat ko zó sza bá lyok nak. A BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a
be ér ke zett be szá mo ló kat ér té ke li, meg fe le lõ sé gük esetén
azokat elfogadja, valamint a teljesítést igazolja.

21. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ról tör té nõ be szá -
mo lá si kö te le zett ség tel je sí té sé ért felelõs

a) az ága za ti cél fel ada tok vo nat ko zá sá ban a fel ada tot
el lá tó szer ve ze ti egy ség vezetõje;

b) a 22. pont ban hi vat ko zott szer ve ze tek, il let ve tár sa -
dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa ese té ben – fi gye lem -
mel az Áht. 13/A. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a
tá mo ga tott szer ve zet ve ze tõ je vagy ve ze tõi tes tü le te a
meg kötött támogatási szerzõdés szerint.

22. Je len Sza bály zat I. fe je zet 3. pont já nak j), k) és o) al -
pont ja i ban sze rep lõ szer ve ze tek, to váb bá a 4. pont já ban
fel so rolt tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek ese té ben a tá mo ga -
tott szer ve ze tek kel az Áht. 13/A. §-ában fog lal tak nak

meg fe le lõ tá mo ga tá si szer zõ dést kell köt ni, mely ben rész -
le te sen meg kell ha tá roz ni a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val és
az el szá mo lás sal össze füg gõ va la mennyi kö te le zett sé ge -
ket, va la mint a Bel ügy mi nisz té ri um el len õr zé si jo go sít vá -
nya it. En nek meg fe le lõ en a tá mo ga tá si szer zõ dés nek tar -
tal maz nia kell a tá mo ga tás cél ját, az el szá mo lás ha tár ide -
jét, tar tal mát, az el szá mo lás hoz csa to lan dó hi te le sí tett do -
ku men tu mok meg ne ve zé sét, a tá mo ga tás to vább adá sá nak
fel té te le it (amennyi ben az to váb bad ha tó) és ez ese tek ben a 
kedvezményezettekkel való szerzõdéskötési kö te lezett sé -
get, a szerzõdésszegés szankcióit és a támogatás fel hasz -
ná lá sá ra vonatkozó ellenõrzési jogosultságot.

A tá mo ga tá sok jog sze rû fel hasz ná lá sát szük ség sze rint
hely szí ni el len õr zés sel is biz to sí ta ni kell. Szer zõ dés- vagy
kö te le zett ség sze gés ese tén a to váb bi fi nan szí ro zást és tá -
mo ga tást azon nal fel kell füg gesz te ni, a szer zõ dés-, il let ve
kö te le zett ség sze gés sú lyá nak meg fe le lõ en gon dos kod ni
kell a már ki utalt tá mo ga tás rész be ni vagy tel jes vissza fi -
zet te té sé rõl és a késõbbi támogatási lehetõségekbõl való
kizárásról.

23. Va la mennyi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ese té ben,
ha az adott elõ irány zat ból tá mo ga tást pá lyá za ti úton jut tat -
tak, úgy a pá lyáz ta tás so rán az ál lam ház tar tá son kí vü li
szer ve ze tek tá mo ga tá sát szol gá ló BM fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról szó ló
34/2005. (VII. 18.) BM rendeletben foglalt elõírásoknak
megfelelõen kell eljárni. 

24. Tá mo ga tá si szer zõ dés hi á nyá ban sem a 22. pont ban
hi vat ko zott szer ve ze tek nek, il let ve tár sa dal mi ön szer ve zõ -
dé sek nek a ré szük re meg ál la pí tott elõ irány za ti tá mo ga tás,
sem pe dig a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ból pá lyá za ti
úton a nyerteseknek megítélt támogatás nem folyósítható.

25. A Sza bály zat IV. fe je ze té ben sze rep lõ, az aláb bi ak -
ban fel so rolt elõ irány za tok a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be
tar toz nak, ezért ezen elõ irány za tok fel hasz ná lá sa és az ar -
ról tör té nõ be szá mo lás so rán je len Sza bály zat ban meg ha -
tá ro zot ta kat, va la mint az Ámr.-ben fel adat fi nan szí roz ás ra
vo nat ko zó elõ írá so kat is ér vé nye sí te ni kell. A „Be ru há zás -
is mer te tõ” és a „Fel adat is mer te tõ” el ne ve zé sû ok má nyok
ki töl té si út mu ta tó ja alap ján az ok má nyo kat a köz gaz da sá -
gi he lyet tes ál lam tit kár vagy az ál ta la meg ha tal ma zott sze -
mély ír ja alá. A „Fel adat fi nan szí roz ási En ge dély Ok irat”
el ne ve zé sû ok má nyok ki töl té si út mu ta tó ja alap ján az ok -
irat alá író ja az a kö te le zett ség vál la ló személy lehet, aki a
„Beruházásismertetõ” és a „Feladatismertetõ” okmányok
5. pontjában a jóváhagyó, a részfeladat felett pedig a ren -
del ke zõ.

A fel adat fi nan szí roz ás kö ré be tar to zó elõ irány za tok:
Köz biz ton sá gi, köz igaz ga tá si és tûz vé del mi be ru há zá sok,
La kás cé lú be ru há zás, Gép jár mû-kor sze rû sí té si prog ram,
Schen gen Alap, va la mint a 33/A. és 33/B. pon tok ban fel -
so rolt va la mennyi, PHA RE-tá mo ga tás sal, továbbá átme -
ne ti támogatással megvalósuló program.
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A IV. fe je zet 33. pont já ban meg ha tá ro zott elõ irány za -
tok fel hasz ná lá sá ra a Sza bály zat ban fog lal ta kon túl me nõ -
en az Eu ró pai Uni ós elõ csat la ko zá si esz kö zök és az Át me -
ne ti Tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si,
 lebonyolítási, szám vi te li és el len õr zé si rend jé rõl szó ló
119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet vonatkozó elõírásai
irányadóak.

A IV. fe je zet 31. pont l) al pont já ban meg ha tá ro zott elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá ra a Sza bály zat ban fog lal ta kon túl -
me nõ en a Schen gen Alap fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter -
ve zé si, le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sá -
ról szó ló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet elõírásai az
irány adók.

26. Va la mennyi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat (be le ért ve
a tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa kö ré be tar to zó
elõ irány za to kat is) fel hasz ná lá sát a BM Ellenõrzési Fõ -
osztály ellenõrzi.

27. A Sza bály zat ban már sze rep lõ, té te le sen fel so rolt fe -
je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok elõ irány za ti össze ge i nek
Kor mány ál tal tör té nõ vál toz ta tá sa ese tén a fel hasz ná lás ra
az adott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ra vo nat ko zó fel hasz -
ná lá si sza bá lyok ér vé nye sek, ki vé ve, ha et tõl el té rõ sza bá -
lyo zás in do kolt, melyre a jelen Szabályzat módosításával
lehet sort keríteni.

IV.

Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lyai

28. Be ru há zás
a) Köz biz ton sá gi, köz igaz ga tá si és tûz vé del mi be ru há -

zá sok
b) La kás cé lú be ru há zás

29. A Sza bály zat 28. pont já nak a) pont já ban sze rep lõ
elõ irány zat cél ja a bel ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott be ru -
há zá si terv ben sze re pel te tett be ru há zá sok meg va ló sí tá sa.
A BM be ru há zá si terv be az igaz ga tá si, a rend õr sé gi, a ha -
tár õr sé gi, a ka taszt ró fa vé del mi, a be ván dor lá si, a szo ci á lis, 
az egész ség ügyi, az ok ta tá si, a kul tu rá lis és a la kás be ru há -
zá sok az ön ál ló an és a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szer vek igény be je len té sei alap ján ke rül nek be -
épí tés re. A nem zet kö zi kap cso la tok ból és egyéb kor mány -
za ti dön té sek bõl ere dõ, va la mint a BM-re há ru ló egyéb be -
ru há zá si fel ada tok a Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ja vas -
la ta, il let ve mi nisz te ri dön tés alap ján ke rül ter ve zés re.
A be ru há zá sok meg va ló sí tá sá ról a bel ügy mi nisz tert éven -
te tá jé koz tat ni kell. A fel hasz nált for rá sok ról és a tárggyal
össze füg gõ va la mennyi lé nye ges kö rül mény rõl a BM köz -
gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár ré szé re ne gyed éven te be -
szá mo lót kell ké szí te ni. A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz -
tály elõ ter jesz té se alap ján a BM köz gaz da sá gi he lyet tes ál -
lam tit kár az elõ irány za tok fel hasz ná lá sát en ge dé lye zi, a

beruházási tervet, illetve az elõirányzat évközi mó do -
sításait (pontosításait) jóváhagyja. A beruházási terv alap -
ján a BM Mûszaki Fejlesztési Fõosztály feladata a fejezeti
kezelésû beruházás finanszírozási alapok má nyá nak el ké -
szí té se.

A be ru há zás fi nan szí ro zá si alap ok mány jó vá ha gyá sá ra
és mó do sí tá sá ra jo go sult a min den ko ri közbeszerzési
értékhatár

a) 10-sze re se alatt az Épí té si és Be ru há zá si Osz tály ve -
ze tõ je;

b) 10–15-szö rö se kö zött a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ -
osz tály ve ze tõ je (he lyet te se);

c) 15-szö rö se fe lett a BM köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam -
tit ká ra.

