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Jogszabályok

A belügyminiszter
6/2006. (II. 8.) BM

rendelete
a pincerendszerek, természetes partfalak

és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak
2006. évi költségvetési támogatása igénylésének,

döntési rendszerének, folyósításának,
felhasználásának és elszámolásának részletes

szabályairól

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 15. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a következõket rende-
lem el:

A támogatás igénylése

1. §

(1) Támogatást az önkormányzatok kizárólag belterüle-
ti közterület, önkormányzati, állami vagy (mûemlékeknél)
egyházi tulajdonú intézmény védelme, illetve közvetlen
életveszély elhárítása esetén igényelhetnek, komplex vizs-
gálat és éves munkaterv alapján.

(2) Támogatási igényt a 2005-ben támogatást kapott ön-
kormányzatok közül csak az nyújthat be, amely a 2005. évi
támogatásról és a vállalt önrészrõl a 9/2005. (III. 11.) BM
rendeletben meghatározottak szerint elszámolt.

(3) A pályázat szempontjából
a) pincének minõsül a földkéregbe vájt mesterséges,

falazott vagy falazatlan üreg, kivételt képeznek az ipari,
bányászati céllal mélyítettek, illetve az épületek szerkezeti
részét képezõ pincék,

b) természetes partfalnak minõsül az a földfelszín, ahol
a szintkülönbség változása meghaladja a 3 métert és felü-
letének legalább 2/3-ad részében 60°-nál meredekebb.
Nem tekinthetõ partfalnak az 50%-ban megtámasztó szer-
kezettel ellátott partfal (támfal), valamint a mûködõ és a
felhagyott bányafal,

c) földcsuszamlásnak minõsül a természetes egyensú-
lyát vesztett lejtõ vagy csúszólap mentén mozgó földtö-
meg, amely közintézményt vagy legalább három beépített
ingatlant érint, illetve a csuszamlás árvizet vagy más ka-
tasztrófahelyzetet idézhet elõ.

(4) Támogatás igényelhetõ a már bekövetkezett károk
elhárításához, a káresemények megelõzéséhez, valamint
indokolt esetben a veszélyhelyzetet feltáró kutatásra
(a továbbiakban: veszélyelhárítás). Amennyiben a védett
érték kisebb mint a beruházási költség, a támogatás áttele-
pítésre is felhasználható.

(5) Azon önkormányzat, amelynek a 2005. évben be-
adott, a 2. § (6) bekezdésnek megfelelõ tartalmú pályázata
forráshiány vagy formai okok miatt nem kapott támoga-
tást, még fennálló – változatlan – igénye esetén szûkített
tartalmú pályázatot nyújthat be, mely tartalmazza – az
esetleges formai hiányosság pótlásán kívül – a 2. § (6) be-
kezdés b), f), j), k), l) pontjaiban felsoroltakat.

2. §

(1) A pályázati rendszer mûködtetésére – a BM önkor-
mányzati helyettes államtitkárának javaslata alapján –
a belügyminiszter Szakértõi Bizottságot (a továbbiakban:
Bizottság) nevez ki. A kinevezések visszavonásig érvé-
nyesek.

(2) A támogatásban csak a veszélyelhárítási munkála-
tokhoz a Bizottság által elfogadott költségeinek megfelelõ
részét saját forrásként biztosító önkormányzatok pályáza-
tai részesülhetnek. A szükséges minimális önrész az ön-
kormányzat elõzõ évi mûködési kiadásainak arányában:

a) 50 millió Ft-ig 10%;
b) 50–250 millió Ft-ig 20%;
c) 250–1000 millió Ft-ig 30%;
d) 1000 millió Ft fölött 40%.

(3) A települési önrész maximálisan 30%-ának erejéig
természetbeni hozzájárulás is elfogadható, amik a követ-
kezõk lehetnek: a védelmi feladatokhoz kapcsolódó, szak-
értelmet nem igénylõ munkavégzés, anyag, szállítás.

(4) A pályázatot három – egy eredeti és két másolati –
példányban a Magyar Államkincstár illetékes Területi
Igazgatóságához, illetve a Fõváros és Pest megye esetében
a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz
(a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani. A pályáza-
tok beadása folyamatos, az éves betervezett, megelõzõ jel-
legû beavatkozást célzó pályázatok elbírálásához a postai
úton való beérkezés határideje 2006. április 1. és szeptem-
ber 1. Az Igazgatóság a pályázatot az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64/B. § (3) bekezdésben foglaltak alapján megvizsgálja
– hiányosság esetén –, az önkormányzatot 15 napon belül,
8 napos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel.

(5) Új támogatási igény egy összefüggõ helyszínre, egy
igénybejelentésen adható be, melyen akár mindhárom ve-
szélyforrás is elõfordulhat. Ha csak pinceveszély-elhárí-
tásra pályázik az önkormányzat, akkor a település egészét
kell egy helyszínnek tekinteni.

(6) A pályázat elõírt tartalma:
a) tartalomjegyzék,
b) adatlap és mellékletei (az önkormányzat felhatalma-

zással rendelkezõ képviselõjének aláírásával),
c) a pályázat rövid szöveges indokolása,
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d) több év alatt, több helyszínen megvalósítható ve-
szélyelhárítás esetén – az éves munkaterv mellett – az ön-
kormányzat középtávú, komplex munkaterve (3. számú
melléklet),

e) a tervezett beavatkozás helyszínének ingatlan-nyil-
vántartási térképmásolata az érintett terület pontos bejelö-
lésével,

f) a beavatkozási terület tulajdoni lapjának három hó-
napnál nem régebbi másolata; fellelhetõ tulajdonos hiá-
nyában a jegyzõ nyilatkozata ennek tényérõl,

g) átnézeti helyszínrajz, az érintett terület és a telepü-
lési belterülethez való viszonyának pontos bejelölésével,
M=1:10 000 méretarányban,

h) a Magyar Geológiai Szolgálat (a továbbiakban:
MGSZ) illetékes területi hivatalának szakhatósági állás-
foglalása a felszínmozgás veszélyességérõl és a beavatko-
zás indokoltságáról (kivéve pincék veszélyelhárítása),

i) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes szer-
vezeti egységének szakhatósági állásfoglalása a kulturális
örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény
63. §-ában felsorolt esetekben,

j) az önkormányzat 2005. évi költségvetési rendelete,
vagy a költségvetési rendelet kivonat hitelesített másolata,
amely tartalmazza az önkormányzati bevételeket és a ki-
adások fõösszegét, a mûködési kiadások összegét,

k) az önkormányzat saját (pénzbeni, illetve természet-
beni) forrásrészét igazoló képviselõ-testületi határozatá-
nak jegyzõkönyvi kivonata, amely tartalmazza a beruhá-
zás tárgyát, pontos összegét (teljes beruházás értéke, saját
rész Ft-ban és %-ban), nyilatkozat a saját erõ biztosításá-
ról, esetlegesen több évre ütemezve,

l) a tervezett beavatkozásról az építési hatóság jogerõre
emelkedett és végrehajtható építési engedélye, amennyi-
ben a beavatkozás (pályázott beruházás) építési engedély-
hez kötött építkezési munkával jár. Építési engedélyhez
esetleg nem kötött beavatkozás esetén az építésügyi ható-
ság nyilatkozatát arról, hogy a tervezett beavatkozás a vo-
natkozó jogszabályi elõírásoknak – így különösen a tele-
pülésrendezési terveknek, helyi építési szabályrendeletek-
nek, ezek hiányában az illeszkedési szabályoknak – meg-
felel.

(7) Az Igazgatóságok az ellenõrzött pályázatokat a
hiánypótlás beérkezésétõl számított 8 munkanapon belül
2 példányban (egy eredeti és egy másolati példányban)
továbbítják a Bizottsághoz, a BM Településfejlesztési és
-üzemeltetési Fõosztály címére (1903 Budapest, Pf. 314).

(8) Bekövetkezett káreseményrõl a 4. számú melléklet
kitöltésével, a Bizottságnak azonnali tájékoztatást kell
küldeni.

(9) Évközi sürgõs beavatkozást igénylõ esetekben az
Igazgatósághoz küldendõ támogatási kérelemként elegen-
dõ a káresemény leírása, a kitöltött 1. számú melléklet
(pincék esetében 2. számú melléklet is), helyszínrajz, tulaj-
doni lap, veszélyelhárítási terv és munkáinak költségei. A

kérelmeket az Igazgatóság az esetleges hiánypótlást kö-
vetõ 8 napon belül továbbítja a Bizottsághoz.

A pályázat döntési rendszere

3. §

(1) A támogatásról a belügyminiszter határoz a Bizott-
ság vizsgálata és javaslata figyelembevételével.

(2) A belügyminiszter a pályázottnál kisebb támogatás
megítélésérõl is dönthet. Az önkormányzat ennek ismere-
tében, arányosan módosíthatja önrészvállalását, melyrõl
az önkormányzat tájékoztatja az Igazgatóságot és a Bizott-
ságot.

(3) Az éves programok támogatásáról a Bizottság hely-
színi szemléket követõen, az 5. számú mellékletben meg-
határozott veszélyességi kategóriák és a védendõ értékek
alapján – a Bizottság által besorolva – április 1-jét, illetve
szeptember 1-jét követõ 60 napon belül a 2. § (9) bekez-
désben foglalt sürgõsségi esetekben pedig 15 napon belül
tesz a döntésre javaslatot a belügyminiszter részére.

(4) A pályázatok elbírálásánál elõször azon önkormány-
zatok igényeit kell elbírálni, ahol a lakosság 2006. január
1-jén a 3000 fõt nem haladta meg. Az ennél nagyobb tele-
pülések igényeit a fennmaradó összeg terhére lehet kielé-
gíteni.

(5) A természetes partfalak és földcsuszamlások okozta
életveszély elhárítása esetében, a létesítmények fontossá-
gát is figyelembe véve, elõnyben kell részesíteni az önkor-
mányzati, állami, egyházi tulajdonú (utóbbi esetben mû-
emléki) belterületi közterületen lévõ ingatlanok védelmét.
Magántulajdonú ingatlanok életveszély-elhárítása csak az
önkormányzati, állami vagy egyházi tulajdonú belterületi
ingatlanokkal kapcsolatos pályázati igények kielégítése
után fennmaradó összegbõl támogatható.

(6) A pályázatok elbírálásánál – azonos szintû veszé-
lyeztetettség esetén – elõnyben részesülnek azon települé-
sek pályázatai, amelyek szerepelnek a társadalmi-gazdasá-
gi és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliség-
gel sújtott települések jegyzékérõl szóló 7/2003. (I. 14.)
Korm. rendelet mellékletében.

(7) A megítélt támogatás mértékérõl, az esetleges eluta-
sításról indokolással, a Bizottság a Belügyminisztérium
honlapján (www.b-m.hu), valamint az Önkormányzatok
Közlönyében és a Belügyi Közlönyben tájékoztatja a pá-
lyázókat.

(8) Nem nyújtható támogatás, ha a káreseményt maga az
önkormányzat okozta, vagy magántulajdonon fennálló
közvetlen életveszély esetén azt az önkormányzat, illetve
harmadik személy idézte elõ.
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(9) Az önkormányzat köteles biztosítani a Bizottság
számára a pályázott, veszélyelhárítást igénylõ helyszínek
szemléjét.

(10) A támogatási keret részben az évközi, sürgõs be-
avatkozást igénylõ károk felszámolására kerül felhaszná-
lásra. E támogatási rendszerben beavatkozást igénylõ
helyzetnek csak az 5. számú melléklet 1. veszélyességi ka-
tegóriájába tartozó esetek minõsülnek.

(11) A belügyminiszter sürgõs beavatkozást és különös
méltánylást igénylõ, kellõen alátámasztott esetekben a
szükséges önrész mértékét – egyedi elbírálás alapján –
mérsékelheti.

(12) Támogatás a veszélyelhárítás követelményeinek
megfelelõ, leginkább költségtakarékos megoldáshoz
nyújtható. Amennyiben az önkormányzat más megoldást
választ, támogatás csak úgy adható, ha a leginkább költ-
ségtakarékos és a választott módozat közti különbséget
teljes egészében az önkormányzat (magántulajdonos) fi-
nanszírozza.

A támogatás folyósítása

4. §

(1) A támogatás visszatérítési kötelezettség nélküli jut-
tatás.

(2) A támogatást – tekintettel annak veszélyelhárítási,
illetve kármentesítési jellegére – az önkormányzatok utó-
lagos elszámolásra kapják meg.

(3) A támogatás folyósítását a Bizottság elnöke a mi-
niszteri döntést követõen azonnal kezdeményezi a Magyar
Államkincstárnál.

A támogatás felhasználásának szabályai

5. §

(1) Veszélyelhárítási támogatásban részesülõ önkor-
mányzat köteles megfelelõ képesítéssel és a munkavégzés
ellenõrzéséhez megállapított jogosultsággal rendelkezõ
– mûszaki ellenõri nyilvántartásban szereplõ – mûszaki el-
lenõrt alkalmazni. Pinceveszély-elhárítási munkákat csak
bányakapitánysági igazolással rendelkezõ kivitelezõ vé-
gezhet.

(2) A pályázathoz csatolt építési és egyéb hatósági
engedélyben foglalt mûszaki megoldástól eltérni csak a
Bizottság elõzetes hozzájárulása és a megfelelõ enge-
dély(ek) módosítása esetén szabad.

(3) Ha az önkormányzat a támogatást részben vagy
egészben jogtalanul vette igénybe, vagy nem a pályázat-
ban megjelölt célra használta fel, akkor a jogtalanul igény-
be vett támogatást köteles az államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-a szerinti kamattal
megnövelve a központi költségvetés javára visszafizetni.

A támogatás elszámolásának szabályai

6. §

(1) A támogatásban részesült önkormányzat a támoga-
tás és az önrész rendeltetésszerû felhasználásáról szóló el-
számolását a munkák befejezését követõ 30 napon belül az
Igazgatósághoz 2 példányban köteles megküldeni.

(2) Az 5. § (1) bekezdésben foglaltak be nem tartása, va-
lamint az 5. § (3) bekezdésben rögzített esetek e pályázati
rendszerbõl egy évre való kizárást vonnak maguk után.

(3) Az Igazgatóság az alakilag és számszakilag felül-
vizsgált és hiánypótolt elszámolások egy példányát 15 na-
pon belül küldi meg a Bizottságnak.

(4) Az elszámolásokhoz csatolni kell
a) a ténylegesen elvégzett feladatokat és pénzügyi tel-

jesítéseket tartalmazó adatlapot és mellékleteit, polgár-
mesteri (jegyzõi) aláírással;

b) a felelõs mûszaki ellenõr által záradékolt, tételes vál-
lalkozói számlák másolatait;

c) a számlák kiegyenlítését bizonyító pénzintézeti
számlakivonatok másolatait;

d) a tulajdonosi hozzájárulások befizetését igazoló bi-
zonylatok másolatait (ha voltak);

e) a közbeszerzési eljárás megtörténtének igazolását,
illetve, hogy mely okból volt az elhagyható;

f) a természetben teljesített munkák esetén
fa) a munkabér elszámolásainak másolatait,
fb) a felhasznált szállítások mennyiségérõl (km, m3),

értékérõl jegyzõi aláírással hitelesített igazolást,
fc) a felhasznált anyagok mennyiségérõl, értékérõl

jegyzõi aláírással hitelesített igazolást,
fd) összefoglaló fõösszesítõt jegyzõi és mûszaki ellen-

õri aláírással hitelesítve;
g) pincerendszerek veszélyelhárítása esetén a bányaka-

pitányság igazolásának másolati példányát arról, hogy a
kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõje szerepel a föld alatti
munkavégzésre jogosult felelõs mûszaki vezetõi névjegy-
zékben.

(5) A tervezõi és kivitelezõi számlák másolatait jegy-
zékbe kell foglalni. Ugyanez vonatkozik a pénzintézeti tel-
jesítések másolataira is, a kölcsönös hivatkozásokkal
együtt.

(6) Ha a tervezõi és kivitelezõi munkák ellenõrzését
külsõ szakértõ látja el, úgy azok számláit a jegyzõnek kell
ellenõriznie és igazolnia.

(7) A vállalkozói (tervezõi, kivitelezõi) számláknak té-
telesen kell az egy-egy feladat mennyiségeit, egységárait
és értéküket tartalmazni. A vállalkozói számlákból ki kell
tûnnie, hogy – ha többféle feladat volt – egy-egy pincére,
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partfalra, földcsuszamlásra vagy kapcsolódó munkákra
milyen ráfordítás történt.

(8) A pince megerõsítési munkáknál az elszámolások-
ból egyértelmûen kiolvashatónak kell lennie, hogy mely
köztulajdont érintõ hatástalanítási feladat érdekében vált
szükségessé.

(9) Ha volt magántulajdonosi hozzájárulás, azt is fel kell
tüntetni, hogy azt melyik pincénél, partfalnál, földcsu-

szamlásnál milyen helyrajzi számú ingatlannál hasz-
nálták fel.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
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1. számú melléklet a 6/2006. (II. 8.) BM rendelethez

Adatlap
a pince-, partfal- és földcsuszamlásveszély-elhárítási támogatáshoz, valamint az elszámoláshoz

Általános adatok

Település neve Irányítószám

Címe Tel. Fax

Polgármester neve Tel. Mobil

Polgármesteri Hivatal e-mail címe

A település elõzõ évi mûködési kiadásai
(E Ft)

Lakosainak
száma

Adatközlés tárgya Az adatközlés
tárgyéve

Tervezõ cég(ek) neve

Kivitelezõ cég(ek) neve

Mûszaki ellenõr neve

A vállalkozásba adás módja

A település rendelkezik-e komplex prog-
rammal

A pályázat tárgya Pince Partfal Föld-
csuszamlás

A táblázatok mennyiségi adatainak kitöltésénél szükséges a javasolt mértékegység használata, egy tizedes pontossággal.

Pénzügyi adatok

Tárgyévi összes költség [terv, elszámolás (E Ft)]

Települési önrész pénzbeni (E Ft)

természetbeni (E Ft)

Magántulajdonosi hozzájárulás (E Ft)

Egyéb állami forrás (E Ft)

Igényelt támogatás (E Ft)

Tervezés (E Ft) (szakvélemény, komplex program, tömbtanulmány éves munkaterv, kivi-
teli terv stb.)

Kutatás (E Ft) (geofizika, üregkutató fúrás, geotechnikai vizsgálat)

Mûszaki ellenõrzés (E Ft)

Kivitelezés (E Ft)



A pincék mûszaki jellemzõi

A mentesítésbe bevont pincék száma

Hossza (fm)

Térfogata (m3)

A természetes partfal mûszaki adatai

Címe vagy egyértelmû helymeghatározása

Hossza (fm)

Minimális magassága (fm)

Maximális magassága (fm)

Jellemzõ dõlésszöge (fok)

A földcsuszamlás jellemzõi

A földcsuszamlást jellemzõ hely meghatározása

A földcsuszamlás elsõ jeleinek észlelési ideje

Tengely irányú hossza (fm) szélessége (fm)

Becsülhetõ területe (m2)

A veszélyeztetett terület jellemzése

A veszélyeztetett létesítmények megnevezése,
léte (igen/nem), vagy darabszáma és távolsága (db, fm)

Felül Alul

db fm db fm

Közintézmények

Lakóépületek

Egyéb létesítmények

Vízvezeték

Csatorna

Gáz

Légvezeték oszlop

Út

Mûködõ vasútvonal

Egyedi szikkasztók aránya (%)

Korábban történt felszínmozgások

A 2000. január 1. után történt felszínmozgásokról lásd a 3. számú mellékletet.