A be ru há zás fi nan szí ro zá si alap ok mány el len jegy zõ je a
BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ve ze tõ je, aki gya ko rol -
ja a fe je ze ti ke ze lé sû be ru há zás elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám la fe let ti ren del ke zé si jo got, il let ve a BM Mû -
sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály Épí té si és Be ru há zá si Osz tály
ve ze tõ je, tá vol lé te ese tén a he lyet te se. Az ellenjegyzõ nem 
lehet azonos a kötelezettségvállaló személyével.

A köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör vény
ha tá lya alá esõ be ru há zá sok ese té ben a köz be szer zé si el já -
rást le zá ró ha tá ro za tok aláírására jogosult

a) a min den ko ri köz be szer zé si ér ték ha tár 10-sz ere sé ig a 
BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ve ze tõ je (helyettese);

b) a min den ko ri köz be szer zé si ér ték ha tár 10-sz ere se fe -
lett a BM köz gaz da sá gi he lyet tes államtitkár.

A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ve ze tõ je jo go sult
a fe je ze ti ke ze lé sû be ru há zá sok jó vá ha gyott ter vé ben sze -
rep lõ elõ irány za tá nak 10%-os mér té kig tör té nõ mó do sí tá -
sá ra. A jó vá ha gyott be ru há zá si terv ben sze rep lõ fel ada tok
üte me zett meg va ló sí tá sát ezek a mó do sí tá sok nem be fo -
lyá sol hat ják. A mó do sí tá sok ról a fõ osz tály ve ze tõ je ne -
gyed éven ként köteles a BM közgazdasági helyettes állam -
titkárnak tájékoztatást adni.

A fe je ze ti ke ze lé sû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá ért, fi -
nan szí ro zá sá ért a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ve ze -
tõ je a fe le lõs. A be ru há zá sok le bo nyo lí tá sa a BM Mû sza ki
Fej lesz té si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek meg bí zá sa alap ján tör té -
nik. A meg bí zás ki adá sá ra, il let ve a meg bí zá si szer zõ dés
alá írá sá ra a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ve ze tõ je
(he lyet te se), il let ve tá vol lé té ben az Épí té si és Be ru há zá si
Osz tály ve ze tõ je jo go sult. A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ -
osz tály a meg bí zá si szer zõ dés ke re té ben jo go sult az egyes
be ru há zá sok nál a jó vá ha gyott elõirányzat összegéig a
rendelkezési jogosultságot (szerzõdéskötés, utalványozás) 
a lebonyolító belügyi szervezetnek átadni.

A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ré szé rõl szer zõ dé -
ses kö te le zett ség vál la lás ra – a pon to sí tott terv ben jó vá ha -
gyott elõ irány zat össze gé nek a ha tá rá ig – a BM köz gaz da -
sá gi he lyet tes ál lam tit kár, va la mint a BM Mû sza ki Fej lesz -
té si Fõ osz tály ve ze tõ je (he lyet te se) a jo go sult. Utalvá -
nyozó a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ve ze tõ je (he -
lyet te se), az Épí té si és Be ru há zá si Osz tály ve ze tõ je, va la -
mint az Épí té si és Be ru há zá si Osz tály nak a Ma gyar Állam -
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kincstárnál elsõ, illetve második helyen aláíróként be je -
lentett munkatársai lehetnek.

A pon to sí tott terv jó vá ha gyá sá val, il let ve a be ru há zás fi -
nan szí ro zá si alap ok mány Ma gyar Ál lam kincs tár ba tör té nõ 
be je len té sé vel a be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
elõ irány zat ren del ke zés re áll, mellyel a pénz ügyi el len -
jegy zés tartalmi feltételei teljesítésre kerülnek.

A fe je ze ti ke ze lé sû be ru há zá si elõ irány za tok ról szó ló
be szá mo ló je len tés ha tár idõ re tör té nõ el ké szí té sé ért az
Épí tési és Be ru há zá si Osztály vezetõje a felelõs.

A fe je ze ti ke ze lé sû be ru há zá si elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sá ról tör té nõ adat szol gál ta tás és nyil ván tar tás rész le tes
sza bá lyo zá sát a Bel ügy mi nisz té ri um Épí té si Sza bály za tá -
nak ki adá sá ról szó ló a 22/2000. (BK 14.) BM utasítás
tartalmazza.

30. La kás cé lú be ru há zás

A Sza bály zat 28. pont já nak b) pont já ban sze rep lõ elõ -
irány zat a BM fe je zet hez tar to zó szer vek dol go zó i nak la -
kás vá sár lá sá hoz, la kás fel újí tá sá hoz, la kás kor sze rû sí té sé -
hez, la kás bõ ví té sé hez nyúj tan dó munkáltatói kölcsön
forrásul szolgál.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot a
BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ké szí ti el és a köz gaz -
da sá gi he lyet tes ál lam tit kár elõ ter jesz té se alap ján a bel -
ügy mi nisz ter hagy ja jó vá. Az elõ irány za tot érin tõ en tar ta -
lék kép zé sé rõl és an nak cél irá nyos fel hasz ná lá sá ról a
közgazdasági helyettes államtitkár dönt.

Az elõ irány zat a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály tól ke rül
át cso por to sí tás ra a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ré -
szé re, a jó vá ha gyott ke re tek nek az in téz mé nyek ré szé re
tör té nõ át adá sá ról a BM Mû sza ki Fejlesztési Fõosztály
gondoskodik.

31. Ága za ti cél fel ada tok

a) Gép jár mû-kor sze rû sí té si prog ram

Az elõ irány zat cél ja a BM in téz mé nyei gépjármûpark -
jának kor sze rû sí té se, fej lesz té se, amor ti zá ci ós cse ré je.
A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ál tal el ké szí tett, a
BM köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit ká ra ál tal elõ ter jesz tett 
és a bel ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott kor sze rû sí té si és
fej lesz té si terv alapján valósul meg az elõirányzat fel -
használása.

A terv mó do sí tá sá ra – a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz -
tály ve ze tõ je ál tal elõ ter jesz tett ja vas lat alap ján – a köz -
gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár jo go sult. A fel adat fi nan -
szí roz ási en ge dély ok irat alá írá sa a BM Mû sza ki Fej lesz té -
si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek, il let ve tá vol lé té ben a BM Mû -
sza ki Fej lesz té si Ko or di ná ci ós Osz tály ve ze tõ jé nek, el len -
jegy zé se a BM Mû sza ki Fejlesztési Fõosztály Építési és
Beruházási Osztály vezetõjének a feladata.

A fel hasz ná lás ról tör té nõ adat szol gál ta tás, be szá mo lás
fe le lõ se a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõosztály vezetõje.

b) Tûz vé del mi bír ság és a biz to sí tók tûz vé del mi hoz zá -
já ru lá sa

A be vé te li elõ irány zat a hi va tá sos és az ön kén tes tûz ol -
tó sá gok tûz ol tá si és mû sza ki men tés hez szük sé ges tech ni -
kai esz kö zök, fel sze re lé sek fej lesz té sé nek és fel újí tá sá nak
fi nan szí ro zá sá ul szol gál, a bel ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha -
gyott ak tu á lis há rom éves szak mai prog ram alap ján. Az
elõ irány zat fel hasz ná lá sát a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû -
sza ki men tés rõl és a tûz ol tó ság ról szó ló 1996. évi XXXI.
tör vény ír ja elõ, a fel hasz ná lás sza bá lya it a tûz vé del mi bír -
ság nak, va la mint a biz to sí tók tûz vé del mi hoz zá já ru lá sá -
nak a köz pon ti költ ség ve tés be tör té nõ be fi ze té se és el szá -
mo lá sa rendjérõl, valamint felhasználásának és ellen -
õrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. ren -
delet tartalmazza.

A BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a BM Or szá gos Ka taszt -
ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: BM OKF)
ré szé re min den hó nap 10-ig tá jé koz ta tást ad – a tûz vé del -
mi bír ság és a biz to sí tók tûz vé del mi hoz zá já ru lá sa jog cí -
men tör tént be fi ze té sek alapján – a rendelkezésre álló
forrásról.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak alap do ku men tu mát az
érin tett szer ve ze ti egy ség ál tal ké szí tett – a BM OKF fõ -
igaz ga tó ja ál tal jó vá ha gyott, a gaz da sá gi he lyet te se ál tal
el len jegy zett -, a BM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra egyet ér té -
sé vel ki adott rész le tes fel adat- és ütem terv ké pe zi, amely -
nek egy pél dá nyát a BM Közgazdasági Fõosztály részére
meg kell küldeni.

A fel adat terv ben fog lal tak tól el tér ni – fel adat vál to zás és 
fel adat el ma ra dás ese tén – a BM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra 
egyet ér té sé vel le het. A biz to sí tott elõ irány za tok ki zá ró lag
a fel adat terv ben megfogalmazott célokra használhatók fel.

A fel adat terv alap ján – egyez tet ve a szak ma i lag il le té -
kes szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé vel – a BM OKF fõ igaz ga tó
gaz da sá gi he lyet te sé hez tar to zó gaz da sá gi szer ve zet in téz -
ke dik az elõ irány zat le hí vá sá ról. A BM Köz gaz da sá gi Fõ -
osz tály fe lé tör té nõ in téz ke dé sé ben hi vat koz ni kell a fel -
adat terv bõl meg va ló sult fel adat ra és a szer zõ dés tel je sí té -
sé re. A BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály 3 na pon be lül in téz -
ke dik a lehívott pénzösszeg felhalmozási célú átadott
pénzeszközként történõ utalásáról.

A fel hasz ná lás ról tör té nõ adat szol gál ta tá sért, be szá mo -
lá sért a BM OKF fõ igaz ga tó já nak gaz da sá gi he lyet te se és
a szak ma i lag il le té kes szerv vezetõje együttesen felelõs.

c) Köz rend vé del mi bír ság

A be vé te li elõ irány zat bûn meg elõ zé si és mig rá ci ós fel -
ada tok vég re haj tá sá nak tá mo ga tá sá ra szol gál. A köz rend -
vé del mi bír ság be vé te li elõ irány za tá nak fel hasz ná lá sát az
egyes köz rend vé del mi bír sá gok ból be fo lyó pénz össze gek
fel hasz ná lá sá nak cél já ról és el já rá si sza bá lya i ról szóló
138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az Or szá gos Bûn meg elõ zé si Köz pont (a to váb bi ak ban:
Köz pont) ál ta li pá lyá zat ki írá sá ra a meg hir de tés idõ pont já -
ban e cí men a fe je ze ti szám lán lé võ összeg (be ér ke zett
összeg) 90%-ának ere jé ig van le he tõ ség. Kö te le zett ség -
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vál la lás ra a ren dé sze ti és bûnmegelõzési helyettes állam -
titkár jogosult.

A Köz pont kö te les a nyer tes pá lyá zó val az Áht.
13/A. §-ában fog lal tak sze rint tá mo ga tá si szer zõ dést köt ni. 
A tá mo ga tá si szer zõ dé sek meg kö té sét kö ve tõ en a BM
Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je in téz ke dik a tá mo ga tá -
sok át uta lá sá ról. A Köz pont gon dos ko dik a hi vat ko zott
kor mány ren de let 12. §-a szerinti elszámolás, ellenõrzés és
beszámolás elvégzésérõl.

A be ér ke zett összeg 5%-a a köz rend vé del mi bír sá got ki -
sza bó in téz mé nyek kö zép irá nyí tó szer vei ré szé re, a ki sza -
bó in téz mé nyek adat szol gál ta tá sa alap ján, ha vi el szá mo lás 
ke re té ben min den hó nap 20. nap já ig, a ki sza bott, de fi ze té -
si ha tár idõ le jár tá ig be nem ér ke zett össze gek be haj tá sá nak 
cél já ból az elõ zõ hó nap utol só nap já ig tör tént be fi ze té sek -
kel ará nyos összeg ben vissza uta lás ra kerül, melyrõl a BM
Közgazdasági Fõosztály vezetõje gondoskodik.

A be ér ke zett összeg to váb bi 5%-a a köz rend vé del mi
bír sá got ki sza bó ha tá ro za tok má sod fo kú el bí rá lá sát kö ve -
tõ en ke let ke zõ vissza fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé re
szol gál. A bír ság össze gé nek vissza uta lá sá ról a BM Köz -
gazdasági Fõosztály vezetõje gondoskodik.

d) Ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek tá mo ga tá sa
Az elõ irány zat az ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek mû kö -

dé sé nek, az ön kén tes tûz ol tók ok ta tá sá nak, kép zé sé nek, a
tech ni kai el lá tott sá ga ja ví tá sá nak támogatásául szolgál.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra, a tá mo ga tás ke ret össze -
ge i re az OKF fõ igaz ga tó ja tesz ja vas la tot, ame lyet a BM
köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak egyet ér té se ese tén a bel ügy -
mi nisz ter hagy jó vá. Az elõ irány zat fel osz tá sa so rán ér vé -
nye sí te ni kell a költ ség ve té si tör vény 30. § (17) be kez dé -
sé ben fog lal ta kat, mely sze rint az elõ irány zat ból „20 mil -
lió Ft-ot azon ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek tá mo ga tá sá ra
kell fordítani, melyek vállalják a köztestületi tûzoltósággá
történõ fejlesztést”.

Amennyi ben az egyes fel ada tok ra biz to sí tott tá mo ga tá si 
elõ irány zat ból fel nem hasz nált ke ret ke rül meg ál la pí tás ra, 
an nak a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ja vas lat ban sze rep lõ
egyéb fel ada tok ra tör té nõ fel hasz ná lá sá ról a Ma gyar Tûz -
ol tó Szö vet ség el nö ké nek elõterjesztése alapján a BM
OKF fõigazgatója dönt.

Az elõ irány zat ból az ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek ré -
szé re, va la mint a Ma gyar Tûz ol tó Szö vet ség mû köd te té sé -
re, az ál ta la szer ve zett ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ra fo lyó sí -
tan dó össze gek bel ügy mi nisz te ri uta sí tás ban meg ha tá ro -
zott pá lyá za ti el já rás ke re té ben ke rül nek meg ha tá ro zás ra.
A pá lyá za tok a BM OKF fõ igaz ga tó ja ál tal ke rül nek ki -
írás ra. A BM OKF ál tal meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek
alap ján a BM OKF fõ igaz ga tó gaz da sá gi he lyet te sé nek
ren del ke zé se it kö ve tõ en a BM Közgazdasági Fõosztály
intézkedik az elõirányzat átcsoportosításról, az utalásról a
BM OKF gondoskodik.

Az elõ irány zat ból a Ma gyar Tûz ol tó Szö vet ség mû köd -
te té sé re, az ál ta la szer ve zett ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ra a
BM OKF ál tal meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek alap ján,
a BM OKF fõ igaz ga tó já nak gaz da sá gi he lyet te se ren del -

ke zé sét kö ve tõ en az uta lás ra a BM OKF Köz gaz da sá gi
Fõosztály belsõ eljárásrendje szerint intézkedik.

A tá mo ga tás ban ré sze sül tek nek a tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sá ról tör té nõ el szá mol ta tá sá ról a BM OKF fõ igaz ga tó já -
nak gaz da sá gi he lyet te se és a szak ma i lag il le té kes szerv
ve ze tõ je gon dos ko dik az ön kén tes tûz ol tó sá gok ra vo nat -
ko zó rész le tes sza bá lyok ról szó ló 119/1996. (VII. 24.)
Korm. ren de let ben fog lal tak alap ján. Je len Sza bály zat
III. fe je zet 18. és 19. pont ja i ban fog lal tak tól el té rõ en az
elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról 2007. már ci us 15-ig kell be -
szá mol ni a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály nak, össz hang ban
a kormányrendeletben a BM OKF felé való elszámolásra
elõírt minden év február 28-i határidõvel.

e) Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ál lo mány ked vez mé nyes
nyug el lá tá sá hoz

A tá mo ga tá si elõ irány zat tech ni kai jel le gû, ame lyet a
Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság, a Nyug díj biz to sí tá si Alap,
va la mint Egész ség biz to sí tá si Alap szám lá já ra kell ha vi
rend sze res ség gel át utal ni, amely nek össze gét a költ ség -
vetési törvény határozza meg.

A tá mo ga tá si elõ irány zat át uta lá sa a BM Köz gaz da sá gi
Fõ osz tály bel sõ el já rás rend je alapján történik.

f) Or szá gos Bal eset-meg elõ zé si Bi zott ság
A be vé te li elõ irány zat az or szág köz le ke dés biz ton sá ga

ja ví tá sá val, a köz úti bal ese tek meg elõ zé sé vel össze füg gõ
ál la mi fel ada tok for rá sá ul szol gál. Fel hasz ná lá sa az Or szá -
gos Bal eset-meg elõ zé si Bi zott ság (a to váb bi ak ban: OBB)
ál tal ké szí tett, a bel ügy mi nisz ter és a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott, 2006. év re szó ló Köz úti 
Köz le ke dés biz ton sá gi Ak ció prog ram ke re té ben tör té nik.
Az OBB a jó vá ha gyott ak ció prog ra mot, a jóváhagyást
követõ 5 napon belül megküldi a BM Közgazdasági Fõ -
osz tály nak. 

Az or szá gos rend õr fõ ka pi tány a fel ada tok el lá tá sá hoz
biz to sí tott össze gek fe let ti ren del ke zé si, kö te le zett ség vál -
la lá si, utal vá nyo zá si jo got át ru ház hat ja az OBB tiszt ség vi -
se lõ i nek. 

A fe je zet hez be folyt be vé telt a BM Köz gaz da sá gi Fõ -
osz tály min den hó nap 10-ig át utal ja az OBB ré szé re – a
2006. évi ak ció prog ram ban jó vá ha gyott ke ret ere jé ig.
A ter ve zett be vé telt meg ha la dó for rás to váb bi biz to sí tá sá -
ról az OBB ja vas la ta alap ján a bel ügy mi nisz ter dönt. A
dön tés rõl az OBB 5 na pon be lül tá jé koz tat ja a BM Köz -
gaz da sá gi Fõosztályt, amely gondoskodik a pénzösszegek
átutalásáról.

Az elõ irány za tot az ORFK Gaz da sá gi és Igaz ga tá si Fõ -
igaz ga tó ság Gaz da sá gi El lá tó Igaz ga tó sá ga ke ze li és az
elõ irány zat jog sze rû – fel adat terv vel egyez te tett – fel hasz -
ná lá sát ne gyed éven te egyeztetnie kell az OBB-vel.