Partfal esetében a tervezési szakaszon korábban történt-e beavatkozás? Igen–nem. 1997. január 1. után állami támoga-
tásból megvalósult megtámasztó szerkezet(ek) esetében lásd a 2. számú mellékletet.

Megvalósítás

Pincemunkák (a részletes adatokat a 2. számú mellékletben kell feltüntetni)

A mentesítésbe bevont pincék száma

Megerõsítés hossza (fm)

térfogata (m3)

költsége (E Ft)

Megszüntetés hossza (fm)

térfogata (m3)

költsége (E Ft)
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Támfalépítési, illetve rézsûkialakítási munkák

Címe vagy egyértelmû helymeghatározása

A támfal szerepe Pince Partfal Földcsuszamlás

Módszer

Hossza (fm)

Jellemzõ magassága (fm)

Látható felülete (m2)

Költsége (E Ft)

Egységár (E Ft)

Elõkészítés (pl. bozótirtás) (m2)

A rézsûkialakítás módja (gépi, kézi stb.)

Mozgatott kõzetmennyiség (m3)

Mozgatott kõzet fajtája

A kialakított rézsû jellemzõ magassága (fm)

Felülete (m2)

Jellemzõ dõlésszöge (fok)

Növényzettelepítés, fajtája

Költsége (E Ft)

Speciális víztelenítési eljárások

Víztelenítõ eljárás típusa (pl. ásott, „fûrészelt” mélyszivárgó, ejtõkutas rendszer stb.)

Hossza (fm)

Akna (db)

Jellemzõ mélysége (mélyszivárgó, akna) (fm)

Költsége (E Ft)

Közmûvek és egyéb járulékos munkák

Út
[járda és közút (összesen)]

hossza (fm)

felülete (m2)

költsége (E Ft)

Víznyomócsõ hossza (fm)

költsége (E Ft)

Csatornázás hossza (fm)

költsége (E Ft)

Felszíni vízelvezetés hossza (fm)

költsége (E Ft)

Kisajátított terület nagysága (m2)

költsége (E Ft)

Lebontott épületek száma (db)

költsége (E Ft)

Egyéb munkák megnevezés

költsége (E Ft)

Dátum: Adatközlõ:
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2. számú melléklet a 6/2006. (II. 8.) BM rendelethez

Tételes adatok

Pinceveszély-elhárítási támogatáshoz

Pince megszüntetési, illetve megerõsítési munkák

Sor-
szám

Vonatkozó
melléklet(ek)

sorszáma
A beavatkozás helye Vesz. kat.1 Módszer2 Hossza

(m)

Talp
szélessége

(m)

Magasság
(m)

Térfogata
(m3)

Költsége
(E Ft)

1 Az 5. számú melléklet szerinti veszélyességi kategória.
2 Ugyanabban a pincében végzendõ, tömedékelés (t) és megerõsítési (m) munka esetén külön sorba kell írni a két módszerrel tervezett munka adatait. A komp-
lex program készítésekor a hossz-, térfogat- és költségadatok becsültek, míg az éves munkatervben az adatok számítottak.

Pincékhez közvetlenül kapcsolódó támfal, vagy más megtámasztó szerkezet felújítási, korszerûsítési, építési munkák

Sor-
szám

Melléklet
sorszáma

A beavatkozás
helye

Ideje*
(év)

Módszere
Hossza

(m)

Átl.
magassága

(m)

Felülete
(m2)

Költsége
(E Ft)

A táblázatok több adat esetében szükség szerint bõvíthetõk.

* Illetve, ha tervezett munkáról van szó: terv.
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3. számú melléklet a 6/2006. (II. 8.) BM rendelethez

A települési komplex munkaterv tartalma

1. Az egész településre kiterjedõen be kell mutatni a pincekárosodások, partfalomlások és földcsuszamlások hatásaként
meglévõ és várható veszélyforrásokat.

2. Az ismert pincék, partfalak, földcsuszamlások felsorolása, az 5. számú melléklet szerinti veszélyességi kategóriákba
sorolása.

3. A veszélyforrások ábrázolása átnézeti helyszínrajzon a szükséges méretarányban.

4. Az ismert veszélyforrások elhárításához szükséges költség becslése 2005. évi árszinten.

5. A helyszínrajzon alkalmazható jelkulcs, mely az alkalmazott térkép méretarányával összhangban van:

6. A lejtõs tömegmozgások esetében alkalmazható jelkulcs:
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5.1. felszínig hatoló pince beszakadás:  

5.2. felszíni horpa: 

5.3. pince f te felszakadás: 

5.4. pince oldalfal omlás:  

6.1. K zetomlás: 

6.2. Lösz (föld) omlás: 

6.3. Földcsuszamlás: 

6.4. Rézs hámlás, kagylósodás: 

6.5. Épített fal omlása: 



4. számú melléklet a 6/2006. (II. 8.) BM rendelethez

Tájékoztató adatlap

Közterületen felszínig hatoló pince felszakadás, partfal omlás vagy földcsuszamlás bejelentéséhez

Település neve:

Sorsz. A károsodás helye Ideje: év, hó, nap

1.

2.

3.

A táblázatban a károsodás helye rovatba annak az épületnek (épületeknek tól–ig) a címét szükséges megadni, amelyik-
hez a felszínmozgás a legközelebb van, esetleg távolság adattal kiegészítve.
A károsodás 20 méteres körzetében, térszínileg azonos magasságban vagy magasabb helyzetben a káreseményt megelõ-
zõen történt víziközmû-törés(ek) dátuma:

Sorsz. Víziközmû típusa A víziközmû-törés észlelésének dátuma (év, hó, nap)

Az egyes károsodások jellemzése. Csak igenlõ válasz esetén kell a megfelelõ négyzetbe jelet (X), illetve partfal omlás
esetén a partfal magasságát beírni.

Az elsõ táblázatban szereplõ károsodás sorszáma 1. 2. 3.

Pince felszakadás

Partfal omlás esetén a partfal magassága és az omlás hossza (m)

Földcsuszamlás

A mozgás bekövetkezte: – váratlan

– felszíni munkavégzés miatti

A közmûárok van közvetlenül a károsodás felett

A partfalban pince is van

A terület felett a felszíni vízelvezetés rendezett

A beszakadás, az omlás,
a mozgás érint:

– országos fõutat

– a település élete szempontjából fontos utat

– belterületi mellékutat

– belterületi zsákutcát

– pincenegyedet és környezetét

A mozgás miatt burkolt úton, gépkocsival nem megközelíthetõ – a település

– közintézmények

– lakóházak

Dátum: Adatközlõ:
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5. számú melléklet a 6/2006. (II. 8.) BM rendelethez

Veszélyeztetettségi kategóriák*

1. kategória:
A földtani környezet tönkremenetele (beszakadás, omlás, gyors ütemû csuszamlás) a település mûködését különösen

veszélyezteti, hatására közintézmények mûködtetése, illetve lakóépületek használata életveszélyes; belterületi szakaszt
érintõ, országos közforgalmú vasutak, közutak, közmûvek sérültek, forgalomlezárás vált szükségessé, a vízi- és energia-
ellátás szünetel. Kerülõútként nincs figyelembe vehetõ szilárd burkolatú, megfelelõ teherbírású út.

2. kategória:
Az 1. kategóriában felsoroltak 2. földtani kategóriájú földmozgásokkal veszélyeztetettek. A földtani környezet tönk-

remenetele a település érintett részének megközelítését sem a veszélyeztetett úton, sem más irányból nem teszi lehetõvé.
Az érintett szakaszon mûködõ közmûvek megsérültek, de kiváltásuk megoldható.

3. kategória:
Az 1. kategóriában felsoroltak 3. földtani kategóriájú földmozgásokkal veszélyeztetettek. 2. földtani kategóriájú moz-

gások gyûjtõutakat és lakóövezeti utakat, közmûveket veszélyeztetnek. 1. földtani kategóriájú mozgások a település éle-
te szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezetõ utakat, pince-, illetve pihenõövezetekben lévõ gazdasági épít-
ményeket, utakat, közmûveket veszélyeztetnek.

4. kategória:
4., 5. földtani kategóriájú földmozgások az 1. kategóriában felsoroltakat, 3. földtani kategóriájú mozgások kiszolgáló

és lakó-övezeti utakat, 2. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterü-
letre vezetõ utakat, pince-, illetve pihenõövezetekben lévõ gazdasági építményeket, utakat, közmûveket veszélyez-
tetnek.

5. kategória:
A helyszín állapota gyors beavatkozást nem igényel, mivel a megvédendõ objektumok helyzetébõl, távolságából adó-

dóan a további mozgások esetén sem kell azok veszélyeztetésével rövid távon számolni.

* Földtani veszélyességi kategóriák alatt a rendelet 2. § (6) bek. h) pontjában meghatározott szakhatósági eljárás során adott kategóriákat kell érteni.
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A belügyminiszter
7/2006. (II. 10.) BM

rendelete
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok

készenlétben tartandó legkisebb gépjármû
és technikai eszköz állományáról

A katasztrófavédelemmel összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCVI. törvény 18. §-ának
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

1. §

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben
tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állomá-
nyát e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõ-
igazgatója a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok ké-
szenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai esz-
köz állományát minden év július 31-éig felülvizsgálja, és a
szükséges módosításokra javaslatot tesz a belügyminiszter-
nek.

3. §

Ez a rendelet 2006. február 15-én lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter



Melléklet a 7/2006. (II. 10.) BM rendelethez

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományáról

I. szervezési kategória

Alap gépjármû finanszírozás Különleges szerek finanszírozás

Gépjármû
fecskendõ

Víz-
szállító

gépjármû
K. teher

Erdõ-
tüzes

gépjármû

Habbal
oltó gép-

jármû

Porral
oltó gép-
jármû

Magasból
mentõ

Mûszaki
mentõ-

szer

Gyors-
beavat-
kozó

Daru

Regionális Mûszaki Mentõbázis

Egyedi
jármûvek

Készen-
léti Tartalék

Konténer
szállító

gépjármû

Mûszaki
konténer

Vegyi
konténer

Speciális
konténer

Oltó
anyag

konténer
Daru

Ajka (Veszprém megye) 1 1 1 1 1**

Badacsonytomaj (Veszprém megye) 1 1 1

Barcs (Somogy megye) 1 1 1

Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar megye) 1 1 1

Csongrád (Csongrád megye) 1 1 1

Csorna (Gyõr-Moson-Sopron megye) 1 1 1 1 1

Encs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 1 1 1 1**

Hajdúnánás (Hajdú-Bihar megye) 1 1 1

Heves (Heves megye) 1 1 1

Kapuvár (Gyõr-Moson-Sopron megye) 1 1 1 1 1

Kiskõrös (Bács-Kiskun megye) 1 1 1

Kunszentmárton (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1 1 1

Mezõkovácsháza (Békés megye) 1 1 1

Mezõtúr (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1 1 1

Mohács (Baranya megye) 1 1 1 1 1**

Nagyatád (Somogy megye) 1 1 1 1

Nagykáta (Pest megye) 1 1 1

Nyergesújfalu (Komárom-Esztergom megye) 1 1 1*

Püspökladány (Hajdú-Bihar megye) 1 1 1 1**

Siklós (Baranya megye) 1 1 1 1

Szeghalom (Békés megye) 1 1 1*

Szendrõ (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 1 1 1*

Szigetvár (Baranya megye) 1 1 1 1

Tiszafüred (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1 1* 1 1**

Záhony (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 1 1 1*
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II. szervezési kategória

Alap gépjármû finanszírozás Különleges szerek finanszírozás

Gépjármû
fecskendõ

Víz-
szállító

gépjármû
K. teher

Erdõ-
tüzes

gépjármû

Habbal
oltó gép-

jármû

Porral
oltó gép-
jármû

Magasból
mentõ

Mûszaki
mentõ-

szer

Gyors-
beavat-
kozó

Daru

Regionális Mûszaki Mentõbázis

Egyedi
jármûvek

Készen-
léti Tartalék

Konténer
szállító

gépjármû

Mûszaki
konténer

Vegyi
konténer

Speciális
konténer

Oltó
anyag

konténer
Daru

Baja (Bács-Kiskun megye) 2 1 1 1**

Balassagyarmat (Nógrád megye) 2 1 1 1 1 1

Balatonfûzfõ (Veszprém megye) 2 1 1*

Dabas (Pest megye) 2 1* 1 1**

Dombóvár (Tolna megye) 2 1 1* 1 1 1

Esztergom (Komárom-Esztergom megye) 2 1 1* 1* 1 1

Gyula (Békés megye) 2 1 1 1 1*

Hódmezõvásárhely (Csongrád megye) 2 1 1 1 1**

Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 2 1 1 1 1

Kalocsa (Bács-Kiskun megye) 2 1 1 1 1*

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 2 1* 1 1 1**

Kazincbarcika (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2 1 1* 1 1 1**

Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun megye) 2 1* 1 1 1*

Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye) 2 1* 1 1 1**

Kisvárda (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2 1 1 1 1

Komárom (Komárom-Esztergom megye) 2 1 1 1 1*

Komló (Baranya megye) 2 1 1* 1

Körmend (Vas megye) 2 1 1 1 1* 1 1

Lenti (Zala megye) 2 1 1 1 1**

Makó (Csongrád megye) 2 1 1 1 1

Marcali (Somogy megye) 2 1 1 1 1 1**

Mezõkövesd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2 1 1 1 1 1

Monor (Pest megye) 2 1 1* 1*

Mosonmagyaróvár (Gyõr-Moson-Sopron megye) 2 1 1 1 1 1

Nyírbátor (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2 1 1 1*

Orosháza (Békés megye) 2 1 1 1 1*

Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2 1 1 1 1 1 1**

Paks (Tolna megye) 2 1 1* 1 1

Pápa (Veszprém megye) 2 1 1 1

Pétfürdõ (Veszprém megye) 2 1* 1 1* 1

Sárbogárd (Fejér megye) 2 1 1 1
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II. szervezési kategória

Alap gépjármû finanszírozás Különleges szerek finanszírozás

Gépjármû
fecskendõ

Víz-
szállító

gépjármû
K. teher

Erdõ-
tüzes

gépjármû

Habbal
oltó gép-

jármû

Porral
oltó gép-
jármû

Magasból
mentõ

Mûszaki
mentõ-

szer

Gyors-
beavat-
kozó

Daru

Regionális Mûszaki Mentõbázis

Egyedi
jármûvek

Készen-
léti Tartalék

Konténer
szállító

gépjármû

Mûszaki
konténer

Vegyi
konténer

Speciális
konténer

Oltó
anyag

konténer
Daru

Sárvár (Vas megye) 2 1 1 1

Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2 1 1 1 1* 1 1

Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye) 2 1 1 1 1 1 1

Szarvas (Békés megye) 2 1 1*

Szentendre (Pest megye) 2 1* 1 1

Szentes (Csongrád megye) 2 1 1 1 1**

Szerencs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2 1 1* 1 1**

Szigetszentmiklós (Pest megye) 2 1 1 1

Tiszaújváros (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2 1 1 1 1 1**

III. szervezési kategória

Alap gépjármû finanszírozás Különleges szerek finanszírozás

Gépjármû
fecskendõ

Víz-
szállító

gépjármû
K. teher

Erdõ-
tüzes

gépjármû

Habbal
oltó gép-

jármû

Porral
oltó gép-
jármû

Magasból
mentõ

Mûszaki
mentõ-

szer

Gyors-
beavat-
kozó

Daru

Regionális Mûszaki Mentõbázis

Egyedi
jármûvek

Készen-
léti Tartalék

Konténer
szállító

gépjármû

Mûszaki
konténer

Vegyi
konténer

Speciális
konténer

Oltó
anyag

konténer
Daru

Békéscsaba (Békés megye) 2 1 1 1 1 1 1

Cegléd (Pest megye) 2 1 1 1 1 1

Dunaújváros (Fejér megye) 2 1 1 1 1 1*

Gyöngyös (Heves megye) 2 1 1 1 1*

Hatvan (Heves megye) 2 1 1 1 1

Kaposvár (Somogy megye) 2 1 1 1 1* 1 1 1 1

Keszthely (Zala megye) 2 1 1 1 1**

Mátészalka (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2 1 1 1 1 1**

Nagykanizsa (Zala megye) 2 1 1 1* 1 1** 1

Siófok (Somogy megye) 2 1 1 1 1**

Szekszárd (Tolna megye) 2 1 1 1 1* 1 1

Szombathely (Vas megye) 2 1 1 1 1 1 1 1

Zalaegerszeg (Zala megye) 2 1 1 1* 1 1 1 1** 2* 1 1 1 1* 1 1
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IV. szervezési kategória

Alap gépjármû finanszírozás Különleges szerek finanszírozás

Gépjármû
fecskendõ Víz-

szállító
gépjármû

K. teher
Erdõ-
tüzes

gépjármû

Habbal
oltó gép-

jármû

Porral
oltó gép-
jármû

Magasból
mentõ

Mûszaki
mentõ-

szer

Gyors-
beavat-
kozó

Daru

Regionális Mûszaki Mentõbázis

Egyedi
jármûvekKészen-

léti Tartalék
Konténer
szállító

gépjármû

Mûszaki
konténer

Vegyi
konténer

Speciális
konténer

Oltó
anyag

konténer
Daru

Eger (Heves megye) 3 1 1 1 1 1 1 1
Gödöllõ (Pest megye) 3 1 1 1 1*
Salgótarján (Nógrád megye) 3 1 1 1 1 1 1
Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 3 1 1 1 1 1** 2* 1 1 2 1* 1
Vác (Pest megye) 3 1 1 1 1 1**
Veszprém (Veszprém megye) 3 1 1 1* 1 1** 2* 1 1 1 1* 1

V. szervezési kategória

Alap gépjármû finanszírozás Különleges szerek finanszírozás

Gépjármû
fecskendõ Víz-

szállító
gépjármû

K. teher
Erdõ-
tüzes

gépjármû

Habbal
oltó gép-

jármû

Porral
oltó gép-
jármû

Magasból
mentõ

Mûszaki
mentõ-

szer

Gyors-
beavat-
kozó

Daru

Regionális Mûszaki Mentõbázis

Egyedi
jármûvekKészen-

léti Tartalék
Konténer
szállító

gépjármû

Mûszaki
konténer

Vegyi
konténer

Speciális
konténer

Oltó
anyag

konténer
Daru

Debrecen (Hajdú-Bihar megye) 3 1 1* 1 1 1 2 1 2* 1 1 1* 1* 1
Érd (Pest megye) 3 1 1 1 1 1
Gyõr (Gyõr-Moson-Sopron megye) 3 1 1 1 1 1 2 1 2* 1 1 1 1* 1 1
Kecskemét (Bács-Kiskun megye) 3 1* 1 1* 1 1 1*
Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 3 1 1 1 2 1** 2* 1 1 1 1* 1
Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 3 1 1 1 1 1 2 1 1
Pécs (Baranya megye) 3 1 1* 1 1 2 1** 2* 1 1 1 1* 1
Szeged (Csongrád megye) 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2* 1 1 1 1*
Székesfehérvár (Fejér megye) 3 1 1 1 1* 1 1 1 1
Tatabánya (Komárom-Esztergom megye) 3 1 1 1 1* 1 1 1 1
Budapest 33 17* 2* 3 2* 2 2 13* 3 5* 2 2* 1 1 1 1* 1 11*

1* jelölésnél: A beszerzést és készenlétbe állítást követõ évtõl kezdõdik a szer finanszírozása. Azon szerek esetében, ahol a csillag elõtt egynél nagyobb szám van, ott a parancsnokság
a meglévõ eszközök után automatikusan kapja a finanszírozást, míg az újonnan beszerzett szereknél a beszerzést követõ évtõl.