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról, az ak -
ció prog ram tel je sí té sé rõl szó ló adat szol gál ta tá sért és be -
szá mo lá sá ért az OBB felel.

g) Bûn meg elõ zés sel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa
Az elõ irány zat cél ja olyan, a Bel ügy mi nisz té ri um irá -

nyí tá sa alatt mû kö dõ szer vek, szer ve ze tek, ön kor mány za -
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tok, ci vil szer ve ze tek, to váb bá ala pít vá nyok, egye sü le tek
tá mo ga tá sa, ame lyek te vé keny sé gi kö rük ben elõ se gí tik a
bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé re ha tó okok, kö rül mé nyek
csök ken té sét. A tel jes elõ irány za ti összeg te kin te té ben kö -
te le zett ség vál la lás ra a rendvédelmi és bûnmegelõzési
helyettes államtitkár jogosult.

Az elõ irány zat ból 30 M Ft tár sa dal mi bûn meg elõ zé si
cé lú nyílt és meg hí vá sos pá lyá za tok ra va ló fel hasz ná lá sa
ter ve zett, mely pá lyá za to kat a BM rend vé del mi és bûn -
meg elõ zé si he lyet tes ál lam tit kár ál tal jó vá ha gyott pá lyá -
za ti rend szer ben a BM Or szá gos Bûn meg elõ zé si Köz pont
ír ja ki és gon dos ko dik ki ér té ke lé sük rõl. A nyer tes pá lyá -
zók kal az Or szá gos Bûn meg elõ zé si Központ az Áht.
13/A. §-a szerinti tartalommal támogatási szerzõdést köt. 

To váb bi 15 M Ft bal eset- és bûn meg elõ zé si cé lú fel -
hasz ná lás ra az Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség ré szé re ke rül
biztosításra. 

A fenn ma ra dó 25 M Ft a bûn meg elõ zé si te vé keny ség -
hez kap cso ló dó költ sé gek – egye di tá mo ga tá sok (cél tá mo -
ga tá sok), szak anyag ki adá sa, ren dez vé nyek, kon fe ren ci ák
és ki ál lí tá sok meg ren de zé se, ku ta tá sok meg ren de lé se és
tá mo ga tá sa for rá sá ul szol gál. Ezen ke ret ter hé re a ren dez -
vé nyek bûn meg elõ zés sel össze füg gõ költ sé ge i nek fi nan -
szí ro zá sá ra mint egy 5 M Ft-os elõ irány zat át cso por to sí tás -
ra ke rül a BM Köz pon ti Igaz ga tás költ ség ve té sé be. Az et -
tõl el té rõ mér té kû fel hasz ná lás en ge dé lye zé se a BM rend -
vé del mi és bûn meg elõ zé si he lyet tes ál lam tit kár ha tás kö ré -
be tar to zik. Be szá mo lá si kötelezettség (a 18. pontban fog -
laltakon túl) a támogatásban részesült szervezetnek a
szerzõdésben meghatározott vezetõjét terheli.

h) Köz tiszt vi se lõi to vább kép zé si rend szer és köz igaz ga -
tá si ve ze tõ kép zés mû kö dé si feltételei

Az elõ irány zat cél ja, hogy pénz ügyi for rást biz to sít son a 
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás be ve ze té sé nek elõ ké szí té sé -
vel és a kap cso ló dó ha tás vizs gá lat és ko di fi ká ci ó val össze -
füg gõ en je lent ke zõ fel ada tok el lá tá sá ra, il let ve 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 ben sza bá -
lyo zott köz tiszt vi se lõi to vább kép zés hez és a köz igaz ga tá si 
ve ze tõ kép zés hez, va la mint a köz igaz ga tá si alap- és szak -
vizs gáz ta tá si fel ada tok el lá tá sá nak költ sé ge i re. Az elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá ra a Köz igaz ga tá si To vább kép zé si
Kol lé gi um tesz ja vas la tot a bel ügy mi nisz ter nek, aki a fel -
hasz ná lás ról dönt. Az elõ irány zat fe let ti ren del ke zés re
(kö te le zett ség vál la lás ra) a Köz igaz ga tá si To vább kép zé si
Kol lé gi um elnöke jogosult, kivéve a fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosítás eseteit, amely során köte le zett -
ség vál la lás ra a közgazdasági helyettes államtitkár jo go -
sult.

A bel ügy mi nisz ter dön té sé ben fog lalt rész cé lok fi nan -
szí ro zá sa elõ irány zat-mó do sí tás sal tör té nik az Ámr.
46. §-ában fog lal tak nak megfelelõen.

A meg kö tött meg ál la po dá sok egy-egy pél dá nyát a BM
Köz gaz da sá gi Fõ osz tály nak az alá írást kö ve tõ 5 na pon be -
lül meg kell küldeni.

i) Ener gia-ra ci o na li zá lás
A be vé te li elõ irány zat a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz -

tály ener gia ra ci o na li zá lá si pá lyá za ti rend sze ré nek támo -
gatására szolgál.

Az éven te meg hir de tett pá lyá za ton a bel ügyi költ ség ve -
té si szer vek a kö vet ke zõ fel té te lek mel lett vehetnek részt:

1. az ener ge ti kai fej lesz tés tárgy év de cem ber 15-ig tör -
té nõ meg va ló sí tá sa;

2. a fej lesz tés fi nan szí ro zá sá ra for dí tan dó ke ret összeg
leg alább 20%-ának sa ját for rás ból tör té nõ biztosítása;

3. a rá for dí tás hoz nyúj tott tá mo ga tás ma xi mum 6 éven
be lül tör té nõ vissza fi ze té se.

A pá lyá za ti fel hí vás meg hir de té se elõ zõ év de cem ber
20-ig meg tör té nik. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je
tárgy év feb ru ár kö ze pe (a fel hí vás ban rög zí tett dá tum sze -
rint). Az el bí rá lás ér té ke lé si szem pont ja it, il let ve az ab ban
tör té nõ vál to zá so kat a BM közgazdasági helyettes állam -
titkár hagyja jóvá.

A pá lyá zat szak mai ér té ke lé sét a BM Mû sza ki Fej lesz -
té si Fõ osz tály, az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság, az Or -
szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság és a Ha tár õr ség
ener ge ti kus szak em be re i bõl ál ló szak mai zsû ri vég zi.
A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók tárgy év már ci us hó -
nap ban (a pá lyá za ti felhívásban rögzített dátum szerint)
tájékoztatást kapnak.

A pá lyá zat nyer te se i vel a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ -
osz tály ve ze tõ je szer zõ dést köt a mû sza ki, pénz ügyi tel je -
sí tés re, a vissza fi ze té si kö te le zett ség vál la lás ra, va la mint a
tény le ges megtakarítások dokumentálására.

A szer zõ dés kö tés után, a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ -
osz tály in téz ke dé sét kö ve tõ en a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz -
tály gon dos ko dik a tá mo ga tá si össze gek át uta lá sá ról.
A for rás szám vi te li el szá mo lá sá nak rész le tes sza bá lya it a
fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzatok számvitel-politikája hatá -
roz za meg. 

A fel adat tal kap cso la tos adat szol gál ta tá sért, a be szá mo -
lá si kö te le zett ség tel je sí té sé ért a BM Mû sza ki Fej lesz té si
Fõosztály vezetõje felel.

j) Kö zép és Ke let Eu ró pai Vá lasz tá si Szak ér tõk Egye sü -
le té nek (ACEEEO) támogatása

Az elõ irány zat cél ja, hogy az egye sü let ke re tei kö zött
tá mo gas sa a ha té kony és át lát ha tó vá lasz tá si rend sze rek
nép sze rû sí té sét, a kö zép- és ke let-eu ró pai or szá gok, a dél -
szláv tér ség or szá gai vá lasz tá sa i nak meg fi gye lé sé ben va ló 
együtt mû kö dést, a kö zös pro fesszi o ná lis szak is me ret ter -
jesz té sét, va la mint a vá lasz tá si rend sze rek in téz mé nye sí té -
sé nél fel me rü lõ prob lé mák meg tár gya lá sát és a de mok ra ti -
kus vá lasz tá si gya kor lat eu ró pai ter je dé sét szol gá ló in for -
má ci ók megosztását. A támogatási keret átutalása az ér -
vényes támogatási szerzõdés alapján történik.

k) IDEA prog ram tá mo ga tá sa
A kor mány za ti pri o ri tá so kat, va la mint a Bel ügy mi nisz -

té ri um át fo gó stra té gi ai fej lesz té si prog ram já nak kulcs te -
rü le te it fi gye lem be vé ve az IDEA prog ram ke re té ben
2006-ban foly ta tás ra ke rül a ma gyar köz igaz ga tá si in téz -
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mény rend szer kor sze rû sí té sé nek el mé le ti elõ ké szí té se.
En nek so rán a prog ram mód szer ta ni se gít sé get nyújt a
több cé lú kis tér sé gi tár su la tok, tár su lá sok mû kö dé sé hez,
ki dol goz za a köz igaz ga tá si-te rü let po li ti kai de cent ra li zá -
ció és de kon cent rá ció el vi alap ja it, sza bá lyo zá si kon cep -
cióját, különös hangsúllyal az önkormányzatok finan szí ro -
zá si és gazdálkodási rendszerének megújítására.

A BM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra együtt mû kö dé si meg -
ál la po dást köt a Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet fõ igaz ga tó -
já val a 2006. év re meg ha tá ro zott feladatok végrehajtására.

A Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet fõ igaz ga tó ja a fel hasz -
ná lás ról szám sza ki és szö ve ges be szá mo lót készít.

l) Schen gen Alap
Az elõ irány zat – mely bõl 9 100,0 M Ft be vé te li elõ -

irány zat, 312,9 M Ft pe dig ha zai költ ség ve té si tá mo ga tás – 
cél ja a ha tár õri ze ti rend szer Schen gen-kon form ki ala kí tá -
sá val kap cso la to san fel me rü lõ kiadások finanszírozása.

A Schen gen Alap ál tal tá mo ga tás ra ke rü lõ szük ség le tek
négy fõ fej lesz té si te rü let re kon cent rá ló cél ki tû zés alá
csoportosíthatók:

– kül sõ ha tá rok õri ze té nek meg erõ sí té se (ezen be lül a
Schen gen kom pa ti bi lis ha tár õri zet meg va ló sí tá sá val
össze füg gõ létszámfejlesztés),

– el len õr zé si ké pes ség fo ko zá sa az adat szol gál ta tá si ké -
pes ség növelésével,

– a mély sé gi el len õr zés ha té kony sá gá nak nö ve lé se,
– nem zet kö zi bûn ügyi együtt mû kö dé si ké pes ség és ka -

pa ci tás fokozása.
Az elõ irány za tok a Fel adat fi nan szí roz ás En ge dély ok -

má nya út ján, elõ irány zat-mó do sí tás for má já ban a vég sõ
ked vez mé nye zett szer ve zet ré szé re ke rül nek át adás ra. Az
elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság fe je ze ti
szin ten, az az a Bel ügy mi nisz té ri um nál ma rad. En nek meg -
fe le lõ en kö te le zett ség vál la lás ra a BM nem zet kö zi ügye -
kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár és a BM köz gaz da sá gi he -
lyet tes ál lam tit kár együt te sen, vagy az ál ta luk ki je lölt sze -
mé lyek jo go sul tak. A kö te le zett ség vál la lás pénz ügyi el -
len jegy zõ je a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je, vagy
he lyet te se, a szak mai tel je sí tést a BM nem zet kö zi ügye kért 
fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár, vagy az ál ta la ki je lölt sze -
mély iga zol ja, utal vá nyo zás ra a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz -
tály ve ze tõ je, vagy helyettese jogosult, az utalványozás
ellenjegyzésére és az érvényesítésre pedig a BM Köz -
gazdasági Fõosztály megfelelõ képesítésû ki je lölt mun ka -
tár sai jogosultak. 

Az elõ irány zat ke ze lé sét a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály
vég zi bel sõ el já rás rend jé nek meg fe le lõ en a BM nemzet -
közi ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár rendelkezése
alapján.

m) Bel ügy mi nisz té ri um in for ma ti kai rend sze re i vel
össze füg gõ kö te le zett sé gek

Az elõ irány zat cél ja a Bel ügy mi nisz té ri um pénzügyi-
 számviteli rend sze ré nek be ve ze té se so rán fel me rü lõ költ -
sé gek, a ve ze tõi in for má ci ós rend szer gaz dál ko dás sal
össze füg gõ fej lesz té se i nek, va la mint a Belügyminisz -

térium kö zép tá vú ága za ti stra té gi á já val össz hang ban
végrehajtandó egyéb informatikai fejlesztések fi nan szí ro -
zá sa. 

Az elõ irány zat a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ál tal az
érin tett bel ügyi in téz mé nyek ré szé re ke rül biz to sí tás ra fe -
je ze ti ha tás kör ben vég re haj tan dó elõ irány zat-át cso por to -
sí tás sal. A fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé rõl az érintett
intéz mé nyek gondoskodnak. 

n) Bel ügy mi nisz té ri um nem zet kö zi fi ze té si kö te le zett -
sé ge

Az elõ irány zat cél ja a Bel ügy mi nisz té ri um és szer vei
nem zet kö zi szer ve ze tek ben va ló rész vé te lé hez for rás biz -
to sí tá sa. A tör vé nyi sor tar tal maz va la mennyi olyan fi ze té -
si kö te le zett sé get, amely a nem zet kö zi kap cso la tok kal
össze füg gés ben fel me rül het. Pl. tag dí jak fi nan szí ro zá sa
(EUROPOL, INTERPOL, ISMPD és SECI), egyéb kö zös -
sé gi po li ti kák (AGIS ARGO, AENEAS stb.) társ fi nan szí -
ro zá sá nak biz to sí tá sa (COMMA kon fe ren cia), külszol -
gálatot tel je sí tõ mun ka vál la lók költ sé gei for rá sá nak
2006. évi biz to sí tá sa, egyéb kon fe ren ci á kon való részvétel 
(CEPOL), EU Bizottsághoz, ÁK-hoz kihelyezett gyakor -
no kok költségeinek fedezete.

Az il le té kes szak mai szerv fel ter jesz té se alap ján a nem -
zet kö zi ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár és a BM köz -
gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár jó vá ha gyá sa mel lett a BM
Köz gaz da sá gi Fõ osz tály bel sõ el já rás rend jé ben fog lal tak -
nak megfelelõen intézkedik az átutalásról.

o) A hét ön kor mány za ti ér dek szö vet ség mû kö dé sé nek
tá mo ga tá sa

Az elõ irány zat cél ja a hét ön kor mány za ti ér dek-kép vi -
se le ti szer ve zet nem zet kö zi kö te le zett sé gei tel je sí té sé nek
tá mo ga tá sa. A tá mo ga tá si ke ret át uta lá sa az ér vé nyes tá -
mogatási szerzõdés alapján történik.

p) Az Eu ró pai Unió Biz ton ság- és Vé de lem po li ti ká já ból 
a bel ügyi ága zat ra há ru ló fi ze té si kö te le zett sé gek teljesí -
tése

Az elõ irány zat cél ja a Bel ügy mi nisz té ri um EU-tag sá gá -
ból adó dó, az Eu ró pai Biz ton ság- és Vé de lem po li ti ka te rü -
le tén je lent ke zõ kö te le zett ség vál la lá sa i nak tel je sí té se.
Ezen be lül, elõ re ter ve zett ki adás ként az Eu ró pai Unió
bosz nia-her ce go vi nai vál ság ke ze lõ mû ve le té nek (EUFOR 
ALTHEA) ré sze ként fel ál lí tan dó In teg rált Rend õri Egy -
ség ben (IPU) va ló rend vé del mi sze rep vál la lás ról szó ló
2294/2004. (XI. 24.) Korm. ha tá ro zat alap ján az Eu ró pai
Unió bosz nia-her ce go vi nai vál ság ke ze lõ mû ve le té nek
(EUFOR ALTHEA) ré sze ként mû kö dõ In teg rált Rend õri
Egy ség ben (IPU) va ló rend vé del mi sze rep vál la lás, il let ve
az Eu ró pai Unió Rend õri Misszi ó já ban (EUPM) va ló rész -
vé tel rõl szó ló 2350/2002. (XI. 28.) Korm. ha tá ro zat alap -
ján az Eu ró pai Unió Rend õri Misszi ó já ban (EUPM) meg -
va ló su ló rend õri rész vé tel fi nan szí ro zá sa. Az elõ irány zat
cél ja to váb bá az Eu ró pai Biz ton ság- és Vé de lem po li ti ka
területén jelentkezõ, a kormányzati stratégiákból, dön -
tésekbõl, kötelezettségvállalásokból következõ, elõre nem 
tervezhetõ feladatok finanszírozása. 
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A BM Nem zet kö zi Ügye kért Fe le lõs He lyet tes Ál lam -
tit kár ság – mint szak mai szerv – kez de mé nye zé se alap ján
a BM nem zet kö zi ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár út -
ján, a BM köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár jó vá ha gyá sa
alap ján a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály bel sõ el já rás rend jé -
ben fog lal tak nak meg fe le lõ en intézkedik a szükséges
elõirányzat-átcsoportosításról.

32. Tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa
Az aláb bi ak ban fel so rolt tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek

ré szé re a jó vá ha gyott tá mo ga tás ren del ke zés re bo csá tá sa a
meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé se ket kö ve tõ en a BM Köz -
gaz da sá gi Fõ osz tály belsõ eljárásrendje szerint történik:

a) Ren dé sze ti sport szer ve ze tek tá mo ga tá sa
Az elõ irány zat cél ja az érin tett ren dé sze ti sport szer ve -

ze tek mû kö dé sé nek segítése.

b) Szak szer ve ze tek tá mo ga tá sa
Az elõ irány zat cél ja a Bel ügyi Ér dek egyez te tõ Ta nács -

ban tag sá gi vi szonnyal ren del ke zõ bel ügyi szak szer ve ze -
tek nek az alap sza bá lyuk ban rög zí tett fel ada tai (ér dek vé -
de lem, ér dek kép vi se let, fo lya ma tos mûködés) vég re haj tá -
sá nak segítése.

c) Sza bad ság har co so kért Köz ala pít vány
Az elõ irány zat cél ja az 1956 elõt ti po li ti kai ül dö zöt tek

és az 1956-os for ra da lom ban és sza bad ság harc ban részt
ve võk és sé rel met szen ve det tek megsegítése.

d) Tár sa dal mi szer ve ze tek és se gí tõk tá mo ga tá sa
Az elõ irány zat cél ja olyan ön szer ve zõ dé sû ci vil szer ve -

ze tek (ala pít vá nyok, egye sü le tek, tár sa dal mi szer ve ze tek,
ki vé ve pár tok, egy há zak, mun ka adói és mun ka vál la lói ér -
dek szö vet sé gek) tá mo ga tá sa, ame lyek te vé keny sé ge a
Bel ügy mi nisz té ri um és szer vei ál tal el lá tott fel adat rend -
szer hez il lesz ke dõ en ered mé nye sen se gí ti a bel ügyi ál la mi
és az ön kor mány za ti szer ve ket fel ada ta ik el lá tá sá ban,
vagy más fon tos eh hez kap cso ló dó tár sa dal mi igényt elé -
gí te nek ki. Az elõ irány zat fel hasz nál ha tó e ci vil szer ve ze -
tek pro jekt je i nek, prog ram ja i nak és az ezzel összefüggõ
mûködési költségek finanszírozására, összhangban az elõ -
irányzat céljaival.