1** jelölésnél: A gyorsbeavatkozó szer beszerzéséig a parancsnokság a meglévõ mûszaki mentõszerre kapja a finanszírozást, majd a beszerzést követõen csak a gyorsbeavatkozóra.

Egyedi jármûvek:

1 db speciális konténerszállító, Zalaegerszeg 1 db ugrópárna, fõváros

1 db por/hab Gyõr 1 db búvárszer, fõváros

1 db tûzoltó hajó, fõváros 2 db tömlõszállító, fõváros

1 db generátor szer, fõváros 2 db légzõbázis, fõváros

2 db tûzoltási csoport, fõváros 1 db kamera, fõváros
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Határozatok

Az Országgyûlés
3/2006. (II. 8.) OGY

határozata
az Országos Választási Bizottság tagjainak

megválasztásáról*

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
23. §-ának (4) bekezdése alapján az Országgyûlés az
Országos Választási Bizottság tagjának

Dr. Fazekas Mariannát,
Dr. Halmai Gábort,
Dr. Molnár Miklóst,
Dr. Ivancsics Imrét és
Dr. Szigeti Pétert,

az Országos Választási Bizottság póttagjának

Dr. Tóth Károlyt és
Dr. Beregi Zoltánt

megválasztja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Podolák György s. k., Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Kormány
1011/2006. (II. 3.) Korm.

határozata
a külföldi megfigyelõknek a 2006. évi országgyûlési

választásokra történõ meghívásáról

A Kormány az Európai Biztonsági és Együttmûködési
Értekezlet – hazánk által is elfogadott – 1990. évi koppen-
hágai dokumentuma I. fejezetének 8. pontjával összhang-
ban

1. egyetért azzal, hogy a 2006. évi országgyûlési vá-
lasztásokra a Magyar Köztársaság Magyarországon és ha-

zánk külképviseletein nemzetközi megfigyelõket fogad-
jon;

2. felhatalmazza a külügyminisztert és a belügyminisz-
tert vagy az általuk kijelölt személyeket, hogy a megfigye-
lésben érdekelt nemzetközi szervezeteknek az erre szóló
felkérést juttassák el.

Felelõs: külügyminiszter
belügyminiszter

Határidõ: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1016/2006. (II. 10.) Korm.

határozata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó
szervek jegyzékérõl szóló

1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat
módosításáról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a következõ határozatot hozza:

1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat mellékletének
„II. Kormányzati szervek, minisztériumok, nem miniszté-
riumi formában mûködõ központi közigazgatási szervek
és területi, helyi közigazgatási szervek” része kiegészül az
„Országos Állategészségügyi Intézet”, „Országos Élelmi-
szer-vizsgáló Intézet” szövegrésszel.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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fogadta el.



Közlemények

Közigazgatási Megállapodás
a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma

és a Németországi Szövetségi Köztársaság
Belügyminisztériuma között

összekötõ tisztviselõk cseréjérõl

A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és a Né-
metországi Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma
(a továbbiakban Felek),

figyelemmel a Tanács 2003. február 18-án kelt
343/2003/EK rendeletére egy harmadik ország állampol-
gára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog
iránti kérelem megvizsgálásáért felelõs tagállam meghatá-
rozására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megál-
lapításáról (a továbbiakban Dublin II Rendelet),

elismerve a Hágai Program céljait a menedékjoggal
kapcsolatos politikák Európában való harmonizációja ér-
dekében, valamint hogy a menedékjog adásáért felelõs
tagállami hatóságok között magas szintû együttmûködés
szükséges,

annak érdekében, hogy elõsegítsék az információcserét
a közös területeken, összhangban a nemzeti joggal, és

meggyõzõdve arról, hogy a két hatóság között az össze-
kötõ tisztviselõk cseréje hozzájárul ezen cél meg-
valósításához,

az alábbi Közigazgatási Megállapodást
hozták létre:

1. Az összekötõ tisztviselõk kölcsönös cseréje a magyar
Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hi-
vatal, valamint a német Szövetségi Bevándorlási és Mene-
kültügyi Hivatal (Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge) között történik. Az összekötõ tisztviselõk számát je-
lenleg kölcsönösen egy-egy fõben állapítják meg. A jelen
Megállapodás hatálybalépésekor a német Szövetségi Be-
vándorlási és Menekültügyi Hivatalból egy fõt helyeznek
ki a magyar Belügyminisztériumba. A német összekötõ
tisztviselõ a Szlovák Köztársasággal kapcsolatos felada-
tait rendszeres Szlovákiába történõ utazás útján látja el.
A magyar Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalból a
német Szövetségi Bevándorlási és Menekültügyi Hiva-
talhoz történõ tisztviselõ kihelyezésének idõpontjáról a
Felek késõbb állapodnak meg.

2. Az összekötõ tisztviselõknek megfelelõen ismerniük
kell a fogadó ország menekültekre vonatkozó jogi elõírá-
sait, a menedékjoggal kapcsolatos eljárásait és nyelvét,
vagy jó angol nyelvtudással kell rendelkezniük.

3. Az összekötõ tisztviselõ kiküldésérõl a tisztviselõt
eredetileg alkalmazó hatóság („küldõ hatóság”) dönt, a fo-
gadó hatóság elõzetes véleményének figyelembevételével.
A kiküldés további részleteirõl, így különösen a kiküldött

személyek számáról, a kiküldetés pontos idõtartamáról a
rendelkezésre álló anyagi eszközök megfelelõ figyelembe-
vételével kell döntést hozni. A fogadó hatóságot megfelelõ
idõben értesíteni kell a döntésrõl.

4. Az összekötõ tisztviselõknek – a szükséges mérté-
kig – megfelelõ képzésben kell részesülniük a küldõ ható-
ságnál. A fogadó hatóság az alábbiak tekintetében biztosít
folyamatos áttekintést az összekötõ tisztviselõknek:

– a bevándorlással kapcsolatos nemzeti jogi alapelvei,
– az ország közigazgatási rendszere,
– a tevékenységi területek,
– eljárásrendszer,
– fontos nemzeti partnerhatóságok.

5. Az összekötõ tisztviselõk tevékenysége elõsegíti a
küldõ hatóság és a fogadó hatóság közötti kapcsolattartást
és információcserét, különösen az alábbiak tekintetében:

– a dublini eljáráshoz kapcsolódó konzultációk és köz-
vetítés,

– a küldõ és a fogadó hatóság tájékoztatása a bevándor-
lással kapcsolatos jogalkotásról és gyakorlatról, különö-
sen a menedékjogi eljárásokhoz kapcsolódóan, valamint a
beilleszkedéssel és visszatéréssel kapcsolatos kérdésekkel
kapcsolatban, továbbá egyéb kapcsolódó területeken, mint
pl. az emberkereskedelem elleni küzdelem és a bevándor-
lás területén érintett egyéb hatóságokkal való kapcsolattar-
tás,

– információcsere elõsegítése a menedékjog iránt kérel-
mezõk helyzetérõl a küldõ országban, továbbá az adott or-
szág elemzéseivel és bírósági döntéseivel kapcsolatban,

– információcsere elõsegítése a menedékjog iránt kérel-
mezõkrõl, a velük kapcsolatos eljárásról, valamint az ezzel
összefüggõ fontos tendenciákról.

6. A fogadó országban az összekötõ tisztviselõk nem jo-
gosultak a menedékjog iránti eljárásokban döntést hozni.
A menedékjogi kérelmekre a fogadó ország adatvédelmi
szabályai az irányadók, a hivatali titoktartás tekintetében
az összekötõ tisztviselõknek a fogadó ország szabályait
kell betartaniuk.

7. A kiküldetések idõtartama fõ szabály szerint 1-4 év.
Az összekötõ tisztviselõk kinevezését bármikor meg lehet
szüntetni, amennyiben a küldõ hatóságnak szüksége van
rájuk.

8. A jelen Közigazgatási Megállapodás alapján infor-
mációcsere céljából rövidebb idõtartamú kinevezések is
megvalósulhatnak kölcsönös megállapodás alapján.

9. Az összekötõ tisztviselõk szolgálati helyét a két érin-
tett hatóság kölcsönös egyetértéssel állapítja meg.

10. A fogadó hatóság az összekötõ tisztviselõk számára
a következõket biztosítja: irodahelyiséget és a tevékeny-
ség megkezdéséhez szükséges berendezést, lehetõvé teszi
továbbá az általa biztosított távközlési és adatkezelõ be-
rendezések üzemeltetését.
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11. A fogadó hatóság segítséget nyújt az összekötõ tiszt-
viselõknek a tartózkodásukkal kapcsolatos hatósági eljárá-
sokban, illetve megfelelõ szállás keresésében.

12. Az összekötõ tisztviselõk munkaviszonyára saját ál-
lamának jogszabályi vonatkoznak, és nemzeti hatóságaik
irányítási és fegyelmi jogköre alá tartoznak. Az összekötõ
tisztviselõ a jelen Megállapodás 5. pontjában megjelölt in-
formációkról rendszeres tájékoztatást ad a küldõ hatóság-
nak.

13. Az összekötõ tisztviselõk fizetését, szállás és egyéb
költségeit a küldõ hatóság fedezi. A fogadó hatóság fedezi
azokat a költségeket, amelyek a fogadó hatóság által indo-
koltnak tartott hivatali kiküldetés során felmerült utazással
és szállással vagy olyan képzéssel kapcsolatosak, amelyek
az összekötõ tisztviselõk hivatali kötelességei végrehajtá-
sához szükségesek.

14. A jelen Megállapodás az aláírása napján lép ha-
tályba.

Készült Budapesten, 2006. február 3. napján, két eredeti
példányban, magyar, német és angol nyelven, mindhárom
nyelvû szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyel-
vû szöveg az irányadó.

a Magyar Köztársaság
Belügyminisztériuma

nevében

a Németországi
Szövetségi Köztársaság
Belügyminisztériuma

nevében

A BM Központi Gazdasági Fõigazgatóság
pályázati felhívása

a Magyar Állam tulajdonában lévõ egyes ingatlanok
értékesítésérõl

A Belügyminisztérium Központi Gazdasági Fõigazga-
tóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., a továbbiakban:
Kiíró) a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidege-
nítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 41/2000.
(XII. 12.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter
14-NY-1556/2003., 14-493/2004., valamint a 14-597/2005.
számon kelt megbízása alapján

pályázat útján

értékesíti a Magyar Állam tulajdonában lévõ, és a Belügy-
minisztérium Központi Gazdasági Fõigazgatóság vagyon-
kezelésében lévõ

1. Budapest, X. kerület 41950/0/A/1. helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben 1103 Budapest, Alkér utca

27. fszt. 1. lakás megnevezésû, társasházi lakás a hozzátar-
tozó tulajdoni hányaddal együtt,

az Orosházi Határõr Igazgatóság vagyonkezelésében
lévõ,

2. Dombegyház, belterület, 901/2/A/2 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben Dombegyház, Kossuth utca
1/A lakás megnevezésû, társasházi lakás a hozzátartozó
tulajdoni hányaddal együtt,

3. Battonya, belterület, 2529/A/1 helyrajzi számon nyil-
vántartott, természetben Battonya, Hunyadi utca 81/B la-
kás megnevezésû, társasházi lakás a hozzátartozó tulajdo-
ni hányaddal együtt,

a Nyírbátori Határõr Igazgatóság vagyonkezelésében
lévõ,

4. Bátorliget, belterület, 324/3 helyrajzi számon nyil-
vántartott, természetben Bátorliget, Rákóczi út 65. lakóin-
gatlan megnevezésû,

a Nagykanizsai Határõr Igazgatóság vagyonkezelésé-
ben lévõ,

5. Bolhó, belterület, 1/6 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben Bolhó, Bajcsy-Zsilinszky utca 6/B lakóin-
gatlan megnevezésû,

a Pécsi Határõr Igazgatóság vagyonkezelésében lévõ,
6. Siklós, belterület, 1451/15/A/7 helyrajzi számon

nyilvántartott, természetben Siklós, Felszabadulás utca
96/A I. em. 7. lakás megnevezésû, társasházi lakás a hoz-
zátartozó tulajdoni hányaddal együtt,

7. Ivándárda, belterület, 146/3 helyrajzi számon nyil-
vántartott, természetben Ivándárda, Kossuth L. utca 2/B
lakóingatlan megnevezésû,

8. Siklós, külterület, 0421/3/A/7 helyrajzi számon nyil-
vántartott, természetben Siklós, Gyüdi út 22. I. em. 7. lakás
megnevezésû, társasházi lakás a hozzátartozó tulajdoni
hányaddal együtt,

9. Siklós, belterület, 1451/14/A/6 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben Siklós, Felszabadulás utca
98/A I. em. 6. lakás megnevezésû, társasházi lakás a hoz-
zátartozó tulajdoni hányaddal együtt,

a Kiskunhalasi Határõr Igazgatóság vagyonkezelésében
lévõ,

10. Kelebia, belterület 406/A/2 helyrajzi számon nyil-
vántartott, természetben Kelebia, Ady E. utca 158. fszt. 2.
lakás megnevezésû, társasházi lakás a hozzátartozó tulaj-
doni hányaddal együtt,

11. Kelebia, belterület 307/A/1 helyrajzi számon nyil-
vántartott, természetben Kelebia, József A. utca 121. fszt.
1. lakás megnevezésû, társasházi lakás a hozzátartozó tu-
lajdoni hányaddal együtt,

12. Gara, belterület 60/A/2 helyrajzi számon nyilvántar-
tott, természetben Gara, Kossuth Lajos utca 1. I. em. 1. la-
kás megnevezésû, társasházi lakás a hozzátartozó tulajdo-
ni hányaddal együtt,

a Miskolci Határõr Igazgatóság vagyonkezelésében
lévõ,

13. Mikóháza, belterület 189/1/A/2 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben Mikóháza, Szabadság utca
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23/B lakóingatlan megnevezésû, a hozzá tartozó
189/1/B/2. helyrajzi számon nyilvántartott gazdasági épület,

a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság
vagyonkezelésében lévõ,

14. Tata, belterület, 253/4/A/1. helyrajzi számon nyil-
vántartott, természetben Tata, Fekete út 7. fszt. 1. lakás
megnevezésû, társasházi lakás a hozzátartozó tulajdoni
hányaddal együtt

ingatlanokat.

Az ingatlanokra helyrajzi számonként lehet pályázni.
Egy pályázó több ingatlanra is pályázhat.

A forgalmi érték ingatlanonként:
1. sz. ingatlan (41950/0/A/1) 12 000 000 Ft, azaz tizen-

kettõmillió forint,
2. sz. ingatlan (901/2/A/2) 2 640 000 Ft, azaz kétmil-

lió-hatszáznegyvenezer forint,
3. sz. ingatlan (2529/A/1) 2 600 000 Ft, azaz kétmil-

lió-hatszázezer forint,
4. sz. ingatlan (324/3) 1 000 000 Ft, azaz egymillió fo-

rint,
5. sz. ingatlan (1/6) 994 000 Ft, azaz kilencszázkilenc-

vennégyezer forint,
6. sz. ingatlan (1451/15/A/7) 3 800 000 Ft, azaz három-

millió-nyolcszázezer forint,
7. sz. ingatlan (146/3) 980 000 Ft, azaz kilencszáznyolc-

vanezer forint,
8. sz. ingatlan (0421/3/A/7) 5 630 000 Ft, azaz ötmil-

lió-hatszázharmincezer forint,
9. sz. ingatlan (1451/14/A/6) 3 900 000 Ft, azaz három-

millió-kilencszázezer forint,
10. sz. ingatlan (406/A/2) 1 390 000 Ft, azaz egymil-

lió-háromszázkilencvenezer forint,
11. sz. ingatlan (307/A/1) 1 460 000 Ft, azaz egymil-

lió-négyszázhatvanezer forint,
12. sz. ingatlan (60/A/2) 1 200 000 Ft, azaz egymil-

lió-kettõszázezer forint,
13. sz. ingatlan (189//1/A/2) 1 900 750 Ft, azaz egymil-

lió-kilencszázezer-hétszázötven forint, a hozzá tartozó
(189/1/B/2) gazdasági épület 240 000 Ft + áfa,

14. sz. ingatlan (253/4/A/1) 13 100 000 Ft, azaz tizenhá-
rommillió-egyszázezer forint.

Az ajánlati biztosíték ingatlanonként:
1. sz. ingatlan (41950/0/A/1) 1 200 000 Ft, azaz egymil-

lió-kettõszázezer forint,
2. sz. ingatlan (901/2/A/2) 264 000 Ft, azaz kétszázhat-

vannégyezer forint,
3. sz. ingatlan (2529/A/1) 260 000 Ft, azaz kétszázhat-

vanezer forint,
4. sz. ingatlan (324/3) 100 000 Ft, azaz egyszázezer fo-

rint,
5. sz. ingatlan (1/6) 99 400 Ft, azaz kilencvenkilenc-

ezer-négyszáz forint,

6. sz. ingatlan (1451/15/A/7) 380 000 Ft, azaz három-
száznyolcvanezer forint,

7. sz. ingatlan (146/3) 98 000 Ft, azaz kilencvennyolc-
ezer forint,

8. sz. ingatlan (0421/3/A/7) 563 000 Ft, azaz ötszázhat-
vanháromezer forint,

9. sz. ingatlan (1451/14/A/6) 390 000 Ft, azaz három-
százkilencvenezer forint,

10. sz. ingatlan (406/A/2) 139 000 Ft, azaz százhar-
minckilencezer forint,

11. sz. ingatlan (307/A/1) 146 000 Ft, azaz száznegy-
venhatezer forint,

12. sz. ingatlan (60/A/2) 120 000 Ft, azaz százhúszezer
forint,

13. sz. ingatlan (189/1/A/2) 190 075 Ft, azaz egyszázki-
lencvenezer-hetvenöt forint, a hozzá tartozó (189/1/B/2)
gazdasági épület 28 400 Ft, azaz huszonnyolcezer-négy-
száz forint,

14. sz. ingatlan (253/4/A/1) 1 310 000, azaz egymil-
lió-háromszáztízezer forint.

Az lakóingatlanok per-, teher- és igénymentesek. A la-
kóingatlanokra a vételár egyösszegû teljesítésének vállalá-
sa mellett lehet ajánlatot tenni. A megajánlott vételár nem
lehet kevesebb, mint az ingatlanok egyenkénti forgalmi
értéke.

A Kiíró a fent körülírt lakóingatlanokat tulajdonjog
fenntartással értékesíti. A tulajdonjogot önálló íven szer-
kesztett nyilatkozatban ruházza át a Vevõre, a vételár beér-
kezését követõ 10 naptári napon belül.

1. A pályázat célja a fentiekben felsorolt lakóingatlanok
értékesítése. A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat a
Kiíró címére (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., IV. em.
428. sz.) kell benyújtani, zárt, jelzés nélküli borítékban
2006 BM KGF ÜRES I. jelige feltüntetésével, 3 (három)
példányban, magyar nyelven, oldalanként szignálva, sze-
mélyesen, illetve meghatalmazott útján, vagy postai úton
úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül
kiíróhoz megérkezzen.

2. Pályázati feltétel: belügyi szervvel fennálló köztiszt-
viselõi, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszony,
illetõleg munkaviszony.

3. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni
„Eredeti” felírással. Ha a pályázó ezt elmulasztja, a Kiíró
választ egyet a beérkezett példányok közül, amely a továb-
biakban az eredeti példány funkcióját tölti be. Ha a pályá-
zatok között eltérés adódik az így megjelölt ajánlatban
foglaltak az irányadók.