Az egyes (mind pá lyá za ti, mind pe dig egye di) tá mo ga -
tá sok ese té ben a tá mo ga tá si összeg mi ni mum az éves elõ -
irány zat 0,5%-a, ma xi mum annak 10%-a.

Pri o ri tá sok a pá lyá za ti el já rás so rán, il let ve az egye di tá -
mo ga tá sok vo nat ko zá sá ban: em be ri és ki sebb sé gi jog vé -
de lem, köz igaz ga tás-fej lesz tést és kor sze rû sí tést szol gá ló
ku ta tá si te vé keny ség, il let ve mód szer tan ki dol go zá sa,
köz igaz ga tá si (ren dé sze ti) ok ta tás-kép zés, me ne kül tek tár -
sa dal mi be il lesz ke dé sé nek se gí té se, ren dé sze ti tu do má -
nyos ku ta tás, sport tal, il let ve sza bad idõ töl tés sel kapcso la -
tos programok, szerzõdéses feladatellátás (átvállalás) ösz -
tön zé se.

Az elõ irány zat ból a BM Ci vil kap cso la ti és Esély egyen -
lõ sé gi Fõ osz tály ál tal, a hu mán po li ti kai fõ cso port fõ nök út -
ján, a köz igaz ga tá si ál lam tit kár jó vá ha gyá sá val meg hir de -

tett pá lyá za ti el já rás so rán az elõ irány zat 80%-a ke rül fel -
hasz ná lás ra. A fenn ma ra dó 20% cél nak meg fe le lõ fel hasz -
ná lá sá ra a belügyminiszter jóváhagyásával kerül sor.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá val kap cso lat ban (pá lyá za ti 
el já rás/tá mo ga tás, egye di ké re lem/tá mo ga tás) a pá lyá za ti
út mu ta tó ban, il let ve pá lyá za ti sza bály zat ban fog lal tak, va -
la mint a ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé sei és vo nat ko -
zó BM jo gi nor mák ban fog lal tak az irány adók. A tá mo ga -
tá si szer zõ dé sek ben fog lal tak vég re haj tá sát, il let ve a tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sá nak tel je sí té sét szak ma i lag a BM
Ci vil kap cso la ti és Esélyegyenlõségi Fõosztály ellenõrzi a
részére benyújtott beszámolók alapján. 

e) Fe hér Gyû rû Köz hasz nú Egye sü let tá mo ga tá sa
Az elõ irány zat cél ja az ál do zat vé del mi te vé keny sé get

vég zõ Fe hér Gyû rû Köz hasz nú Egye sü let mû kö dé sé nek
segítése.

f) Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért Köz ala pít vány
Az elõ irány zat cél ja a Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért

Köz ala pít vány mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa, mellyel töb bek
kö zött a köz biz ton ság ja ví tá sát, a ha té ko nyabb bûn meg -
elõ zés, a ka taszt ró fák és ve szély hely ze tek el le ni vé de ke -
zés és meg elõ zés te rén jelentkezõ feladatok végrehajtását
segíti.

g) Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség
Az elõ irány zat cél ja az Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség

mû kö dé sé nek, fel adat el lát ásá nak segítése.

h) Rá di ós Se gély hí vó és In fo kom mu ni ká ci ós Or szá gos
Egyesület

A Du nai, Ti szai és Ba la to ni In for má ci ós és Se gély hí vó
Rend sze rek ál la mi fel adat ként je lent ke zõ mû köd te té sét az
Egye sü let vég zi. Az elõ irány zat cél ja alap ve tõ en a ne ve -
zett rend sze rek mû köd te té se, kar ban tar tá sa és javítása
költségeinek finanszírozása.

i) Nem ze dé kek Biz ton sá gá ért Ala pít vány tá mo ga tá sa
Az elõ irány zat cél ja a Nem ze dé kek Biz ton sá gá ért Ala -

pít vány te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa, mellyel az Ala pít -
vány ál tal a bel ügyi és rend vé del mi tár sa dal mi szer ve ze -
tek kel együtt mû köd ve (a sport-, mû vé szet- és rend vé de -
lem te rén, az esély egyen lõ ség je gyé ben) szer ve zett prog -
ra mok, és rendezvények támogatása valósul meg.

33. PHARE prog ra mok és az Át me ne ti Tá mo ga tás
prog ram jai

33/A. PHA RE-tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

a) 2003. évi PHARE nem ze ti prog ram
A 2006. évi elõ irány zat: 1300,0 mil lió Ft PHARE tá mo -

ga tás ból áll.
A 2003. évi PHARE prog ram há rom fõ kom po nen se.
A szer ve zett bû nö zés el le ni köz de lem meg erõ sí té sét

cél zó pro jekt-do ku men tum a Rend õr ség in for ma ti kai, va -
la mint esz köz park já nak kor sze rû sí té sét cél zó be szer zé se -
ket és fej lesz té se ket tar tal maz za a Kor rup ció El le ni Köz -
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pon ti Egy ség, a Pénz ügyi Nyo mo zó Egy ség, va la mint a
Köz pon ti Ká bí tó szer Szol gá lat ré szé re. A pro jekt cél ki tû -
zé se to váb bá a Köz pon ti Ta nú vé del mi Szol gá lat és a ha tá -
ron át nyú ló rend õri in téz ke dé se ket tá mo ga tó egy ség (Bûn -
ügyi El lá tó Igaz ga tó ság) inf ra struk tu rá lis hát te ré nek fej -
lesz té se is. Egyik leg fon to sabb ele me a pá lyá zat nak a BM
BSZKI laboratóriumainak rekonstrukciója, valamint a ká -
bítószer-laboratórium korszerû felszerelésekkel történõ
meg erõ sí té se. 

A Check Net prog ram – el sõ sor ban – ha tár õr sé gi inf ra -
struk tu rá lis hát te rét biz to sí tó rend szer to vább fej lesz té se
(in for ma ti kai fej lesz tés, esz köz be szer zés, épí tés-be ru há -
zás), a már meg lé võ ele mek egy rend szer be történõ in -
tegrációja kiemelt prioritás.

Rend õr sé gi fog dák re konst ruk ci ó ja ál tal hu má nu sabb,
va la mint az uni ós gya kor lat nak meg fe le lõ, ah hoz kö ze lí tõ
kö rül mé nye ket le het biz to sí ta ni a fog va tar tot tak nak. Tar -
tal maz to váb bá egy, a té má hoz il lesz ke dõ kisebb twinning
light programot is.

b) 2002. évi PHARE nem ze ti prog ram, a Rend vé del mi
Szer vek IT rend sze ré nek fej lesz té se

A 2006. évi elõ irány zat: 40,0 mil lió Ft PHARE tá mo ga -
tás ból áll.

A 2002. évi nem ze ti prog ram cél ki tû zé se a rend vé del mi
szer vek in for ma ti kai fej lesz té se, amely a Schen ge ni In for -
má ci ós Rend szer hez (SIS) va ló csat la ko zást meg elõ zõ fel -
ké szü lés egyik leg je len tõ sebb ré sze. A pro jekt fõ cél ja töb -
bek kö zött az adat ke ze lés egy sé ge sí té se, a kü lön fé le adat -
bá zi sok kö zöt ti át jár ha tó ság nö ve lé se, va la mint a kü lön bö -
zõ szer vek ál tal ke zelt és fenn tar tott rend sze rek kö zöt ti in -
teg rá ci ós szint nö ve lé se. A fej lesz tés se gít sé gé vel ezen kí -
vül, to vább bõ vül a Köz pon ti Ujj le nyo mat Le kér de zõ és
Nyil ván tar tó Rendszer (AFIS), valamint megvalósul a
N-SIS rendszer katasztrófatûrõ képességének biztosítása.

33/B. Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok

a) Me ne kül tek in teg rá ci ó já nak elõ se gí té se (me ne kül tek
és be fo ga dot tak ha té kony in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ twinning
program /BÁH/)

b) Hu mán erõ for rás-me nedzs ment fej lesz té se a Bel ügy -
mi nisz té ri um ban (Hu mán Erõ for rás twin ning prog ram,
amely a Bel ügy mi nisz té ri um és szer vei kom pe ten cia ala pú
fel vé te li, tel je sít mény ér té ke lé si, kép zé si és to vább kép zé si
rend sze ré nek to váb bi ki ter jesz té sét, il let ve mo derni zá ci ó -
ját tûzte ki célul /Oktatási Fõigazgatóság/)

c) Küz de lem a szer ve zett bû nö zés el len (rend õr sé gi fej -
lesz tés, amely a szer ve zett bû nö zés egyes te rü le te in, va la -
mint a re pü lõ té ri biz ton ság ér de ké ben te vé keny ke dõ egy -
sé gek esz köz park já nak fej lesz té sét és állományának
képzését célozta meg /ORFK/)

Az a)–c) al pon tok ban sze rep lõ 2006. évi elõ irány za tok
össze sen 1144,8 mil lió Ft EU-tá mo ga tás ból állnak.

A PHARE prog ra mok hoz kap cso ló dik az ún. Át me ne ti
Tá mo ga tás for rá sa i ból tá mo ga tott prog ra mok elõ ké szí té se
és meg va ló sí tá sa is, amely a PHARE prog ra mok „ki ve ze -

té sé nek” te kint he tõ, és amely szin tén a 2004-2006. közötti
periódust öleli fel. 

Az Át me ne ti Tá mo ga tás elõ irány za ta ter hé re meg va ló -
su ló pro jek tek ese té ben a sza bá lyo zás meg egye zik a Pha re
prog ra mok ra vo nat ko zó sza bá lyo zás sal, ki vé ve a b) al -
pont ban sze rep lõ pro jekt ke re té ben a társ fi nan szí ro zás ra
biz to sí tott szál lás, ét ke zés, rep re zen tá ció és te rem bér let
költ sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo zást. Eb ben az eset ben az
elõ irány zat vo nat ko zó ré sze a BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó -
ság hoz ke rül át adás ra. Az elõ irány zat e ré sze ese té ben kö -
te le zett ség vál la lás ra a BM nem zet kö zi ügye kért fe le lõs
he lyet tes ál lam tit kár, vagy az ál ta la ki je lölt sze mé lyek jo -
go sul tak. A kö te le zett ség vál la lás pénz ügyi el len jegy zõ je a 
BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je, vagy he lyet te se, a
szak mai tel je sí tést a BM nem zet kö zi ügye kért fe le lõs he -
lyet tes ál lam tit kár, vagy az ál ta la ki je lölt sze mély iga zol ja, 
utal vá nyo zás ra a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je,
vagy he lyet te se jo go sult, az utal vá nyo zás el len jegy zé sé re
és az ér vé nye sí tés re pe dig a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály
meg fe le lõ ké pe sí té sû kijelölt munkatársai jogosultak. 

A 33/A. és 33/B. pon tok ban meg ha tá ro zott elõ irány za -
to kat in téz mény fej lesz tés, esz köz be szer zé si és kép zé si ki -
adá sok ra kell for dí ta ni. Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val
kap cso la tos adat szol gál ta tá si, nyil ván tar tá si, be szá mo lá si
kö te le zett ség tel je sí té sé ért a BM nem zet kö zi ügye kért fe -
le lõs he lyet tes ál lam tit ká ra, az érin tett prog ram me ne dzse -
rek és a BM Költ ség ve té si és Gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ -
je a fe le lõs, ki vé ve a b) al pont be li elõ irány zat ból a BM Ok -
ta tá si Fõ igaz ga tó ság nak át adás ra ke rü lõ részt, melynek
esetében a beszámolási kötelezettség teljesítéséért a BM
Oktatási Fõigazgatóság fõigazgatója felelõs.

34. Köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok nor ma tív tá mo ga tá sa

Az elõ irány zat cél ja a köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok fo lya -
ma tos ké szen lé ti szol gá la tá nak biz to sí tá sa. Az elõ irány zat
fel hasz ná lá sá ról a költ ség ve té si tör vény 30. §-ának (16)
be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nor ma tí vák alap ján a BM
Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság ren del ke zik.
A BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály bel sõ el já rás rend je sze rint
gondoskodik az átutalásról, amely havonként egyenlõ
arányban történik.

A tá mo ga tás össze gé rõl az ön kén tes (köz tes tü le ti) tûz -
ol tó ság a BM OKF-nek kö te les el szá mol ni. A fel hasz ná -
lás ról tör té nõ adat szol gál ta tá sért, be szá mo lá sért a BM
OKF fõ igaz ga tó já nak gaz da sá gi he lyet te se és a szak ma i -
lag illetékes szerv vezetõje együttesen felelõs.

35. „Se gít sünk az ár víz ká ro sul ta kon!”

A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály az el kü lö ní tett al szám lán fo -
lya ma to san ke ze li az ál lam pol gá rok, gaz da sá gi tár sa sá gok
e cé lú ado má nya it. A be folyt össze gek fel hasz ná lá sá ra
rend kí vü li ka taszt ró fa hely ze tek so rán ke rül het sor a bel -
ügy mi nisz ter ren del ke zé se alap ján. Az éves fel hasz ná lás -
ról a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a bel sõ el já rás rend je
alapján intézkedik, illetve gondoskodik a beszámolásról.
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36. Or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás kam pá nyá nak tá -
mo ga tá sa

Az elõ irány zat a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C.
tör vény 91. §-ának (1) be kez dé se alap ján az or szág gyû lé si
kép vi se lõ-vá lasz tás kam pá nyá ra for dít ha tó költ ség ve té si
tá mo ga tás össze gét tar tal maz za. Az elõ irány zat a Köz pon -
ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal ren -
del ke zé se alap ján elõ irány zat-mó do sí tás sal ke rül a Hi va tal 
költ ség ve té sé be át cso por to sí tás ra. Az elõirányzat felhasz -
ná lá sá ról való beszámolásért a Hivatal vezetõje felelõs.

37. Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék

A elõ irány zat a 2006. év so rán fel me rü lõ, de elõ re nem
ter vez he tõ ki adá sok for rá sá ul szolgál.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa a köz igaz ga tá si ál lam tit kár 
jó vá ha gyá sát kö ve tõ en a BM Köz gaz da sá gi Fõ osz tály bel -
sõ el já rás rend je szerint történik.

Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá val kap cso la tos adat szol -
gál ta tá sért, a be szá mo lá si kö te le zett ség ha tár idõ ben tör té -
nõ tel je sí té sé ért a BM Köz gaz da sá gi Fõosztály vezetõje
felel.

38. Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék
Az elõ irány zat a vo nat ko zó kor mány dön tés alap ján

mind a tel jes in téz mé nyi kört, mind a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za to kat érin tõ en, azok költ ség ve té se ter hé re ke rült
meg ter ve zés re. Az elõ irány zat a költ ség ve té si tör vény
51. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cé lok ra, és a (2) be -
kez dés ben rög zí tett mó don hasz nál ha tó fel.
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Füg ge lék a 7/2006. (BK 4.) BM uta sí tás hoz

A Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet
2006. évi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i nak in téz mé nyi fel hasz ná lás ra vo nat ko zó pénz ügyi rend je

Elõ irány zat meg ne ve zé se  Kö te le zett ség vál la ló  Utal vá nyo zó  El len jegy zõ

Köz biz ton sá gi, köz igaz ga -
tá si és tûz vé del mi be ru há -
zá sok

BM köz gaz da sá gi he lyet tes
ál lam tit kár vagy a BM Mû -
sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály
ve ze tõ je (he lyet te se)

BM Mû sza ki Fej lesz té si
Fõ osz tály ve ze tõ je (he lyet -
te se) vagy az Épí té si és Be -
ru há zá si Osz tály ve ze tõ je,
il let ve az Osz tály Ma gyar
Ál lam kincs tár nál alá író ként 
be je len tett je

BM Mû sza ki Fej lesz té si
Fõ osz tály ve ze tõ je vagy az
Épí té si és Be ru há zá si Osz -
tály ve ze tõ je

 La kás cé lú be ru há zás BM köz gaz da sá gi he lyet tes
ál lam tit kár vagy a BM Mû -
sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály
ve ze tõ je (he lyet te se)

BM Mû sza ki Fej lesz té si
Fõ osz tály ve ze tõ je (he lyet -
te se) vagy az Épí té si és Be -
ru há zá si Osz tály ve ze tõ je,
il let ve az Osz tály Ma gyar
Ál lam kincs tár nál alá író ként 
be je len tett je

BM Mû sza ki Fej lesz té si
Fõ osz tály ve ze tõ je vagy az
Épí té si és Be ru há zá si Osz -
tály ve ze tõ je

 Gép jár mû-kor sze rû sí té si
prog ram

 BM köz gaz da sá gi he lyet tes 
ál lam tit kár vagy a BM Mû -
sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály
ve ze tõ je

 BM Mû sza ki Fej lesz té si
Fõ osz tály ve ze tõ je, vagy tá -
vol lé té ben a BM Mû sza ki
Fej lesz té si Ko or di ná ci ós
Osz tály ve ze tõ je

 BM Mû sza ki Fej lesz té si
Fõ osz tály ve ze tõ je vagy az
Épí té si és Be ru há zá si Osz -
tály ve ze tõ je

 Tûz vé del mi bír ság és biz -
to sí tók tûz vé del mi hoz zá já -
ru lá sa

 BM köz gaz da sá gi he lyet tes 
ál lam tit kár vagy a BM OKF 
fõ igaz ga tó gaz da sá gi he -
lyet te se, il let ve át ru há zott
ha tás kör ben az érin tett szer -
ve ze ti egy ség ve ze tõ je (fõ -
igaz ga tó gaz da sá gi
he lyet te se)

 BM OKF Köz gaz da sá gi
Fõ osz tály ve ze tõ je vagy he -
lyet te se

 BM OKF fõ igaz ga tó gaz -
da sá gi he lyet te se vagy az
ál ta la írás ban meg bí zott
sze mély



Elõ irány zat meg ne ve zé se  Kö te le zett ség vál la ló  Utal vá nyo zó  El len jegy zõ

Ön kén tes tûz ol tó egye sü le -
tek tá mo ga tá sa

BM OKF fõ igaz ga tó gaz da -
sá gi he lyet te se, il let ve át ru -
há zott ha tás kör ben az
érin tett szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ je (fõ igaz ga tó gaz da -
sá gi he lyet te se)