4. Az ajánlattételi határidõ: a Belügyi Közlönyben való
megjelenést követõ 30. naptári napot követõ elsõ munka-
napon de. 10.00 óra.

5. A pályázatok bontására az ajánlattételi határidõ lejár-
tának napján a beadás helyszínén, 10.00 órakor kerül sor.
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Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módo-
síthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. A ajánlat-
tételi határidõ lejárta után a benyújtott ajánlatok nem mó-
dosíthatók.

6. A pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolá-
sakor alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sor-
rendben:

– megajánlott vételár összege,
– vállalt fizetési határidõ.

7. A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágo-
sítás, valamint a lakóingatlanok megtekintésének lehetõ-
ségérõl további információ kérhetõ a kiíró képviselõjétõl,
munkanapokon 9-15 óráig:

– Láng Barbara, tel. bm.: 10-126, városi: 469-2826,
469-2909,

– Puskás Jenõ tel. bm.: 10-024, városi: 273-4727,
469-2909.

8. Kiíró fenntartja a jogát, hogy
a) a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén a pályázat

soron következõ helyezettjével kössön szerzõdést,
b) a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
c) a pályázati felhívást az ajánlattételi határidõ lejárta

elõtt visszavonja, amelyrõl a pályázati felhívás közlésével
megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt
hirdetményt tesz közzé.

9. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlattevõ azonosító adatait (név, lakcím, levele-

zési cím, BM szolgálati jogviszony igazolása),
b) a HUF-ban fizetendõ vételár megjelölését,
c) a vételár átutalással történõ teljesítésének vállalt ha-

táridejét,
d) kötelezõen vállalt ajánlati kötöttséget, amely az aján-

lattételi határidõ lejártának napját követõ 30. nap,
e) az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
f) nyilatkozat, hogy a Kiíróval, illetve az ingatlan va-

gyonkezelõjével szemben fennálló tartozása nincs.

10. Az ajánlattevõ köteles a pályázat benyújtása elõtt az
ajánlati biztosítékot a kiíró Magyar Államkincstárnál ve-
zetett 10023002-01451454-00000000 sz. egyszámlájára
átutalni, ill. csekken vagy postai utalványon befizetni,
úgy, hogy az ajánlattételi határidõt megelõzõen legalább
1 naptári nappal a fent írt számlára megérkezzen. Az aján-
lati biztosíték után, a Kiíró költséget nem számol fel, ka-
matot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 napos határidõt elmulasztja.

A Kiíró a nem nyertes ajánlattevõknek – a pályázat elbí-
rálását követõ 15 munkanapon belül – visszafizeti az aján-
lati biztosítékot. A Kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati
biztosítékot, ha – az elbírálási határidõt meghosszabbítja,
amelynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is
meghosszabbodik és – az ajánlattevõ nyilatkozik, hogy az
ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani. Az
ajánlati biztosítékot a Kiíró a pályázati felhívás visszavo-
nása, illetve az eljárás eredménytelenségének megállapí-

tása esetén, a pályázatok elbírálását követõ 15 munka-
napon belül úgyszintén visszafizeti.

Nyertes ajánlattevõ esetében, az ajánlati biztosíték a vé-
telárba beszámításra kerül. Amennyiben az ajánlattevõ
ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja,
vagy a szerzõdés megkötése az ajánlattevõ érdekkörében
felmerült más okból meghiúsul, az általa befizetett ajánlati
biztosítékot elveszíti.

11. A pályázati ajánlatok elbírálása az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik,
amely határidõt a Kiíró egy alkalommal legfeljebb 15 nap-
tári nappal meghosszabbíthatja. A Kiíró a pályázati ajánla-
tok elbírálására vonatkozó döntésrõl, a pályázatok értéke-
lésétõl számított 15 naptári napon belül, illetve az elbírá-
lási határidõ estleges meghosszabbításának lejártát követõ
15 naptári napon belül írásban tájékoztatja az ajánlat-
tevõket.

12. Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele,
hogy:

– a lakóingatlan esetében a nyertes ajánlattevõ az aján-
lati biztosítékon felül fennmaradó vételhátralékról vissza-
vonhatatlan fizetési garanciát adjon a Kiírónak, az ered-
ményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ
14 naptári napon belül. A Kiíró visszavonhatatlan fizetési
garanciának tekinti a bankgaranciát vagy az összeg köz-
jegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését;

– A nyertes ajánlattevõnek vállalnia kell, hogy az adás-
vételi szerzõdés megkötését követõ 8 banki napon belül a
teljes vételárat egy összegben kifizeti.

A Kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesí-
tés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon
belül – az adásvételi szerzõdést megköti.

13. Érvénytelen az ajánlat, ha:
a) azt a pályázati felhívásban meghatározott határidõ le-

járta után nyújtották be,
b) olyan ajánlattevõ nyújtotta be, aki a Kiíróval, illetve

az ingatlan vagyonkezelõjével szemben fennálló korábbi
fizetési kötelezettségét nem teljesítette,

c) az ajánlattevõ biztosítékot nem, vagy nem az elõírá-
soknak megfelelõen bocsátotta a Kiíró rendelkezésére,

d) az ajánlattevõ a pályázatot nem írta alá, a pályázat ol-
dalai nem kerültek szignálásra,

e) az nem felel meg a pályázati felhívásban meghatáro-
zott feltételeknek,

f) az ajánlattevõ vagy az érdekkörében álló más személy
a pályázat titkosságát megsértette.

14. Eredménytelen az eljárás, ha:
a) nem érkezett pályázati ajánlat,
b) kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
c) egyik ajánlattevõ sem tett a pályázati felhívásban

meghatározott forgalmi értéknek megfelelõ azonos, vagy
annál magasabb ajánlatot.
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A Legfõbb Ügyészség közleménye
szolgálati igazolvány érvénytelenítésérõl

Dr. Nagy Tibor legfõbb ügyészségi mb. fõosztályveze-
tõ-helyettes ügyész elveszett 011008, valamint Skultéti
Istvánné Pest megyei fõügyészségi írnok eltulajdonított
120821. sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb
Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási
Fõosztálya érvénytelenítette.

Kisnémedi Polgármesteri Hivatal
közleménye

közgyógyellátási igazolvány elvesztésérõl

Gruchmann Károly Kisnémedi, Szabadság u. 12. szám
alatti lakos 9602523838. számú közgyógyellátási igazol-
ványa elveszett.

Az igazolvány a hatályos jogszabályoknak megfelelõen
2006. 02. 06-tól érvénytelen.

Ribai Károly Kisnémedi, Szabadság u. 4. szám alatti la-
kos 9602523258. számú közgyógyellátási igazolványa
elveszett.

Az igazolvány a hatályos jogszabályoknak megfelelõen
2006. 02. 06-tól érvénytelen.

Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Az országos tisztifõorvos megbízásából
az ÁNTSZ JNK-Szolnok Megyei Intézet

tisztifõorvosa
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Karcagi Városi Intézete
városi tisztifõorvos feladatkörének ellátására,

köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû
vezetõi megbízással az alábbiak szerint

Pályázati feltételek:
– általános orvosi vagy higiénikus orvosi végzettség,
– szakorvosi képesítés,
– 10 éves szakmai gyakorlat,
– 5 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan szakvizsga,

– közigazgatási szakvizsga és az ÁNTSZ szervezetében
eltöltött gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai önéletrajz és szakmai program,
– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló

iratok,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban résztvevõk megismerhetik.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenéstõl számított 30. nap.

Elbírálás: a pályázati határidõt követõ 30 napon belül.
Pályázat benyújtása az ÁNTSZ JNK-Szolnok Megyei

Intézet címére (5000 Szolnok, Ady E. út 35–37.) dr. Imre
Anikó megyei tisztifõorvoshoz.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
pályázatot hirdet

üzemeltetési és szolgáltatási fõosztályvezetõ
munkakör betöltésére

köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû
vezetõi megbízással

Feladatkör meghatározása: az Országos Tisztifõorvosi
Hivatal üzemeltetési és szolgáltatási tevékenységének ko-
ordinálása, gépjármû-ügyintézés, készletraktár és beszer-
zések koordinációja, a vezetése alatt állók, különösen a
karbantartás feladatainak meghatározása, iránymutatások
a feladatok végrehajtásához.

Pályázati feltételek:
1. egyetemi vagy fõiskolai szintû agrár-, közgazdasági

vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
2. közigazgatási szakvizsga.

Elõnyt jelent: idegen nyelv ismerete.
Bérezés: a Ktv. szerint.

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyít-

ványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló ok-
iratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevõk megismerhetik.
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A pályázatot az Országos Tisztifõorvosi Hivatalhoz
címezve az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Humánpoli-
tikai Fõosztályára kell benyújtani (1097 Budapest, Gyáli
út 2–6.).

Pályázati határidõ: a megjelenéstõl számított 30. nap.
Elbírálás: 30 napon belül.

Országos hatáskörû központi közigazgatási szerv
felvételre keres

titkárnõi munkakörbe
gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségivel,

számítógépes ismeretekkel (Word, Excel) rendelkezõ
munkatársat

Államigazgatási gyakorlat, gyors- és gépírásismeret
elõny.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) szerint.

Alkalmazási feltétel a Ktv. 22/A. § (1) bekezdése sze-
rinti vagyonnyilatkozat-tétel, valamint a 7. § (1) bekezdése
szerint a fontos és bizalmas munkakörökre elõírt bizton-
sági feltételeknek való megfelelés.

A szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló okira-
tok másolatát az 1531 Bp. 126, Pf. 36 címre kérjük meg-
küldeni a megjelenést követõ 15 napon belül. Jelige: „Ön-
életrajz”.

Országos hatáskörû központi közigazgatási szerv
felvételre keres

informatikai revizori munkakörbe közgazdász
vagy pénzügyi, számviteli felsõfokú iskolai

végzettségû, valamint felsõfokú számítástechnikai
szakképesítéssel rendelkezõ munkatársat

Államigazgatási gyakorlat, angolnyelv-tudás, ellenõr-
zési területen szerzett gyakorlat, okleveles informatikai
rendszer-ellenõri szakképesítés elõny.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) szerint.

Alkalmazási feltétel a Ktv. 22/A. § (1) bekezdése sze-
rinti vagyonnyilatkozat-tétel, valamint a 7. § (1) bekezdése
szerint a fontos és bizalmas munkakörökre elõírt bizton-
sági feltételeknek való megfelelés.

A szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló okira-
tok másolatát az 1531 Bp. 126, Pf. 36 címre kérjük meg-
küldeni a megjelenést követõ 15 napon belül. Jelige: „Ön-
életrajz”.

Baktalórántháza Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább 5 éves államigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– szakvizsgát igazoló okirat másolatát.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
30. nap.

Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását
követõen, leghamarabb 2006. április 1-jétõl.

A pályázat benyújtásának címe: Tóth Pál, Baktalóránt-
háza város polgármestere, 4561 Baktalórántháza, Köztár-
saság tér 8. Tel.: (42) 550-032, 550-033.

Bük Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 év közigazgatásban eltöltött gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okiratot, vagy annak

hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai életutat is bemutató önéletrajzot.
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Illetmény és egyéb juttatás:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

tv. alapján,
– szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk,
– német- vagy angolnyelv-tudás elõnyt jelent.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõen, 2006. májusi képviselõ-testületi ülésen. Elõtte a
pályázók személyes meghallgatására kerül sor. Az állás
betöltésének ideje: 2006. július 1.

A pályázatot Horváth Lajos polgármester részére kell
benyújtani: 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám, Polgármes-
teri Hivatalnak címezve.

Csanádapáca Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– legalább 3 év közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok hite-

lesített másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai prog-

ram.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen.
A munkakör 2006. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatokat Csanádapáca község polgármesteréhez

kell benyújtani.
Cím: Mórocz László polgármester 5662 Csanádapáca,

Felszabadulás út 31.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szak-

mai elképzeléseit,
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatok benyújtásának határideje:
A Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított

15. nap 16.00 óra.
Az elbírálás határideje: 2006. március 31.
Az állás 2006. május 1-jétõl tölthetõ be. A kinevezés ha-

tározatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázatokat Dombóvár város polgármesteréhez kell
benyújtani lezárt borítékban. Cím: 7200 Dombóvár, Szent
István tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi pá-
lyázat”.

A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Erdõhorváti-Háromhuta-Komlóska Községek
Önkormányzatainak
pályázati felhívása

körjegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– minimum 2 év közigazgatási gyakorlat.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ,
annak lehetséges idõpontjáról a pályázatban nyilatkozni
kell.

Bérezés és kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvényben elõírtak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat benyújtásának helye: 3935 Erdõhorváti,
Kassai út 98. Soltész Árpád polgármester részére. Pályázat
elbírálási határideje: a benyújtási határidõt követõ 15. nap.

Hugyag Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkaköreinek,

tevékenységének leírását,
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,

vezetési elképzeléseket.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

Bérezés, kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. szerint.

Szolgálati lakást nem tudunk biztosítani.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ közzétételtõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ

lejáratát követõ elsõ testületi ülés.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Hugyag község polgármesteréhez kell be-

nyújtani.
Cím: 2672 Hugyag, Kossuth L. út 26. Tel./fax: (35)

570-000.

Jászárokszállás Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolandó:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, képesítést, szakvizsgát igazoló

dokumentumok hitelesített másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a többéves vezetõi
gyakorlat.

Az aljegyzõ feladata a jegyzõ helyettesítésén felül a Ha-
tósági és Szervezési Iroda vezetése, továbbá az Ötv. 36. §
(1) bekezdése, Jászárokszállás Város Önkormányzata
szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 12/2003.
(IV. 25.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a polgár-
mesteri hivatal ügyrendje által meghatározottak.

Az aljegyzõ illetményét, juttatásait a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak
szerint a képviselõ-testület állapítja meg a kinevezéskor.

A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.

Az állás az elbírálást követõ hónap elsõ napjától tölt-
hetõ be.

A pályázatokat Jászárokszállás jegyzõje címére (5123
Jászárokszállás, Árpád tér 1.) személyesen vagy postai
kézbesítés útján kell benyújtani, zárt borítékban „Aljegy-
zõi pályázat” megjelöléssel.

További felvilágosítás Jászárokszállás város jegyzõjé-
tõl kérhetõ az (57) 531-050-es telefonszámon.

Jászárokszállás Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki

mûszaki irodavezetõi állás betöltésére

Feladata: az elsõfokú építésügyi feladatokat ellátó épí-
téshatósági, mûszaki iroda vezetése, valamint a jegyzõ ál-
tal a munkaköri leírásban meghatározott feladatok elvég-
zése.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– legalább két év közigazgatásban eltöltött vezetõi gya-

korlat,
– képesítési elõírás: a köztisztviselõk képesítési elõírá-

sairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelt által elõírt egye-
temi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki
(szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzett-
ség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség,

– a pályázónak meg kell felelnie továbbá a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (továb-
biakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételek-
nek, illetve a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljá-
ró hatóságok illetékességi területérõl, a kijelölési eljárás-
ról, valamint a szakmai feltételekrõl szóló 220/1997.
(XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-ában foglalt szakmai feltéte-
leknek,

– B kategóriás jogosítvány.

Illetmény: a Ktv.-ben foglalt elõírásoknak megfelelõen.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– géppel írott részletes szakmai önéletrajzot eddigi

munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási ha-
táridõt követõ 15. munkanap. Az állás betölthetõ a pályá-
zatok elbírálását követõen azonnal.

A pályázatot Jászárokszállás Város Önkormányzatának
jegyzõjéhez, dr. Visnyay Noémi jegyzõhöz kell benyújtani
a következõ címre: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 8. § (1) bekezdése, valamint 10. § (3) bekezdése és
A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított –
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján Kis-

kunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére.

Ellátandó feladatok:
– az aljegyzõ a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a
jegyzõ helyettesítését és a jegyzõ által meghatározott fel-
adatokat látja el,

– a kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett doktori

képesítés, vagy államigazgatási fõiskolai végzettség igaz-
gatásszervezõi szakon,

– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

– a Ktv.-ben szabályozott összeférhetetlenség.

Elõnyt jelent: közigazgatásban szerzett vezetõi gya-
korlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, a pályázó eddigi mun-

kaköreinek, tevékenységének leírását,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok hi-

teles másolatát,
– a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatko-

zatot.

Bérezés: A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben való megjelenésétõl számított 20. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
személyesen vagy postai úton, zárt borítékban 1 példány-
ban kell benyújtani „Aljegyzõi pályázat” megjelöléssel a
következõ címre: Kiskunfélegyháza város jegyzõje Kis-
kunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tal, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ soron következõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás betölthetõ: 2006. július 1-jétõl.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Kiskunfél-

egyháza város jegyzõjénél a (76) 461-961 vagy (76)
461-255-ös telefonszámon.
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Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

I. fokú építésügyi feladatokat ellátó
mûszaki osztályvezetõi állás betöltésére

Az állás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján tölthetõ be.

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– képesítési elõírás: 9/2005. (II. 3.) Korm. rendelet sze-

rint,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– szakmai önéletrajzot (kézzel írott).

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap.

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés 2006. április 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázatot zárt borítékban Kistarcsa Város Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez kell benyúj-
tani. Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Telefon: (28)
470-711.

Komló Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

Komló Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
parancsnoki beosztásának betöltésére

A pályázatot kiíró szerv
– neve: Komló Város Önkormányzatának Képviselõ-

testülete
– címe: 7300 Komló, Városház tér 3.

A munkahely neve és címe: Komló Város Önkormány-
zatának Hivatásos Tûzoltósága 7300 Komló, Berek u. 12.

Munkakör (beosztás): Komló Város Önkormányzatá-
nak Hivatásos Tûzoltósága parancsnoka.

A beosztással járó feladatok rövid leírása: a parancsnok
felelõs az illetékességi és mûködési területen a tûzoltásért
és a kárelhárítási feladatok végrehajtásáért, a megelõzõ
tûzvédelemért, Komló Város Önkormányzatának Hivatá-
sos Tûzoltósága mûködésért, személyi, technikai és anya-

gi feltételeinek biztosításáért, irányításáért, a felügyeletet
ellátó szervekkel, valamint társszervekkel való kapcsolat-
tartás.

A kinevezés idõtartama: határozatlan idõre történik.
A parancsnoki beosztás betöltésének ideje: 2006. jú-

nius 1.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos szolgálati jogviszony,
– iskolai végzettség, képzettség: a belügyminiszter irá-

nyítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság
szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkálta-
tói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rend-
szeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló
11/1997. (II. 18.) BM rendelete 2. számú mellékletében
meghatározott iskolai végzettség és szakmai iskolai vég-
zettség, továbbá a rendészeti szakvizsga megszerzése a
megkezdéstõl számított egy éven belül, ezt követõen
rendészeti vezetõvé és rendészeti mestervezetõvé képzés
kettõ, illetve négy éven belüli teljesítése,

– 5 év tûzoltó szakmai gyakorlat,
– a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi, pszi-

chikai, fizikai alkalmasság,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– vezetõi gyakorlat a tûzoltás vagy tûzmegelõzés terüle-

tén.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi, szak-

mai programot,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratot vagy azok

hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– igazolást az ötéves hivatásos tûzoltói szakmai és a

meglévõ vezetõi gyakorlatról,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalásáról,
– a rendészeti szakvizsga elvégzésérõl, illetve a rendé-

szeti vezetõvé képzõ és rendészeti mestervezetõvé képzõ
tanfolyamok elõírt határidõre történõ elvégzésérõl szóló
nyilatkozatot,

– az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot igazoló
okirat másolatát.

Illetmény: a fegyveres szervek hivatásos állományú tag-
jainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tör-
vény, valamint a törvény végrehajtására kiadott kormány-
és BM rendeletben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját követõ 30. nap, zárt bo-
rítékban.
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Helye: Komló Város Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete Páva Zoltán polgármester, 7300 Komló, Városház
tér 3.

A borítékon tüntessék fel: tûzoltó-parancsnoki pályázat.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ

lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: dr. Vaskó

Ernõ jegyzõ, 7300 Komló, Városház tér 3., telefonszám:
(72) 584-006.

A pályázatokat bírálóbizottság értékeli és a pályázók
személyes meghallgatása után tesz javaslatot a kineve-
zésre.

A pályázat elbírálásáról a pályázatok egyidejû vissza-
küldésével az elbírálást követõ 10 napon belül minden pá-
lyázó írásbeli értesítést kap.

Martonvásár város jegyzõje
pályázatot ír ki

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Feladata: az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti építésható-
sági feladatok ellátása, igazgatási társulásban, négy tele-
pülésen.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építésmérnöki, építõ-

mérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ, üzemmérnöki) szak-
képzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgaz-
dasági mérnöki) szakképesítés.

Az álláshely betöltésénél elõnyt jelent:
– építésigazgatási munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– gazdasági, közigazgatási jellegû, továbbá felsõfokú

végzettség.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képzettséget tanúsító okiratok egyszerû másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv., a 2/2005. (II. 14.)
önkormányzati rendelet és a helyi közszolgálati szabályzat
alapján.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30 napon belül lehet benyújtani Martonvásár vá-
ros jegyzõjéhez (2462 Martonvásár, Budai út 13.), telefon:
(22) 569-221.

A pályázat elbírálásának várható idõpontja: a benyújtás
határidejét követõ 30. nap.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Nagyatád Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

Közigazgatási szerv megnevezése: Nagyatád Város Ön-
kormányzatának Polgármesteri Hivatala, 7500 Nagyatád,
Baross Gábor u. 9.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
törvényben, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik
feladat- és hatáskörérõl szóló törvényben foglalt jogkörök
gyakorlása és feladatok ellátása a jegyzõ által meghatáro-
zott körben, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti
egységének vezetése, továbbá a jegyzõ helyettesítésére.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az országos

közigazgatási vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen
közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat
alapján adott mentesítés,

– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 2 éves közigazgatásban szerzett vezetõi gya-

korlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– összeférhetetlenség hiánya.

Az aljegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre köte-
lezett.

Az állás betöltésének további feltétele a köztisztviselõi
eskü letétele.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot – az eddigi szakmai te-

vékenység bemutatásával, több munkahely esetén a foglal-
koztatási jogviszonyai megszûnésének módja feltünteté-
sével – és személyes életrajzot,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítvá-

nyok másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát a magyar állampolgárságról és

a cselekvõképességrõl.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat
alapján biztosítottak.

Az Ötv. 36. §-ának (1) bekezdése szerint a képviselõ-
testület – a jegyzõ javaslatára – az aljegyzõt határozatlan
idõre nevezi ki.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ leteltét kö-
vetõ képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

A pályázatot Nagyatád város polgármesteréhez cí-
mezve (7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.) lehet benyúj-
tani.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a többször módosított

1990. évi XLV. törvény 36. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján
pályázatot ír ki

Pápa Város Polgármesteri Hivatalánál
aljegyzõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. § (3) bekezdésében meghatározottak
szerint.

Pályázati feltételek:
– egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi

végzettség, jogi szakvizsga,
– legalább tízéves közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai

elképzeléseit.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
és a helyi rendelet alapján.

Egyéb juttatások: ruházati költségtérítés, étkezési hoz-
zájárulás, 13. havi illetmény, valamint a helyi rendelet
alapján biztosított egyéb juttatások.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. június 30.
A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtási határide-

jének lejártát követõ ülésen dönt a képviselõ-testület.
Az állás az elbírálást követõen betölthetõ.
Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint va-

gyonnyilatkozat tétele.
A pályázatot Pápa Város Önkormányzatának polgár-

mesteréhez kell benyújtani, 8500 Pápa, Fõ u. 12. Tel.: 06
(89) 324-585, fax: 06 (89) 515-083

Romhány Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és Kisecset Község

Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– helyismerettel való rendelkezés,
– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, valamint a szakvizsga letételét

igazoló okiratok másolatát.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Romhány–Kis-
ecset körjegyzõjének az Egységes Közszolgálati Szabály-
zatról szóló 1/2001. sz. intézkedése szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ közzétételt követõ naptól számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ közös képviselõ-testületi ülésen.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatot Romhány község polgármesteréhez lehet
benyújtani: 2654 Romhány, Kossuth út 63.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Tolnai János, Romhány község polgármestere. Tel.: 06
(35) 520-006, 06 (20) 973-7103.

Simontornya város jegyzõje
pályázatot ír ki

fõépítészi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– építészmérnöki egyetemi végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolandó:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat, vagy

annak hitelesített másolata,

236 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 5. szám



– szakmai önéletrajz, a szakmai tevékenységet bemu-
tató szakmai életút bemutatása,

– a munkakör ellátásra vonatkozó elképzés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szakmai gyakor-
lat és a közigazgatási szakvizsga.

A fõépítész által ellátandó feladatokat Simontornya vá-
ros településfejlesztési és -rendezési, valamint település-
üzemeltetési feladatainak ellátása képezi, részleteiben a
Polgármesteri Hivatal ügyrendje alapján a munkaköri
leírásban meghatározottak szerint.

A fõépítész illetményét, juttatásait a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak,
valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köz-
tisztviselõk illetménykiegészítésérõl és a vezetõi pótlék
megállapításáról szóló 15/2003.(XI. 12.) számú önkor-
mányzati rendelet és a Polgármesteri Hivatal közszolgálati
szabályzatában meghatározottak szerint kerülnek a kine-
vezéskor megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl szá-
mított harminc nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
harminc napon belül – a polgármester egyetértésével – Si-
montornya város jegyzõje dönt.

A fõépítészi állás a pályázat elbírálását követõ hónap
elsõ napjától tölthetõ be. A kinevezéssel létrejövõ közszol-
gálati jogviszony határozatlan idõre szól.

A pályázatot Simontornya város jegyzõje címére (7081
Simontornya, Szent István király u. 1.) személyesen vagy
postai kézbesítés útján kell benyújtani, zárt borítékban,
„Fõépítészi pályázat” megjelöléssel.

További felvilágosítás Simontornya város címzetes fõ-
jegyzõjétõl kérhetõ a 06 (74) 485-929 telefonszámon.

Simontornya város jegyzõje
pályázatot ír ki építésügyi igazgatási ügyintézõi

munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõ-

mérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szak-
képzettség, vagy fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdálkodási mérnöki) szakképzettség,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolandó:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– az iskolai végzettségek, képesítést, szakképzettséget

igazoló okirat, vagy annak hitelesített másolata,

– szakmai önéletrajz, a szakmai tevékenységet is bemu-
tató szakmai életút bemutatása,

– a munkakör ellátásra vonatkozó elképzés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szakmai gyakor-
lat és a közigazgatási szakvizsga.

Az építésügyi igazgatási ügyintézõ által ellátandó fel-
adatokat a kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre való
elõkészítése és végrehajtása, továbbá beruházás-elõkészí-
tés, pályázatkészítés, tervezéskoordinálás, városfejlesztés-
sel kapcsolatos önkormányzati feladatok elõkészítése
munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása képezi, rész-
leteiben a Polgármesteri Hivatal ügyrendje alapján a mun-
kaköri leírásban meghatározottak szerint.

Az építésügyi igazgatási ügyintézõ illetményét, juttatá-
sait a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvényben foglaltak, valamint a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegészítésérõl és
a vezetõi pótlék megállapításáról szóló 15/2003. (XI. 12.)
számú önkormányzati rendelet és a Polgármesteri Hivatal
közszolgálati szabályzatában meghatározottak szerint ke-
rülnek a kinevezéskor megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl
számított harminc nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
harminc napon belül Simontornya város jegyzõje dönt.

A építésügyi igazgatási ügyintézõi állás a pályázat elbí-
rálását követõ hónap elsõ napjától tölthetõ be. A kineve-
zéssel létrejövõ közszolgálati jogviszony határozatlan
idõre szól.

A pályázatot Simontornya város jegyzõje címére (7081
Simontornya, Szent István király u. 1.) személyesen vagy
postai kézbesítés útján kell benyújtani, zárt borítékban,
„Építési igazgatási ügyintézõ pályázat” megjelöléssel.

További felvilágosítás Simontornya város címzetes fõ-
jegyzõjétõl kérhetõ a 06 (74) 485-929 telefonszámon.

Zsana Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 7. §, 8. §,
valamint a 10. § vonatkozó rendelkezései alapján

Az állás betöltése kinevezéssel történik, mely határozat-
lan idõre szól.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
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– állam- és jogtudományi doktori egyetemi, vagy igaz-
gatásszervezõi végzettség,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. § alapján vagyonnyilat-

kozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– legmagasabb iskolai végzettséget tanúsító okirat

másolatát,
– szakvizsgát igazoló dokumentum másolatát.

Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvény alapján.

Képviselõ-testület indokolt esetben felmentést adhat a
Ktv. 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott képesí-
tés megléte alól a Ktv. vonatkozó rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ legközelebbi képviselõ-tes-
tületi ülés.

Az állás a pályázat eredményes elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázatokat Visnyei Miklós Zsana község polgár-
mesteréhez kell benyújtani. Cím: 6411 Zsana, Kossuth
u.3., telefon: 06 (77) 590-055.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások,
miniszteri utasítások

és helyesbítés

A Magyar Köztársaság belügyminisztere
pályázatot hirdet

a BM Központi Gazdasági Fõigazgatóság
(Budapest XIV., Mogyoródi út 43.)

gazdasági fõigazgató-helyettesi (magasabb vezetõi)
közalkalmazotti munkakör betöltésére

A Magyar Köztársaság belügyminisztere a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
23.§ (2) bekezdés második mondata, valamint a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél
történõ végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI.7.) BM rende-
let (a továbbiakban: BM rendelet) 5. § (1)-(2) bekezdései

alapján – figyelemmel az államháztartás mûködési rendjé-
rõl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 18. § (1) be-
kezdésében foglaltakra – pályázatot hirdet a BM Központi
Gazdasági Fõigazgatóság gazdasági fõigazgató-helyettesi
munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:

A gazdasági fõigazgató-helyettes feladata:
– A BM Központi Gazdasági Fõigazgatóság feladatkö-

rébe tartozó pénzügyi, számviteli és informatikai tevé-
kenység irányítása. E tevékenység ellátása során a gazda-
sági fõigazgató-helyettes a jogszabályokban és az intéz-
mény Szervezeti és Mûködési Szabályzatában számára
biztosított jogköröket gyakorolja.

Pályázati feltételek:
– közgazdaság tudományegyetemi vagy pénzügyi és

számviteli fõiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi
szakképesítés,

– legalább ötéves vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– egészségügyi alkalmasság.

A munkakör betöltésének feltétele a pályázat elnyerése
esetén a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a
biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 34/1997. (V.30.) BM
rendelet melléklet II. fejezet 3. c) pontja alapján a fontos és
bizalmas munkakörökre elõírt, az állami élet és a nemzet-
gazdaság jogszerû mûködéséhez szükséges biztonsági fel-
tételeknek megfelelés, amely körülmények meglétének el-
lenõrzése a kinevezést megelõzõen történik.

A munkakör betöltésének feltétele továbbá, hogy a pá-
lyázó vállalja azt, hogy a 2001. évi CII. törvényben leírtak
szerint, a gazdasági fõigazgató-helyettesi munkakörbe tör-
ténõ megbízásakor és azt követõen a törvényben meghatá-
rozott idõközönként vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– költségvetési gazdálkodás területén szerzett mene-

dzseri, intézményvezetõi gyakorlat,
– a belügyi intézményrendszer ismerete,
– idegennyelv-ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, a megpályázott állás-

hellyel kapcsolatos szakmai koncepciót,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõvel

hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

amely legkésõbb a pályázat elbírálásának határidejéig be-
nyújtható,

– a pályázó beleegyezõ nyilatkozatait arról, hogy az ál-
láshely betöltése elõtt aláveti magát a Belügyminisztérium
Központi Kórház és Rendelõintézete Üzemorvosi Szolgá-
latánál egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak, valamint
a fontos és bizalmas munkakörökre elõírt, az állami élet és
nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szükséges bizton-
sági feltételeknek megfelelést tisztázó ellenõrzésnek.
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Vezetõi megbízás idõtartama, illetmény, juttatások:
A vezetõi megbízás határozatlan idõtartamra szóló ma-

gasabb vezetõi megbízással történik, a Kjt., valamint a BM
rendelet szerinti bérezéssel (közalkalmazotti illetmény és
a közalkalmazotti pótlékalap 250%-ának megfelelõ veze-
tõi pótlék) és a BM Központi Gazdasági Fõigazgatóság
Kollektív Szerzõdése szerinti juttatásokkal.

A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos in-
formációk:

A pályázatot legkésõbb a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl számított 30. napon, amennyiben az munka-
szüneti nap, akkor az azt követõ munkanap 14 óráig lehet
benyújtani személyesen vagy postai úton a BM Humánpo-
litikai Fõcsoportfõnökségén (1051 Budapest, Nádor u. 4.,
postacím: 1903 Budapest, Pf: 314.), „BM Központi Gaz-
dasági Fõigazgatóság gazdasági fõigazgató-helyettesi
pályázat” megjelöléssel.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 nap.

Az álláshely a pályázat elbírálása után, legkorábban
2006. április 15-étõl tölthetõ be.

A szakmai elképzeléseket tartalmazó írásos anyag elké-
szítéséhez a pályázó a Belügyminisztérium Humánpoli-
tikai Fõcsoportfõnökségen (1051 Budapest, Nádor u. 4.
IV. emelet 406-os szoba) a 441-1524-es telefonszámon
történt idõpont-egyeztetést követõen megtekintheti a BM
Központi Gazdasági Fõigazgatóság

– Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,
– létszám- és költségvetési adatait,
– 2005. évi tevékenységérõl szóló beszámolót.

A pályázatról érdeklõdni lehet a BM Humánpolitikai
Fõcsoportfõnökségen, a 441-1524-es telefonszámon,
dr. Gém László szakmai tanácsadónál.

Baskó Község Önkormányzata
és Sima Község Önkormányzata

pályázatot hirdet
Baskó–Sima Körjegyzõség

körjegyzõi állásának betöltésére

Az állás betölthetõ: azonnal.

Alkalmazási feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban eltöltött 2 év szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent önkormányzatnál eltöltött többéves ve-
zetõi gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idejû, heti 20 órás köztisztvi-
selõi jogviszony.

Javadalmazás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– szakképzettséget igazoló eredeti iratok vagy azok hi-

teles másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 15. nap.

A pályázatot Hegedûs Szilárd polgármesternek címezve
kell benyújtani. Cím: Községi Önkormányzat Baskó ,
3881 Baskó, Fõ út 43. Telefon: 06 (47) 330-160.

Szarvas Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
építészmérnöki vagy építõmérnöki diplomával

rendelkezõ szakemberek számára
beruházási ügyintézõi feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– mûszaki egyetemi vagy fõiskolai végzettség,
– legalább kétéves, építõiparban vagy egyéb mûszaki

területen szerzett gyakorlat,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992.

évi XXIII. törvényben, a közszolgálati jogviszony létesíté-
séhez, kinevezéshez elõírt egyéb feltételek.

Az ellátandó feladatok tartalma:
– az önkormányzat és intézményeinél a beruházási, fel-

újítási, rekonstrukciós feladatok teljes körû ellátása, város-
fejlesztéssel, városépítéssel összefüggõ koncepciók, ja-
vaslatok kidolgozása a helyi képviselõ-testület határoza-
tai, a területre vonatkozó hatályos jogszabályok, szabvá-
nyi és mûszaki elõírások és a helyi önkormányzati rendele-
tek elõírásai alapján.
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A pályázat tartalmazza:

– a pályázó részletes szakmai tevékenységét bemutató
önéletrajzát, eddigi munkaköreinek ismertetésével,

– jelenlegi munkakörét, beosztását.

A pályázathoz csatolni kell:

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanú-
sító okirat másolatát.

Elõnyben részesülnek a közbeszerzési törvény alkalma-
zásában gyakorlattal rendelkezõ pályázók.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázatot Szarvas város jegyzõjéhez kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: dr. Melis
János jegyzõ, telefon: (66) 311-490. Cím: 5540 Szarvas,
Szabadság u. 25–27.

A belügyminiszter
8/2006. (BK 5.) BM

utasítása
a Belügyminisztérium 2005. évi költségvetési fejezeti

kezelésû elõirányzatainak felhasználásáról szóló
Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (BK 6.) BM

utasítás módosításáról

A Belügyminisztérium 2005. évi költségvetési fejezeti
kezelésû elõirányzatainak felhasználásáról szóló Szabály-
zatának kiadásáról rendelkezõ 9/2005. (BK 6.) BM utasí-
tás (a továbbiakban: Ut.) módosítására – figyelemmel az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben
foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben kiadom
az alábbi

utasítás:

1. Az Ut. melléklete (a továbbiakban: Szabályzat) I. fe-
jezetének 3. pontja a következõ v) és w) alponttal egészül
ki:

„v) 2005. évi földgáz-áremelés ellentételezése 5,712 M Ft
w) Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása

109,8 M Ft”

2. A Szabályzat I. fejezetének 3. pontjában az „Össze-
sen: 30 023,6 M Ft” szövegrész helyébe az „Összesen:
30 139,112 M Ft” szövegrész lép.

3. A Szabályzat I. fejezete 4. pontjának c) alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) Szabadságharcosokért Közalapítvány 242,0 M Ft”

4. A Szabályzat I. fejezetének 4. pontjában az „Össze-
sen: 1 205,2 M Ft” szövegrész helyébe az „Összesen:
1 263,2 M Ft” szövegrész lép.

5. A Szabályzat I. fejezetének utolsó mondatában a
„Mindösszesen: 39 354,8 M Ft” szövegrész helyébe a
„Mindösszesen: 39 528,312 M Ft” szövegrész lép.

6. A Szabályzat IV. fejezetének 29. pontja a következõ
v) és w) alponttal egészül ki:

„v) 2005. évi földgáz-áremelés ellentételezése
Az elõirányzat célja a 2005. november 1-jei földgáz-ár-

emelés 2005. évi intézményi ellentételezésérõl szóló
271/2005. (XII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelõen az érintett bel-
ügyi szervek földgáz-áremeléssel összefüggõ ellentétele-
zése. Az elõirányzati összeg a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium fejezetbõl pénzeszközátadással kerül a Bel-
ügyminisztérium fejezethez. A támogatási összegek a
2005. évi gázfelhasználás arányában kerülnek megállapí-
tásra a Korm. rendelet szerint jogosult belügyi szervek ré-
szére, az utalásra a BM Közgazdasági Fõosztály belsõ el-
járásrendjében foglaltaknak megfelelõen kerül sor.

w) Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló

2004. évi CXXXV. törvény 50. § (6) bekezdése alapján a
pénzügyminiszter 109,8 M Ft-ot biztosított a helyi önkor-
mányzati beruházások támogatására. A támogatási össze-
gek az érintett 10 község, illetve város önkormányzata ré-
szére kerülnek átutalásra a BM Közgazdasági Fõosztály
belsõ eljárásrendje szerint.”