BM OKF Köz gaz da sá gi Fõ -
osz tály ve ze tõ je vagy he -
lyet te se

BM OKF fõ igaz ga tó gaz da -
sá gi he lyet te se vagy az ál ta -
la írás ban meg bí zott
sze mély

 Or szá gos Ba le set meg elõ -
zé si Bi zott ság

 Or szá gos rend õr fõ ka pi -
tány, il let ve az OBB el nö ke 
ér ték ha tár nél kül, vagy az
OBB ügy ve ze tõ el nö ke 1 M 
Ft-ig

 Or szá gos rend õr fõ ka pi -
tány, il let ve az OBB el nö ke 
ér ték ha tár nél kül, vagy az
OBB ügy ve ze tõ el nö ke 1 M 
Ft-ig

 OBB Pénz ügyi Cso port ve -
ze tõ je, il let ve meg bí zott ja

 IDEA-prog ram tá mo ga tá sa  Ma gyar Köz igaz ga tá si In -
té zet fõ igaz ga tó ja

 Ma gyar Köz igaz ga tá si In -
té zet fõ igaz ga tó ja vagy
meg bí zott ja

 Ma gyar Köz igaz ga tá si In -
té zet gaz da sá gi igaz ga tó ja
vagy meg bí zott ja

 Bel ügy mi nisz té ri um in for -
ma ti kai rend sze re i vel
össze füg gõ kö te le zett sé gek

 BM köz gaz da sá gi he lyet tes 
ál lam tit kár vagy az ál ta la
ki je lölt sze mély

 A fel hasz ná ló bel ügyi in -
téz mény bel sõ mû kö dé si
rend jé ben meg je lölt sze -
mély(ek)

A fel hasz ná ló bel ügyi in -
téz mény bel sõ mû kö dé si
rend jé ben meg je lölt sze -
mély(ek)

 PHARE prog ra mok  BM Nem zet kö zi ügye kért
fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár 
vagy ál ta la ki je lölt 
PHA RE-Prog ram 
Me ne dzser

 BM Költ ség ve té si és Gaz -
da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je
vagy meg bí zott ja

 BM Költ ség ve té si és Gaz -
da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je
vagy meg bí zott ja

 Át me ne ti tá mo ga tás sal
meg va ló su ló prog ra mok
(ki vé ve a 33/B. pont b) al -
pont já ban meg je lölt elõ -
irány zat ból a BM Ok ta tá si
Fõ igaz ga tó ság nak át adás ra
ke rü lõ részt, mely nek ese té -
ben a fel hasz ná lás az ott
rög zí tett pénz ügyi rend nek
meg fe le lõ en tör té nik)

 BM Nem zet kö zi ügye kért
fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár 
vagy ál ta la ki je lölt Prog ram 
Me ne dzser

 BM Költ ség ve té si és Gaz -
da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je
vagy meg bí zott ja

 BM Költ ség ve té si és Gaz -
da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je
vagy meg bí zott ja

Az I. fe je zet 3. pont já nak c), e), g)–j), l) és n)–p) al pont já ban, to váb bá 4. pont já nak a)–i) al pont já ban, va la mint a
6–9. pont já ban meg ne ve zett elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi rend jét il le tõ en a ki fi ze té sek tel je sí té se a BM
Köz gaz da sá gi Fõ osz tály belsõ eljárásrendje alapján történik.
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A Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
pá lyá za tot hir det

Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
és EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Irá nyí tó ha tó ság

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

A Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram és
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Irá nyí tó ha tó ság (a to -
váb bi ak ban: IH) fõ igaz ga tó ja (fõ osz tály ve ze tõ) az il le té -
kes he lyet tes ál lam tit kár irá nyí tá sá val vég zi mun ká ját, fe -
le lõs a ve ze té se alatt ál ló szer ve ze ti egy sé gek mûködéséért 
és az operatív programok végrehajtásáért.

El lá tan dó fel ada tok:

– fe le lõs az EU ál tal társ fi nan szí ro zott ope ra tív prog ra -
mok sza bá lyos és ha té kony meg va ló sí tá sá ért, a pénz esz -
kö zök ha tár idõ re tör té nõ fel hasz ná lá sá ért,  

– irá nyít ja, szer ve zi és fel ügye li az IH bel sõ szer ve ze ti
egy sé ge i nek mun ká ját, gon dos ko dik a szer ve zet to vább -
fej lesz té sé rõl,

– ki ala kít ja az IH és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek kö zöt ti
együtt mû kö dé si el já rá so kat, meg ha tá roz za e szer ve ze tek
ál tal ké szí tett szak mai anya gok tartalmi követelményeit,

– el len õr zi az IH és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek te vé -
keny sé gét, a ha tár idõk betartását, 

– el len õr zi a ha zai társ fi nan szí ro zás hoz szük sé ges pénz -
esz kö zök meg lé tét, szük ség ese tén ja vas la tot tesz a pénz -
esz kö zök átcsoportosítására, 

– fe le lõs az IH fo lya ma tos adat szol gál ta tá sá ért és ér té -
ke lé si rend sze ré nek kialakításáért,

– fe le lõs az elõ írt je len té sek össze ál lí tá sá ért és az EU
Bi zott ság nak, Mo ni tor ing Bi zott ság nak tör té nõ megkül -
dé sé ért, 

– biz to sít ja a tá mo ga tá sok nyil vá nos sá gát a ha tá lyos
uni ós és ha zai elõ írá sok nak megfelelõen, 

– fo lya ma to san kap cso la tot tart fenn az EU Bi zott sá ga i -
val, to váb bá a ha zai társ szer vek kel, el lát ja az IH képvi se -
le tét.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság, 

– cse lek võ ké pes ség,

– bün tet len elõ élet,

– egye te mi, vagy fõ is ko lai vég zett ség,  

– an gol nyelv-tu dás,   

– leg alább 3 éves köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat,

– jó ko or di ná ci ós és kom mu ni ká ci ós kész ség, rend szer -
szem lé le tû gon dol ko dás mód. 

Elõnyt je lent: 

– leg alább 5 éves gya kor lat, az uni ós (pl. ESZA, ERFA)
tá mo ga tá sok nyúj tá sa, nem zet kö zi prog ra mok, vagy ha zai
pá lyá za tok le bo nyo lí tá sa, il let ve monitorozása terén, 

– má sik uni ós nyelv tár gya lá si szin tû is me re te,

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

– szá mí tó gép fel hasz ná lói szin tû al kal ma zá sa,

– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó leg fon to sabb sze mé lyi ada ta it,

– rész le tes szak mai ön élet raj zát,

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

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

– egy da rab iga zol ványfény ké pet,

– fel ada tai el lá tá sá ra vo nat ko zó fõbb el kép ze lé se it.

Az Irá nyí tó Ha tó ság je len le gi és jö võ be ni fel ada ta i ra
vo nat ko zó tá jé koz ta tó az FMM hon lap ján, a www.fmm.
gov.hu cí men, a Pá lyá zat al cí men be lül meg je lent fõ igaz -
ga tói ál lás hir de tés mel lék le té ben ta lál ha tó. 

A pá lyá za ti meg hall ga tá son ered mé nye sen sze rep lõ
sze mé lye ket a ve ze tõi kom pe ten ci ák fel mé ré se ér de ké -
ben to váb bi ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi vizs gá lat ra
küld jük.

A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alap ján tör té nik, a fõ igaz ga tó fõ osz -
tály ve ze tõi meg bí zá sú ve ze tõ. 

A mun ka kör fon tos nak és bi zal mas nak mi nõ sül, amely -
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 a va gyon nyi lat ko zat-té te li kötelezettség tel -
je sí té se.

A mun ka kör a nem zet bizton sá gi el len õr zés ered mé nyes 
be fe je zé sét kö ve tõ en azon nal betölthetõ.

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

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban, a Bel ügyi Köz löny ben
tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15 na pon be lül, a Fog lal -
koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um cí mé re
(1054 Bu da pest, V. Al kot mány u. 3.) Lé vai Zol tán hu mán -
po li ti kai fõ osz tály ve ze tõ ne vé re kell be nyúj ta ni. Fel vi lá -
go sí tás a 473-8152 vagy a 473-8130 telefonszámon kér -
hetõ.

A pá lyá za ton kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat, a Hu mán -
erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram és EQUAL Kö zös -
sé gi Kez de mé nye zés Irá nyí tó ha tó ság fõ igaz ga tói mun ka -
kö ré re”.

A pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be -
lül ke rül nek el bí rá lás ra.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö -
vetõ 8 na pon be lül ér te sí tést kap nak.  Az ered mény te le nül
pá lyá zók pá lyá za ti anya gát az ér te sí tés sel egy ide jû leg
vissza küld jük.  A pá lyá zat be nyúj tá sá nak té nyét és an nak
tar tal mát tit ko san ke zel jük.
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Tá jé koz ta tó

A Bel ügyi Köz löny min den hó nap 1. és 15. nap ján je le nik meg.
Lap zár ta: a meg je le nés elõt ti 15. mun ka nap, dé li 12 óra.

A köz tiszt vi se lõi pá lyá za to kat a 441-1708-as fax szám ra kér jük meg kül de ni.
A pénz ügyi be szá mo lók meg je len te té se té rí tés el le né ben tör té nik.

Köz zé té tel dí ja: 38 000 Ft + áfa.
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MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON

2006

TÁJÉKOZTATÓ

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

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

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

2006. 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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Nyilv. szám: ������� ������

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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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

06.0482 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes9
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