7. A Szabályzat IV. fejezete 30. pontjának c) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) Szabadságharcosokért Közalapítvány
Az elõirányzat célja az 1956 elõtti politikai üldözöttek

és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részt
vevõk és sérelmet szenvedettek megsegítése. Az elõirány-
zat a Miniszterelnöki Hivatallal 2005. év végén megkö-
tött elõirányzat-átcsoportosítási megállapodások alapján
58 M Ft-tal növelésre kerül, mely növekmény bevételi elõ-
irányzatként jelentkezik. A nevezett összeg felhasználásá-
nak célja az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfor-
dulója megünneplésének elõkészítésével összefüggõ ki-
adások finanszírozása. A fenti összeg a hivatkozott megál-
lapodások alapján kerül átutalásra a BM Közgazdasági Fõ-
osztály belsõ eljárásrendje szerint a Szabadságharcosokért
Közalapítvány részére. A Közalapítvány a pénzügyi elszá-
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molást a felhasználásról készített írásos beszámolóval
együtt 2006. június 30-ig küldi meg a Miniszterelnöki
Hivatal Kormányzati Elhelyezési és Rendezvényszerve-
zési Fõcsoport részére.”

8. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
9/2006. (BK 5.) BM

utasítása
a mûködésképtelen helyi önkormányzatok

egyéb támogatásával kapcsolatos
döntés-elõkészítési feladatokról

A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támo-
gatásával kapcsolatos döntés-elõkészítési feladatok szabá-
lyozására kiadom az alábbi

utasítást:

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 6. számú mellékletének 3. pontjá-
ban szereplõ – a mûködésképtelen helyi önkormányzatok
egyéb támogatása – elõirányzat felhasználásával kapcso-
latos döntés-elõkészítõ munka során az alábbi követelmé-
nyek szerint kell eljárni:

1. A támogatás azon helyi önkormányzatok részére ja-
vasolható, melyek mûködõképessége a költségvetési tör-
vény 6. számú mellékletének 1. és 2. pontja alapján igény-
be vehetõ támogatások mellett nem biztosítható.

2. A támogatással kapcsolatos döntés megalapozott elõ-
készítése érdekében fel kell kérni valamennyi támogatást
igénylõ helyi önkormányzatot, hogy az 1–6. számú mel-
lékletként megjelölt adatlapok kitöltésével, továbbá a gaz-
dálkodását, likviditást veszélyeztetõ körülményeket be-
mutató hivatalos dokumentumok megküldésével mutassa
be az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A szükséges adat-
lapok kitöltésének hiányában kérelem miniszteri döntésre
nem terjeszthetõ elõ.

3. A támogatás ugyanazon helyi önkormányzat részére
adott költségvetési éven belül csak egyszeri alkalommal
javasolható, kivéve, ha különös méltánylást érdemlõ kö-
rülmény áll fenn.

4. A döntés-elõkészítés során kiemelt figyelmet kell for-
dítani az alábbiakra:

– a mûködési célra igénybe vett hitel nagyságára;
– a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyára;
– az önkormányzat tett-e lépéseket a racionálisabb fel-

adatellátás érdekében, közoktatási intézményeit milyen ki-
használtsággal mûködteti;

– a dologi kiadások tervezésére az esetlegesen jelent-
kezõ új szakfeladatok függvényében;

– a fennálló tartozások rendezése érdekében az önkor-
mányzat valamennyi, tõle elvárható intézkedést megtett-e.

5. A helyi önkormányzatokat megilletõ támogatás ösz-
szegérõl a belügyminiszter dönt.

6. A támogatást a belügyminiszter célhoz, feladathoz is
kötheti.

7. A célhoz, feladathoz kötött támogatás esetében a dön-
tésrõl tájékoztató levélben a belügyminiszter a konkrét
eset körülményeinek figyelembevételével határozza meg
az elszámolás módját és határidejét. Ennek hiányában a tá-
mogatás elszámolása a költségvetési beszámoló készítésé-
vel egyidejûleg történik.

8. A kérelmek benyújtása év közben folyamatos. A dön-
tés-elõkészítés, a döntés meghozatala, valamint a jóváha-
gyott támogatás adott költségvetési évben történõ felhasz-
nálása érdekében a Magyar Államkincstár Területi Igazga-
tóságai által felülvizsgált kérelmek Belügyminisztériumba
történõ beérkezésének utolsó határideje 2006. decem-
ber 15. napja. Az ezt követõen beérkezett kérelmek felül-
vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. Az elõirányzat felhasználásáról (a döntésekrõl és a
még rendelkezésre álló elõirányzatról) a Belügyminiszté-
rium Önkormányzati Gazdasági Fõosztálya naprakész
nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az önkormányzat
nevét, az igényelt és a megítélt támogatás összegét.

10. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és
2006. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
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1. sz. melléklet
Önkormányzat neve: …………………………………
Megye: …………………………………………………

ezer forint

No. Megnevezés
2005. évi költségvetési

beszámoló szerinti
tényadatok

2006. évi eredeti
elõirányzat I. negyedév Április Május Június

Elsõ félév összesen
a féléves beszámoló

alapján

Teljesítés
%

1 2 3 4 5 6 7=3+...+6 8

BEVÉTELEK
1 Intézményi mûködési bevételek
2 Önkormányzat sajátos mûködési bevétele

– ebbõl: helyi adó
– magánszemélyek által befizetett építmény és
telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a

3 Felhalmozási és tõkejellegû bevétel
4 Önkormányzat költségvetési támogatása

– ebbõl felhalmozási
5 Átvett pénzeszközök, tám. értékû bevételek

– ebbõl mûködésre
– ebbõl fejlesztésre

6 Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)
– ebbõl kötelezettséggel terhelt felhalmozási
célra
– ebbõl kötelezettséggel terhelt mûködési célra

7 1+...6 bevétel együtt
8 Finanszírozási mûveletek (hitel...)

– ebbõl mûködési célú hitel
– ebbõl felhalmozási célú hitel
– ebbõl függõ bevétel

9 (7+8) összes bevétel

KIADÁSOK
10 Személyi juttatás
11 Munkaadókat terhelõ járulék
12 Dologi kiadás
13 Szociális kiadás
14 Egyéb mûködési célú kiadás
15 10+...14 = mûködési kiadások
16 Felújítás
17 Beruházás
18 16+17 = felhalmozási kiadás
19 15+18 = kiadások együtt
20 Finanszírozási mûveletek (hiteltörlesztés...)

– ebbõl mûködési célú hiteltörlesztés
– ebbõl felhalmozási célú hiteltörlesztés
– ebbõl függõ kiadás

21 (19+20 ) összes kiadások
22 7–19 eltérése (+/–)
23 9–21 eltérése (+/–)

242
B

E
L

Ü
G

Y
I

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
5.szám



Önkormányzat neve: …………………………………
Megye: …………………………………………………

ezer forint

No. Megnevezés
2006. évi

módosított
elõirányzat

Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Teljesítés
%

9 10 11 12 13 14 15 16=7+(10+...+15) 17

BEVÉTELEK
1 Intézményi mûködési bevételek
2 Önkormányzat sajátos mûködési bevétele

– ebbõl helyi adó
– magánszemélyek által befizetett építmény és telek-
adó 20%-a, kommunális adó 100%-a

3 Felhalmozási és tõkejellegû bevétel
4 Önkormányzat költségvetési támogatása

– ebbõl felhalmozási
5 Átvett pénzeszközök, tám. értékû bevételek

– ebbõl mûködésre
– ebbõl fejlesztésre

6 Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)
– ebbõl kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra
– ebbõl kötelezettséggel terhelt mûködési célra

7 1+...6 bevétel együtt
8 Finanszírozási mûveletek (hitel...)

– ebbõl mûködési célú hitel
– ebbõl felhalmozási célú hitel
– ebbõl függõ bevétel

9 (7+8) összes bevétel

KIADÁSOK
10 Személyi juttatás
11 Munkaadókat terhelõ járulék
12 Dologi kiadás
13 Szociális kiadás
14 Egyéb mûködési célú kiadás
15 10+...14 = mûködési kiadások
16 Felújítás
17 Beruházás
18 16+17 = felhalmozási kiadás
19 15+18 = kiadások együtt
20 Finanszírozási mûveletek (hiteltörlesztés...)

– ebbõl mûködési célú hiteltörlesztés
– ebbõl felhalmozási célú hiteltörlesztés
– ebbõl függõ kiadás

21 (19+20 ) összes kiadások
22 7-19 eltérése (+/–)
23 9-21 eltérése (+/–)
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2. sz. mel lék let
Felhalmozási és tõkejellegû bevételek

No. B E V É T E L E K
2005. évi

költ ség ve té si
be szá mo ló ada ta

2006. évi
ere de ti

elõ irány zat

2006. évi
mó do sí tott
elõ irány zat

1. Tá mo ga tá sok (2+...+8)

2. • Cím zett és cél tá mo ga tás

3. •Leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis térs. fel zár kóz tat. tá mo ga tá sa

4. • Fej lesz té si és vis ma i or tá mo ga tás

5.    eb bõl: mû kö dé si c. vis ma i or tám. 

6. • Szak mai és in for ma ti kai fej lesz té si fel ada tok tá mo ga tá sa (70%) 

7. • Köz pon to sí tott tá mo ga tá sok ból fel halm. cé lú 

8. • Egyéb tám. fel halm. cé lú

9. Társ. gazd. és inf rastr. szem pont ból el ma ra dott te le pü lé sek, va la mint a la kás hoz 
ju tás tá mo ga tá sá nak 100%-a

10. Me gyei önk. szja bev-bõl fel halm-i cé lú (22%) 

11. Fel hal mo zá si cé lú pénz esz köz át vé tel, tám. ér té kû bev.

12. eb bõl: felh-i c. for dí tott szak kép zé si tá mo ga tás 

13. Ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak 100%-a

14. Ma gán szem. ál tal be fi ze tett építm., te lek- és lu xus adó 20%-a

15. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek

16. eb bõl: ön korm. la kás ér té ke sí tés be vé te le 

17. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl szár ma zó be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ka ma ta

18. Elõ zõ évi ma radv., eredm. fel hal mo zá si ré sze 

19. eb bõl: – 2004. és 2005. évi vis ma i or ma rad vá nya

20.            – la kás ér té ke sí tés elsz-i szám la egyen le ge 

21. Fel hal mo zá si áfa vissza té rü lés

22. Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak áfája

23. Ko ráb ban nyúj tott köl csö nök vissza té rü lé se (csak fej lesz té si cé lú)

24. Fel hal mo zá si cé lú hi tel, köt vény ki bo csá tás 

25. Éven be lü li le já ra tú ér ték pa pír vissza vál tá sa (csak fej lesz té si be vé tel bõl le kö -
tött)

26. B E V É T E L E K   Ö S S Z E S E N 
(1+9+10+11+13+14+15+17+18+21+…+25)

27. eb bõl: mû kö dé si cé lú ki adá sok fi nan szí ro zá sa 

Elõ zõ évek fel nem hasz nált ma radv., ered mé nye

No. K I A D Á S O K
2005. évi

költ ség ve té si
be szá mo ló ada ta

2006. évi ere de ti
elõ irány zat

2006. évi
mó do sí tott
elõ irány zat

28. Fel újí tá sok

29. eb bõl: – szak kép zé si tám-ból meg va ló sí tott fel újí tás 

30.            – közp. ei-ból és vis ma i or tám-ból megv. fel új. 

31. Be ru há zá si ki adá sok

32. eb bõl: – szak kép zé si tám-ból meg va ló sí tott be ru há zás 

33.            – közp. ei-ból és vis ma i or tám-ból megv. be ruh.

34. Pénz ügyi be fek te té sek ki adá sai

35. Fel hal mo zá si cé lú pénz esz köz át adás, tám. ér té kû ki adás

36. eb bõl: – la kás hoz ju tás tá mo ga tá sa vég le ges jel leg gel

37.            – közp. ei-ból és vis ma i or tám-ból megv. át adás

38. Fel hal mo zá si c. hi tel vissza fiz., köt vény vissza vált. 

39. Fel hal mo zá si cé lú hi te lek ka ma ta

40. Ér té ke sí tett tár gyi e. im mat. ja vak áfa be fi ze té se

41. Éven be lü li le já ra tú ér ték pa pí rok vá sár lá sa

42. Fel hal mo zá si cé lú köl csö nök nyúj tá sa és vissza fiz.
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43. Felhalmozási célú tartalék
44. Saját rezsis beruházás kiadásai
45. K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (28+31+34+35+38+…+44)
46. Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások

Dátum: ……………………………………………
……………………………………

kitöltést végezte

P. H.

…………………………………… ……………………………………
polgármester jegyzõ

3. sz. melléklet

Mûködési kiadások alakulása szakfeladatonként

adatok ezer forintban

2005. évi
költségvetési

beszámoló szerinti
tényadatok

2006. évi
eredeti

elõirányzat

2006. évi
módosított
elõirányzat

Változás
%

(2006 erredeti ei./2005)

1. 55230 Intézményi étkeztetés
Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

2. 63211 Közutak – hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
– Dologi kiadás

3. 751153 Önkormányzati és többcélõ kist. társ.
igazgatási tev.
Létszám:
– Személyi juttatás

ebbõl: képviselõk tiszteletdíja
– Munkaadót terhelõ járulék

ebbõl: tiszteletdíj utáni
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

4. 751164 Helyi Kisebbségi Önk. Ig. tev.
– Dologi kiadás
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2005. évi
költségvetési

beszámoló szerinti
tényadatok

2006. évi
eredeti

elõirányzat

2006. évi
módosított
elõirányzat

Változás
%

(2006 erredeti ei./2005)

5. 751845 Város- és községgazdálkodás
Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

6. 751768 Köztemetõ fenntartási feladatok
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
Összesen:

7. 751878 Közvilágítási feladatok
– Dologi kiadás

8. 751922 Önkormányzatok, valamint többc. kist. társ.
elszámolásai
– Orvosi ügyelet támogatása
– Egyéb…
Összesen:

9. 801115 Óvodai nevelés
Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

10. 801214 Általános iskolai nappali rendszerû oktatás
Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

11. 801313 Alapfokú mûvészeti oktatás
Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:
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2005. évi
költségvetési

beszámoló szerinti
tényadatok

2006. évi
eredeti

elõirányzat

2006. évi
módosított
elõirányzat

Változás
%

(2006 erredeti ei./2005)

12. 851219 Háziorvosi szolgálat
Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

13. 851297 Védõnõi szolgálat
Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

14. 853224 Házi segítségnyújtás
Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

15. 853246 Szociális étkeztetés
– Dologi kiadás

16. 853257 Nappali szociális ellátás
Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

17. 853279 Rendszeres pénzbeli ellátások
– Gyermeknevelési támogatás
– Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
– Munkanélküliek jövedelempótló támogatása
– Ápolási díj
– Rendszeres lakásfenntartási támogatás
– Rendszeres szociális és nevelési segély
– Egyéb
Összesen:
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2005. évi
költségvetési

beszámoló szerinti
tényadatok

2006. évi
eredeti

elõirányzat

2006. évi
módosított
elõirányzat

Változás
%

(2006 erredeti ei./2005)

18. 853280 Eseti pénzbeni ellátások
– Eseti lakásfenntartási támogatás
– Átmeneti segély
– Temetési segély
– Közgyógyigazolványok utáni befizetés
– Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
– Egyéb eseti segélyezési formák
Összesen:

19. 902113 Települési hulladékok kezelése
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

20. 921815 Mûvelõdési központok, házak tevékenysége
Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

21. 923127 Közmûvelõdési, könyvtári tevékenység
Létszám:
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelõ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:

22. Céltartalék
Ebbõl:
– Államháztartási tartalék

23. Mûködési célú hitel kamata

24. Mûködési célú hitel visszafizetés
Ebbõl:
– Tényleges hitelvisszafizetési kötelezettség*
–
– A forráshiány összege került mûködési hitelként
megtervezésre

25. Függõ, átfutó kiadások

Létszám összesen:

Mûködési célú kiadások összesen:

* Kérjük megjelölni, hogy milyen típusú mûködési hitelrõl van szó!
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Felhalmozási célú kiadások

2005. évi
költségvetési

beszámoló szerinti
tényadatok

2006. évi
eredeti

elõirányzat

2006. évi
módosított
elõirányzat

Változás
%

(2006 erredeti ei./2005)

1. Beruházási kiadások finanszírozása
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése
3. Felhalmozási célú hitel kamata

Felhalmozási célú kiadások összesen:

Mûködési és felhalmozási célú kiadások összesen:

A táblázat kitöltését végezte: ………………………………………………, tel.: ……………………………
(olvasható név) (körzetszámmal)

Dátum: ……………………………………

P. H.

…………………………………… ……………………………………
polgármester jegyzõ

4. sz. melléklet

Önkormányzat neve: ……………………………………
Megye: ……………………………………………………
Lakosok száma (tárgyév január 1.) ………………… fõ

1. Köztisztviselõi illetményalap összege: ……………………… Ft
2. a) 3 hónapra vagy ennél hosszabb idõre lekötött

tartós bankbetét összege: ……………………… E Ft
b) ebbõl felhalmozási célú: ……………………… E Ft

3. Az önkormányzatnál folyamatban lévõ beruházások:
a) megnevezése és beruházási összköltsége:
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
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b) megvalósítása milyen forrásokból történik (címzett, céltámogatás, EU, decentralizált támogatás,
hitel, lakossági hozzájárulás stb.)?*

…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft

c) várható befejezés idõpontja:
……………………………………………………………………………

4. Az önkormányzatnál tárgyévben megvalósult beruházások
a) megnevezési és beruházási összköltsége:
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft

b) megvalósítása milyen forrásokból történt (címzett, céltámogatás, EU, decentralizált támogatás, hitel,
lakossági hozzájárulás stb.)?*

…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft
…………………………………………………………………………… …………………… E Ft

c) Beruházás kezdõ éve: ……………………………………………………………………………………

d) befejezés idõpontja: ………………………………………………………………………………………

5. Az önkormányzatnak van-e évek óta fennálló tartozása (röviden be kell bemut6atni a tartozás okát és összegét,
illetve a tárgyévet terhelõ fizetési kötelezettséget):

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

6. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatása (költségvetési törvény 6. sz. mel-
léklet 1. pont)

tárgyévi igénye I. ütem: ………………… E Ft
ebbõl jóváhagyott támogatás ………………… E Ft
tárgyévi igénye II. ütem: ………………… E Ft
ebbõl jóváhagyott támogatás ………………… E Ft

* Beruházásonként külön szükséges a forrásokat bemutatni, jelölve az egyes források összegét.

250 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 5. szám



7.
a) A mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása (költségvetési törvény 6. sz. melléklet 3. pont)

elõzõ évi igénye: ………………… E Ft
ebbõl jóváhagyott támogatás ………………… E Ft

b) A támogatási igény megjelölése, rövid szöveges indokolása (kitöltése nem helyettesíthetõ a szöveges kérelemre
való hivatkozással):
tárgyévi igénye: ………………… E Ft

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

8. A mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása iránti igény jóváhagyása esetén – a gazdálkodást veszé-
lyeztetõ kötelezettség(ek) megszüntetését követõen – az önkormányzat mûködõképessége**

– véglegesen biztosítható
– átmenetileg állítható helyre.

………………………………, 2006. ………………………

P. H.

…………………………………… ……………………………………
polgármester jegyzõ

** A megfelelõ válasz aláhúzandó, a válasz adott költségvetési évre vonatkozik.
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5. sz. melléklet

Bevételek és kiadások összesített teljesítése és elõirányzata

adatok ezer forintban

No. B E V É T E L E K
2004.

évi tény
2005.

évi tény
2006.

évi terv

2. 3. 4. 5.

1. Intézményi mûködési bevételek

2. ebbõl: – felhalmozási áfa visszatérülés

3. – ért. t. eszk. és immat. javak áfája

4. – áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata

5. Önkormányzatok sajátos mûk. bevételei

6. ebbõl: – illetékek, helyi adók

7. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek

8. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15)

9. – normatív állami hozzájárulás

10. – központosított elõirányzatok

11. – felhalmozási célú támogatások

12. – mûködésképtelenné vált önkorm. tám.

13. – kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz

14. – normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak tá-
mogatása

15. – egyéb központi támogatások

16. Mûködési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev.

17. – egyéb központi támogatások

18. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev.

19. Hitel, kötvény (20+21)

20. – mûködési célú hitel, kötvény kibocsátás

21. – felhalmozási c. hitel, kötvény kibocsátás

22. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása

23. Elõzõ évi pénzmaradvány, eredmény

24. ebbõl: felhalmozási célú maradvány

25. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése

26. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek

27. B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N
(1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26)

28. ebbõl: vállalkozási bevételek összesen
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No. K I A D Á S O K
2004.

évi tény
2005.

évi tény
2006.

évi terv

2. 3. 4. 5.

29. Mûködési kiadások

(30+31+32+37+38)

30. – személyi juttatások

31. – munkaadókat terhelõ járulékok

32. – dologi kiadások

33. ebbõl:

– ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése

34. – mûködési célú hitelek kamatai

35. – fejlesztési célú hitelek kamatai

36. ebbõl: 1990. dec. 31. elõtti hitel kamata

37. – társadalom- és szociálpolitikai juttatások

38. – mûködési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások

39. Felújítás

40. Beruházási kiadások

41. Pénzügyi befektetések kiadásai

42. Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad.

43. Hitelvisszafizetés, kötvényvisszaváltás (44+45)

44. – mûköd. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav.

45. – felhalm. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav.

46. ebbõl: 1990. dec. 31. elõtti hitel

47. Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása

48. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék

ebbõl: államháztartási céltartalék

49. Kölcsönök

50. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások

51. K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N
(29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)

52. ebbõl: vállalkozási kiadások összesen

A táblázat kitöltését végezte: …………………………………………, tel.: ………………………… (körzetszámmal)

Dátum: ……………………………………

P. H.

…………………………………… ……………………………………
polgármester jegyzõ
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6. sz. melléklet
Tájékoztató adatok

Sor-
szám

Megnevezés
Mérték-
egység

2004 évi tény 2005. évi tény 2006. évi terv

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. Teljes munkaidõben foglalkoztatott
a) Választott tisztségviselõk

– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

b) Önkormányzati köztisztviselõk összesen
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

c) Önkormányzati közalkalmazottak összesen
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

– ebbõl önkormányzati közalkalmazottak (OEP kör nélkül)
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

d) Rendvédelmi szervek összesen
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

II. Részmunkaidõben foglalkoztatottak
a) Önkormányzati köztisztviselõk összesen

– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

b) Önkormányzati közalkalmazottak összesen
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

– ebbõl önkormányzati közalkalmazottak (OEP kör nélkül)
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

c) Rendvédelmi szervek összesen
– rendszeres személyi juttatások összesen E Ft
– nem rendszeres személyi juttatások E Ft
– munkajogi létszám fõ

Sor-
szám

Megnevezés Mértékegység 2005. évi tény 2006. évi terv

1. 2. 3. 4. 5.

1. Ellátottsági mutatók
a) óvoda

2. – férõhelyek száma db

3. – férõhely kihasználtság %

4. – óvodai csoportok száma db

b) általános iskola
5. – tanulók száma fõ

6. – tanulócsoportok száma db

7. – egy pedagógusra jutó tanuló fõ

P. H.
…………………………………… ……………………………………
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A belügyminiszter
10/2005. (BK 5.) BM utasítása

a második generációs
Schengeni Információs Rendszerhez

és a Vízum Információs Rendszerhez történõ
csatlakozás elõkészítésérõl

A második generációs Schengeni Információs Rend-
szerhez, valamint a Vízuminformációs Rendszerhez tör-
ténõ csatlakozás érdekében a teljes körû schengeni együtt-
mûködésben való részvételhez szükséges informatikai és
távközlési feltételek biztosítására kiadom az alábbi

utasítást:

1. A második generációs Schengeni Információs Rend-
szerhez (a továbbiakban: SIS II), valamint a Vízuminfor-
mációs Rendszerhez (a továbbiakban: VIS) történõ csatla-
kozásra való felkészülés elõkészítése a Magyarország tel-
jes jogú schengeni csatlakozása érdekében szükséges fel-
készülési feladatok végrehajtásáról szóló 33/2005.
(BK 19) BM utasítás (továbbiakban: BM utasítás) és ezen
utasítás alapján történik.

2. A SIS II Nemzeti Hivatal feladatait a BM Központi
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (to-
vábbiakban: BM Központi Hivatal) látja el. A BM Köz-
ponti Hivatal biztosítja az illetékes hatóságok VIS-hez
való hozzáférését és ellátja a VIS technikai közremûködõi
feladatait. A VIS-hez kapcsoló adatkezelési, igazgatás-fej-
lesztési feladatokat a BM Bevándorlási és Állampolgár-
sági Hivatal látja el. A SIRENE Hatóság feladatait az
ORFK Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ
látja el.

3. A kiegészítõ információk cseréjét biztosító – az Or-
szágos Rendõr-fõkapitányság szervezeti keretében mû-
ködõ – SIRENE Iroda informatikai támogatását a SIS II
magyar nemzeti rendszer központi alkalmazásával egy-
idejûleg kell megvalósítani.

4. A SIS II-höz, valamint a VIS-hez való csatlakozás
nemzeti feltételeinek megteremtése érdekében szükséges
informatikai és távközlési (a továbbiakban: informatikai)
felkészülési feladatokat ezen utasítás 1. melléklete tartal-
mazza.

5. Az informatikai felkészülés során a tervezést, az irá-
nyítást, a koordinációt, a döntéshozatalt, az ellenõrzést és a
beszámolást a schengeni csatlakozásra történõ felkészü-
léshez kapcsolódó feladatok hatékony végrehajtására ki-
alakított projektszervezetben, az annak mûködését szabá-
lyozó Projekt Alapító Dokumentumban foglaltak szerint
kell végezni.

6. Az informatikai feltételek megteremtéséhez szüksé-
ges beszerzések, beruházások, az informatikai fejlesztések
és a kapcsolódó szolgáltatások pénzügyi forrása a Schen-
gen Alap, amely a vonatkozó jogszabályok, a BM utasítás-
ban meghatározott eljárás, a Schengen Alap Mûködési Ké-
zikönyv elõírásai és a Belügyminisztérium tárgyévi költ-
ségvetési fejezeti kezelésû elõirányzatainak felhasználá-

sára vonatkozó Szabályzat elõírásai szerint használható
fel.

7. Ezen utasításban, illetve az informatikai felkészülés
során keletkezett dokumentumok kidolgozása és alkalma-
zása során a használt fogalmak jelentését és az alkalma-
zandó rövidítéseket 2. melléklet tartalmazza.

8. A BM utasítás 15. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„15. A SIS II informatikai megvalósítása a „Rendvédel-
mi információs rendszer kialakítása Magyarországon –
Megvalósíthatósági tanulmány a Schengeni Információs
Rendszer (SIS II) magyar kapcsolódására” címû do-
kumentum figyelembevételével, intézményi felelõsségi
rendben történik. A nemzeti képviselõ (projektmenedzser)
figyelemmel kíséri az uniós és hazai informatikai felkészü-
lést, állandó nemzeti képviselõként aktívan részt vesz a Bi-
zottság SIS II-es migrációval és integrációval foglalkozó
fórumain, valamint az információk közvetítésével segíti
Magyarország integrációs felkészülését.”

9. A BM utasítás 1. melléklet II. fejezet 29. pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„29. A Konzuli Információs Rendszer hardver átalakítá-
sának figyelemmel kísérése a VIS és a SIS II információs
rendszerekhez kapcsolódó informatikai fejlesztések figye-
lembevételével az összhang biztosítása érdekében.

Felelõs: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
fõigazgatója

BM Informatikai Fõosztály vezetõje
Határidõ: folyamatos, a közösségi rendszerfejlesztés

függvényében”

10. Ezen utasítás a közzététele napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a BM utasítás 1. melléklet II. fejezet
24. pontja, valamint a VII. fejezet 56-58. pontja hatályát
veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 10/2005. (BK 5.) BM utasításhoz

A SIS II-höz, valamint a VIS-hez történõ csatlakozás
nemzeti feltételeinek megteremtése érdekében
szükséges informatikai felkészülési feladatok

I. Jogi szabályozási koncepció kidolgozása

1. A SIS II-höz, valamint a VIS-hez történõ csatlakozás
jogi feltételeit megteremtõ szabályozási koncepció kidol-
gozása a BM utasítás 1. melléklet 54. pontjában meghatá-
rozott feladat keretén belül.

Felelõs: közjogi helyettes államtitkár
nemzetközi ügyekért felelõs helyettes
államtitkár

Határidõ: 2006. március 1.
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II. Igazgatásfejlesztési feladatok
1. Az NS.CP mûködésére vonatkozó igazgatási rend-

szerterv elkészítése az I.1. pontban meghatározott jogalko-
tási szabályozási koncepció alapján.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: 2006. május 30.

2. A SIRENE iroda mûködésére vonatkozó igazgatási
rendszerterv elkészítése az I.1. pontban meghatározott
jogalkotási szabályozási koncepció alapján.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
országos rendõrfõkapitány

Határidõ: 2006. május 30.

3. Az NV.CP mûködésére vonatkozó igazgatási rend-
szerterv elkészítése az I.1. pontban meghatározott jogalko-
tási szabályozási koncepció alapján.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

fõigazgatója
Határidõ: 2006. május 30.

4. Az egyes érintett nemzeti rendszerek mûködésére vo-
natkozó igazgatási rendszerterv elkészítése az I.1. pontban
meghatározott jogalkotási szabályozási koncepció, vala-
mint az NS.CP, a SIRENE iroda, az NV.CP mûködésére
vonatkozó igazgatási rendszertervekben foglaltak, vala-
mint a schengeni csatlakozást követõen elvárt feladatel-
látás figyelembevételével.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
országos rendõrfõkapitány
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

fõigazgatója
Határidõ: 2006. július 30.

III. SIS II Nemzeti rendszer központi részének kiala-
kítása

1. Az NS.CP alkalmazás fejlesztése, amely magába fog-
lalja a SIS II rendszerrel való adatkapcsolatot biztosító
modul uniós követelmények szerinti kidolgozását, vala-
mint a nemzeti rendszerekkel való adatkapcsolatot bizto-
sító belsõ nemzeti interfész megvalósítását.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: Belsõ nemzeti interfész specifikációjának

elkészítése: 2006. április 30.
A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. december 31.

2. Az NS.CP megbízható, biztonságos mûködéséhez
szükséges infrastruktúra kialakítása.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: 2006. augusztus 15.

3. Az NS.CP mûködési környezetének kialakítása.
Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: 2006. szeptember 1.

4. A meglévõ szervezeti keretek felhasználásával az
NS.CP üzemeltetési feltételeinek megteremtése, beleértve
a help desk és az üzemeltetõ személyzet biztosítását.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: 2006. december 31.

IV. SIRENE iroda ügyviteli rendszerének kiala-
kítása

1. A SIRENE iroda komplex mûködését támogató infor-
matikai rendszer (SIRENE rendszer) fejlesztése a SIRENE
iroda bevonásával.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
országos rendõrfõkapitány

Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:
2006. szeptember 30.

A rendszer üzemkész állapotba helyezése:
2006. december 31.

2. A SIRENE rendszer megbízható, biztonságos mûkö-
déséhez szükséges infrastruktúra kialakítása.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
BM Központi Hivatal vezetõje

Határidõ: 2006. augusztus 15.

3. A SIRENE rendszer mûködési környezetének kiala-
kítása.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
BM Központi Hivatal vezetõje

Határidõ: 2006. szeptember 1.

4. A meglévõ szervezeti keretek felhasználásával a
SIRENE rendszer üzemeltetési feltételeinek megterem-
tése, beleértve a help desk és az üzemeltetõ személyzet
biztosítását.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határidõ: 2006. december 31.

V. VIS Nemzeti rendszer központi részének kiala-
kítása

1. Az NV.CP alkalmazás kifejlesztése, beleértve a
VIS-szel való adatkapcsolatot biztosító modul uniós köve-
telmények szerinti kidolgozását, valamint a nemzeti ví-
zum-nyilvántartással való adatkapcsolatot biztosító kom-
munikációs felület kialakítását.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
BM Bevándorlási és Állampolgársági

Hivatal fõigazgatója
Határidõ: 2006. december 31.
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2. Az NS.CP és az NV.CP nemzeti szinten történõ átjár-
hatóságának biztosítása.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: 2006. december 31.

3. Az NS.CP fejlesztése során kialakított infrastruktúrán
az NV.CP mûködési környezetének kialakítása.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
BM Bevándorlási és Állampolgársági

Hivatal fõigazgatója
Határidõ: 2006. december 31.

VI. Nemzeti szakrendszerek továbbfejlesztése

1. Az elkészített igazgatási rendszertervek (II/1–II/4.
pont) alapján a nemzeti szakrendszerek (forrásnyilvántar-
tások) továbbfejlesztése szükséges az alábbiak szerint:

a) a beutazási és tartózkodási tilalom alatt állók nyilván-
tartásának infrastruktúra- és alkalmazásfejlesztése;

Felelõs: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
fõigazgatója

BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.
b) a menekültügyi nyilvántartás esetében a menekült-

ügyi hatóság SIS II és VIS adatlekérdezését biztosító, ille-
tõleg az ügyviteli korszerûsítést eredményezõ alkalmazás-
fejlesztés;

Felelõs: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
fõigazgatója

Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:
2006. szeptember 30.

A rendszer üzemkész állapotba helyezése:
2006. november 1.

c) a tartózkodási és letelepedési engedély nyilvántartás
alkalmazásfejlesztése;

Felelõs: bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
fõigazgatója

BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.
d) a nemzeti vízumrendszer alkalmazás- és infrastruktú-

rafejlesztése;
Felelõs: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

fõigazgatója
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.

e) Robotzsaru rendszer alkalmazás- és infrastruktúrafej-
lesztése;

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.
f) a lõfegyver nyilvántartás alkalmazás- és infrastruktú-

rafejlesztése;
Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.
g) a körözési információs rendszer alkalmazás- és infra-

struktúrafejlesztése;
Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.
h) a személyi azonosító igazolvány nyilvántartás és Ok-

mánytár alkalmazásfejlesztése;
Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.
i) az útlevél nyilvántartás alkalmazásfejlesztése;
Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.
j) a vezetõi engedély nyilvántartás és Okmánytár alkal-

mazásfejlesztése;
Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.
k) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alkalmazás-

fejlesztése (interface a SIRENE irányába);
Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.
l) az országos jármûnyilvántartás alkalmazásfejlesztése;
Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.
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m) a büntetõeljárás alá vontak nyilvántartásának alkal-
mazásfejlesztése;

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.
n) a határellenõrzési és regisztrációs rendszer alkalma-

zás- és infrastruktúrafejlesztése.
Felelõs: Határõrség országos parancsnoka
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.

2. A belsõ nemzeti interfészhez igazodóan az NS.CP-
vel, illetõleg az NV.CP-vel való adatkapcsolatokat biztosí-
tó kommunikációs modulok kialakítása az egyes nemzeti
szakrendszerekben.

Felelõs: az érintett nyilvántartások adatkezelõi
Határidõ: A tesztelésre alkalmas rendszer kialakítása:

2006. szeptember 30.
A rendszer üzemkész állapotba helyezése:

2006. november 1.

3. El kell készíteni a VI/1. pont a)-n) pontjaiban végre-
hajtott fejlesztések eredményeire épülõ, a végfelhasználók
oktatására és továbbképzésére vonatkozó képzési tervet és
programot, és a képzéseket meg kell szervezni.

Felelõs: Szervezésért és lebonyolításért:
BM Oktatási Fõigazgatóság fõigazgatója

Oktatási tananyag elkészítéséért:
az érintett nyilvántartások adatkezelõi

Határidõ: Oktatási tananyag elkészítése:
2006. november 30.

Oktatás lebonyolítása: 2007. március 1.

4. A nemzeti szakrendszerek üzemeltetési feltételeinek
biztosítása, a help desk és üzemeltetõ szervezet (tovább)
fejlesztésével.

Felelõs: az érintett nyilvántartások adatkezelõi
Határidõ: 2006. szeptember 30.

VII. Hálózati infrastruktúra fejlesztése

1. A SIS II, valamint a VIS rendszerekhez történõ kap-
csolódás hálózati feltételeinek megteremtése; az EKG
üzemeltetéséért felelõs szervezettel való együttmûködés
az uniós hálózati végpont helyi kiépítésében.

Felelõs: BM TÁSZ fõigazgatója
Határidõ: 2006. november 30.

2. A SIS II-ben, valamint a VIS-ben érintett szerve-
zetek adatbeviteli és lekérdezési végpontjainak és az

NS.CP-NV.CP-t üzemeltetõ számítóközpontok közötti há-
lózati összeköttetés kiépítése és megerõsítése.

Felelõs: BM TÁSZ fõigazgatója
érintett szervezetek vezetõi

Határidõ: 2006. szeptember 30.

VIII. SIS II és VIS Integráció

1. A magyar nemzeti rendszerek összekapcsolásának
elõkészítése a SIS II és a VIS kapcsolati ponttal, az infor-
matikai rendszerek tesztelésének végrehajtása, az integrá-
ciós próbák elvégzése, továbbá az informatikai belsõ audit
lefolytatásának biztosítása.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
BM Bevándorlási és Állampolgársági

Hivatal fõigazgatója
Határidõ: 2007. február 28.

2. A schengeni vívmányok teljes körû alkalmazására
feljogosító határozatban megjelölt kezdõ idõpontban a
magyar nemzeti rendszerek összekapcsolása a SIS II és a
VIS kapcsolati ponttal és a teljes integrált mûködés meg-
kezdése.

Felelõs: BM Központi Hivatal vezetõje
BM Bevándorlási és Állampolgársági

Hivatal fõigazgatója
Határidõ: 2007. október 1.

IX. Adatbiztonság

1. Az ezen utasításban érintett nemzeti rendszerek adat-
kapcsolatainak informatikai biztonsági feltételeinek
biztosítása:

– adatbiztonság,
– informatikai adatvédelem,
– archiválás, adat-visszaállítás,
– vírusvédelem.
Felelõs: érintett szervek vezetõi

BM TÁSZ fõigazgatója
BM Biztonsági Felügyelet vezetõje

Határidõ: 2006. szeptember 30.

2. melléklet a 10/2005. (BK 5.) BM utasításhoz

Az informatikai felkészülés során keletkezett
dokumentumok kidolgozása és alkalmazása során

használandó rövidítések és jelentésük

1. Adatbiztonság: Olyan megoldások és szabályok
összessége, amelyek az adatok nem nyilvános voltának
(bizalmasságának), integritásának és rendelkezésre állásá-
nak megõrzésére irányulnak.
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2. Adatfeldolgozás: Az adatkezelési mûveletekhez kap-
csolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mû-
veletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és esz-
köztõl, valamint az alkalmazás helyétõl.

3. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki
vagy amely az adatkezelõ megbízásából – beleértve a jog-
szabály rendelkezése alapján történõ megbízást is –
személyes adatok feldolgozását végzi.

4. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az
adatokon végzett bármely mûvelet vagy mûveletek összes-
sége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszere-
zése, tárolása, felhasználása, megváltoztatása, felhaszná-
lása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehango-
lása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmi-
sítése, valamint az adatok további felhasználásának meg-
akadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-
vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azono-
sítására alkalmas fizikai jellemzõk (például ujj- vagy te-
nyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

5. Adatkezelõ: Az a természetes vagy jogi személy, illet-
ve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy
amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adat-
kezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó dön-
téseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja.

6. Alfanumerikus adat: Karaktereket, számokat és szim-
bólumokat tartalmazó adat.

7. Autentikáció: Az adatcsere során a kommunikáció-
ban résztvevõ felek azonosítása.

8. Automatikus ujj- és tenyérnyomat azonosító rend-
szer: Ujj- és tenyérlenyomat nyilvántartó rendszer, amely-
ben a digitalizált ujjlenyomatok tárolása történik.

9. Autorizáció: Hozzáférés engedélyezése egy autenti-
kált felhasználó számára.

10. Belsõ nemzeti interfész: Az NS.CP és a magyar nem-
zeti rendszerben érintett adatkezeléseket megvalósító for-
rásrendszerek közötti szabványos adatkapcsolatot bizto-
sító felület.

11. BCU (Backup Central Unit): A Központi Rendszer
tartalék komponensei, amelyek földrajzilag elkülönítettek
a Központi Egységtõl (CU) a magas rendelkezésre állás
biztosítása érdekében.

12. Biometrikus adatok: Olyan érzékelhetõ testi és vi-
selkedési jellemzõk egyedi kombinációja (például az ujjle-
nyomatok, íriszkép, arc és hangfelvételek stb.), amelyek

kiegészítõ információkat szolgáltatnak egy természetes
személy azonosításához.

13. BLEP – Backup Local End Point (Tartalék Lokális
Végpont): A nemzeti rendszer tartalék kapcsolódási pontja
a nemzeti interfészhez. A BLEP és a BLNI egymástól nem
választhatóak el.

14. BNI (Backup National Interface): Egy olyan tartalék
Nemzeti Interfész (NI), amelyet földrajzilag elkülönítve
telepítenek abban az esetben, ha a Tagállamnak két nem-
zeti rendszere vagy két számítógépes központja van.

15. BLNI – Backup Local National Interface (Tartalék
Lokális Nemzeti Interfész): A nemzeti interfész tagállami
részének tartalék egysége.

16. BNS.CP (Backup National System Central Part): Az
elkészülõ SIS II nemzeti rendszer központi elemének tar-
talék egysége, amely az NS.CP-tõl földrajzilag eltérõ
helyen helyezkedik el.

17. BNV.CP (Backup National Visa System Central
Part): Az elkészülõ VIS nemzeti rész központi elemének
tartalék egysége, amely az NV.CP-tõl földrajzilag eltérõ
helyen helyezkedik el.

18. CD - Central Domain (Központi Domain): A Rend-
szer Menedzselõ Szervezet (SMO) felelõsségi körébe tar-
tozó hálózati elemek összessége.

19. CNI - Central National Interface (Központi nemzeti
interfész): A nemzeti interfész központi része. A CNI vég-
zi az autentikációt és az elõ-autorizációt. A CNI egy tûz-
falakkal védett Demilitarizált Zónában (DMZ) helyez-
kedik el.

20. CS - Central System (Központi Rendszer): Azon
komponensek (hardver, szoftver, kommunikációs eszkö-
zök, stb.) összessége, amelyeket a központi szinten mûkö-
dõ szolgáltatások segítése céljából fejlesztenek ki, telepí-
tenek és mûködtetnek. A CS-t a CU a BCU, valamint a
köztük lévõ kommunikációs csatorna alkotja.

21. C.SIS - Central Schengen Information System (Köz-
ponti SIS): A SIS I+ rendszer központi része.

22. CS.SIS (Central System of Schengen Information
System): A második generációs Schengeni Információs
Rendszer központi része, amelyhez a tagállamok nemzeti
rendszerei csatlakoznak.

23. CS.VIS (Central System of Visa Information Sys-
tem): A Vízum Információs Rendszer központi eleme,
amelyhez a tagállamok nemzeti rendszerei csatlakoznak.
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24. CU - Cent ral Unit (Köz pon ti Egy ség): A Köz pon ti
Rend szer el sõd le ges kom po nen sei, ame lyek föld raj zi lag
el kü lö ní tet tek a BCU-tól a ma gas ren del ke zés re ál lás biz -
to sí tá sa ér de ké ben.

25. DD - Da ta Dic ti o na ry (Adat szó tár): A SIS II és a
VIS rend sze rek ben ke zelt ada to kat le író át fo gó do ku men -
tu mok.

26. Fel hasz ná ló: Olyan sze mély vagy ha tó ság, amely a
SIS-hez és/vagy a VIS-hez kap cso ló dik.

27. Fi gyel mez te tés: Egy kom po nens jel zé se ar ra vo nat -
ko zó an, hogy va la mi lyen ese mény em be ri be avat ko zást
vagy vissza iga zo lást igényel.

28. Fi gyel mez te tõ jel zés: A SIS II-be be vitt ada tok hal -
ma za, amely a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok szá má ra
le he tõ vé te szi, hogy egy meg ho zan dó egye di in téz ke dés re
te kin tet tel egy sze mélyt vagy tárgyat azonosítsanak. 

29. Form: Elekt ro ni kus ûr lap, ame lyen a SIRENE iro -
dák kü lön bö zõ ki egé szí tõ, ta lá la ti in for má ci ó kat kül de nek
má sik SIRENE iroda részére.

30. ICD (In ter fa ce Cont rol Do cu ment): Azon spe ci fi ká -
ci ók és fo lya ma tok gyûj te mé nye, ame lyek a Nem ze ti
Rend szer (NS) és a Köz pon ti Rend szer (CS) kö zöt ti kom -
mu ni ká ci ót de fi ni ál ják mind a SIS II, mind a VIS esetében.

31. IPSEC (IP-biz ton ság): Az IP-biz ton ság egy nyílt
szab vá nyok ból ál ló ke ret rend szer, amely krip tog rá fi ai biz -
ton sá gi szol gál ta tá sok se gít sé gé vel te szi le he tõ vé a biz ton -
sá gos sze mé lyes kom mu ni ká ci ót az In ter net Protocol-t
(IP) használó hálózatokon.

32. Ki egé szí tõ adat: A SIS II köz pon ti rend sze ré ben tá -
rolt és a SIS II fi gyel mez te tõ jel zé sek kel össze füg gõ adat,
amely a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok szá má ra a meg -
fe le lõ in téz ke dés meghozatalához szükséges. 

33. Ki egé szí tõ in for má ció: A SIS II köz pon ti rend sze ré -
ben nem tá rolt, de a SIS II fi gyel mez te tõ jel zé sek kel össze -
füg gõ in for má ció, amely a meg ho zan dó in téz ke dé sek kel
kapcsolatban szükséges. 

34. LEP - Lo cal End Po int (Lo ká lis Vég pont): A nem -
zeti rend szer kap cso ló dá si pont ja a nem ze ti in ter fész hez.
A LEP és az LNI egy más tól nem választhatóak el.

35. LNI - Lo cal Na ti o nal In ter fa ce (Lo ká lis nem ze ti in -
ter fész): A nem ze ti in ter fész tag ál la mi része.

36. Mul ti mé di ás ada tok: Nem al fa nu me ri kus ada tok
(ké pek, fény ké pek, stb.)

37. NC - Na ti o nal Co py (Nem ze ti má so lat): A SIS II
Köz pon ti Rend sze ré ben tá rolt ada tok (vagy egy ré szük),
ame lyet a Nem ze ti Rend szer tá rol és rend sze re sen fris sít a
CS.SIS-bõl ka pott jel zé sek alap ján. 

38. ND - Na ti o nal Do ma in (Nem ze ti do ma in): A tag ál la -
mok sa ját fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó elemek összessége.

39. NI - Na ti o nal In ter fa ce (Nem ze ti in ter fész): Azon
hard ve rek és szoft ve rek összes sé ge, ame lye ket köz pon ti
szin ten fej lesz te nek és a Tag ál la mok szá má ra szál lí ta nak.
A köz pon ti do ma in-be va ló be lé pé si pont ként szol gál, és
le he tõ vé te szi a nem ze ti és a központi rendszer közötti
információcserét.

40. NS - Na ti o nal Sys tem (Nem ze ti Rend szer): A nem -
zeti do ma in-en be lü li ele mek a nem ze ti ha tó sá gok fe le lõs -
sé ge alatt.

41. N.SIS - Na ti o nal SIS (Nem ze ti SIS): A SIS I+ kör -
nye zet ben a SIS I+ nem ze ti ré sze, amely a tag ál la mok nál
ke rült el he lye zés re, és nem ze ti fe le lõs sé gi körbe tartozik.

42. NS.App (Na ti o nal Sys tem App li ca ti on): Az NS.CP
üz le ti lo gi ká ja, amely töb bek kö zött fe le lõs az üzenet -
transzferért és a tranz ak ci ós naplók elhelyezéséért.

43. NS.CP (Na ti o nal Sys tem Cent ral Part): Az el ké szü -
lõ SIS II nem ze ti rend szer köz pon ti ele me, amely biz to sít ja 
a ma gyar or szá gi nem ze ti rend sze rek szá má ra a CS.SIS
rend szer be tör té nõ adat to váb bí tás, va la mint az ab ból való
adatlekérdezés lehetõségét.

44. NS.DB (Na ti o nal Sys tem Da ta ba se): Az NS.CP
adat bá zi sa, amely tar tal maz za az ad mi niszt rá ci ós és nap ló -
in for má ci ó kat.

45. NS.SIS (Na ti o nal Sys tem of Schen gen In for mat ion
Sys tem): Az el ké szü lõ SIS II nem ze ti ele me. Ma gá ban fog -
lal ja az NS.CP-t, a Si re ne Ügy vi te li Rend szert va la mint az
érin tett nem ze ti rend sze re ket és hálózati kapcsolatokat.

46. NS.VIS (Na ti o nal Sys tem of Vi sa In for mat ion Sys -
tem): A fej lesz tés alatt ál ló új ví zum rend szer nem ze ti
része.

47. NV.CP (Na ti o nal Vi sa Sys tem Cent ral Part): Az el -
ké szü lõ VIS nem ze ti ré szé nek köz pon ti ele me, amely biz -
to sít ja a ma gyar or szá gi nem ze ti rend sze rek szá má ra a
CS.VIS rend szer be tör té nõ adat to váb bí tás, va la mint az ab -
ból való adatlekérdezés lehetõségét.

48. NVR (Na ti o nal Vi sa Re gist ra ti on): Nem ze ti Ví zum -
nyil ván tar tás
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49. Schen ge ni In for má ci ós Rend szer (SIS): A SIS olyan
in for má ci ós rend szer, ame lyet a Schen ge ni Egyez mény
alap ján hoz tak lét re, és amely le he tõ vé te szi a tag ál la mok
ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gai szá má ra, hogy in for má -
ci ók ki cse ré lé se ré vén együtt mû köd je nek egy bel sõ ha tá -
rok el len õr zé se nél kü li tér ség lét re ho zá sa ér de ké ben anél -
kül, hogy e te rü le ten ve szé lyez tet nék a biz ton ság szint jét.
A SIS le he tõ vé te szi e ha tó sá gok szá má ra, hogy egy au to -
ma ti kus le kér de zé si el já rá son ke resz tül, más tag ál la mok
ál tal sze mé lyek re és tár gyak ra ki adott fi gyel me ze tõ jel zé -
sek re vo nat ko zó in for má ci ók hoz jussanak hozzá.

50. Schen gen Ka ta ló gus: A Eu ró pai Bi zott ság ál tal ki -
adott do ku men tum-gyûj te mény, amely a SIS I+ hasz ná la ta 
alap ján a SIS II hasz ná la ta so rán is al kal ma zan dó el já rá so -
kat, aján lá so kat és ko ráb ban is ré szes tag ál la mok legjobb
gyakorlatait tartalmazza. 

51. SIRENE iro da: A tag ál la mok ál tal ki je lölt ha tó ság,
ame lyen ke resz tül a fi gyel mez te tõ jel zé sek be vi te lé vel
össze füg gés ben szük sé ges min den olyan ki egé szí tõ in for -
má ció ki cse ré lé se tör té nik, amely le he tõ vé te szi a megfe -
lelõ in téz ke dé sek meg té te lét, amennyi ben azon sze mé -
lyek nél, il let ve tár gyak nál, ame lyek vo nat ko zá sá ban a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer be adat be vi tel tör tént, az
e rend szer ben vég re haj tott le kér de zé sek eredménye talá la -
tot jelez. Ellenõrzi a SIS II-be bevitt információk mi nõ sé -
gét. 

52. SIRENE ké zi könyv: A SIRENE iro da mû kö dé sét le -
író do ku men tum, amely meg ha tá roz za az iro dá val kap cso -
la tos kö ve tel mé nye ket, va la mint be mu tat ja az iro da mû kö -
dé sét le író fo lya ma to kat, ame lye ket a ki egé szí tõ in for má -
ci ók vég fel hasz ná lók fe lé tör té nõ to váb bí tá sa ese tén
végeznek további intézkedések foganatosítása érdekében.

53. SIRENE Rend szer: A SIRENE iro da te vé keny sé gét
tá mo ga tó in for ma ti kai megoldás.

54. SIS I+: A SIS je len leg mû kö dõ imp le men tá ci ó ja.

55. SIS II: A SIS új ge ne rá ci ó ja (má so dik ge ne rá ci ós
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer), amely le he tõ vé te szi az
új tag ál la mok in teg rá lá sát a rend szer be, az új technoló -
giákkal tör té nõ bõ ví tést és újabb adattípusok kezelését.

56. SIS II Nem ze ti Hi va tal: A tag ál lam ál tal ki je lölt hi -
va tal, amely a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so dik
ge ne rá ci ó já nak (SIS II) lé te sí té sé rõl, mû köd te té sé rõl és
fel hasz ná lá sá ról szó ló ta ná csi ha tá ro zat, il let ve eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let ren del ke zé se i vel össz hang -
ban biz to sít ja a hatáskörrel rendelkezõ hatóságok hozzá -
férését a SIS II-höz.

57. SISNET: A SIS I+, a SIRENE iro dák és a VISION
rend szer ál tal hasz nált adat kom mu ni ká ci ós hálózat.

58. SLA - Ser vi ce Le vel Ag re e ment (Szol gál ta tá si szint
meg ál la po dás): Szol gál ta tá si szin te ket rög zí tõ meg ál la po -
dás, amely ki tér a szol gál ta tás mi nõ sé gét meg ha tá ro zó,
mér he tõ pa ra mé te rek re, ame lyek a fe lek kö zöt ti el szá mo -
lás alap já ul szol gál nak.

59. sTES TA: A TESTA há ló zat biz ton sá gi szem pont ból
to vább fej lesz tett, meg erõ sí tett ver zi ó ja, amely olyan kom -
mu ni ká ci ós csa tor nát biz to sít a köz igaz ga tás szá má ra az
EU-n be lül, ame lyen ke resz tül az elekt ro ni kus adat to váb -
bí tás hi te le sen és tit ko sí tott mó don foly hat. A SIS II és VIS 
adatok kommunikációját szolgálja.

60. TESTA (Trans Eu ro pe an Ser vi ces for Te le ma tics
bet we en Ad mi nist ra ti ons): Zárt há ló zat, amely le he tõ sé get 
biz to sít a köz igaz ga tás szá má ra a mo dern te le kom mu ni ká -
ci ós szol gál ta tá sok igény bevé te lé re a töb bi köz igaz ga tá si
szerv vel való kapcsolattartás so rán, Eu ró pa szerte.

61. Vég fel hasz ná ló: Olyan sze mély, aki au to ri zált a
rend szer hasz ná la tá ra. A vég fel hasz ná lók irá nyí tá sa az
érin tett Tag ál la mok felelõssége.

62. VIS - Vi sa In for mat ion Sys tem (Ví zum In for má ci ós
Rend szer): Ví zu mok kal kap cso la tos in for má ci ók tag ál la -
mok kö zöt ti cse ré jét biz to sí tó rend szer, amely hez az egyes
tagállamok csatlakoznak.

63. VISION – Vi sa In qu i ry Open Bor der Net work: Va la -
mennyi schen ge ni tag ál lam kül ügy mi nisz té ri u ma ren del -
ke zik sa ját VISION iro dá val. Raj tuk ke resz tül tör té nik az
üze ne tek cse ré je, ame lyet a Schen ge ni Vég re haj tá si
Egyez mény 17. Cikk (2) be kez dé se ír elõ a ví zum el len õr -
zé sek kel kap cso la tos, a Közös Konzuli Utasításban meg -
fogalmazott esetekre.

He lyes bí tés

A Bel ügyi Köz löny 2006. feb ru ár 15-én meg je lent
4. szá má ban köz zé tett, 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 szó ló 7/2006.
(BK 4.) BM uta sí tás 7. szá mú mel lék le té nek 31. pont ja:
Ága za ti cél fel ada tok c) al pont ja má so dik be kez dé sé nek
utol só mondatában és g) alpontjában kézirathiba miatt
elírás történt.

A 31. pont c) al pont ja má so dik be kez dé sé nek utol só
mon da ta he lye sen a következõ:

[c) Köz rend vé del mi bír ság]
Kö te le zett ség vál la lás ra a BM ren dé sze ti és bûn meg elõ -

zé si he lyet tes ál lam tit kár fel ada ta it el lá tó fõ cso port fõ nök
jo go sult.
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A 31. pont g) al pont ja  he lye sen a kö vet ke zõ:
[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 -
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 BM ren dé sze ti és bûn meg elõ zé si
he lyet tes ál lam tit kár fel ada ta it el lá tó fõ cso port fõ nök jo go -
sult.

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 ren dé sze ti és bûn meg -
elõ zé si he lyet tes ál lam tit kár fel ada ta it el lá tó fõ cso port fõ -
nök 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 átcsoportosí -
tásra 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 ren -
dé sze ti és bûn meg elõ zé si he lyet tes ál lam tit kár fel ada ta it
el lá tó fõ cso port fõ nök ha tás kö ré be tar to zik. Be szá mo lá si
kötelezettség (a 18. pontban foglaltakon túl) a támo ga -
tásban részesült szervezetnek a szerzõdésben meg ha tá -
rozott vezetõjét terheli.

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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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2006. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények
és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 38 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 152 000 103 000

hátsó borító 190 000 117 000

színes 372 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 80 000 51 000

álló (87 x 240 mm) 80 000 51 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 44 000 29 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 11 000 11 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 9 000 9 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Cégközlöny CD 52

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Informatikai és Hírközlési Közlöny 12

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Magyar Közigazgatás 12

Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrend-
del, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változat-
lanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénz-
ügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati prob-
lémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a meg-
újuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazda-
sági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos ku-
tatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.

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

címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................

bankszámlaszáma: .............................................................................................................

ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltünte-
tett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás

Szerkeszti a Belügyminisztérium Jogi fõosztálya, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesine@bm.gov.hu.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, vagy faxon:
318-6668. Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában,vagy a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 1127 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes9
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