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Jogszabályok

2006. évi XIV.
törvény

az Európai Unióról szóló Szerzõdés K.3. cikkén
alapuló, az Európai Rendõrségi Hivatal

létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt
Egyezmény (Europol Egyezmény)

és Jegyzõkönyveinek kihirdetésérõl, valamint
a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény

módosításáról*

2006. évi XV.
törvény

az Európai Unióról szóló Szerzõdés K.3. cikke
és az Europol Egyezmény 41. cikkének (3) bekezdése

alapján az Europolnak, szervei tagjainak,
igazgatóhelyetteseinek és az Europol

alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeirõl
szóló, 1997. június 19-én kelt Jegyzõkönyv,

és az Európai Rendõrségi Hivatal létrehozásáról szóló
egyezmény (Europol Egyezmény), és az Europolnak,

szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek
és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeirõl

szóló Jegyzõkönyv módosításáról készült,
2002. november 28-án kelt Jegyzõkönyv

kihirdetésérõl*

2006. évi XVIII.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya

között személyeknek az államhatáron történõ
átadásáról és átvételérõl szóló,

Budapesten, 1996. április 21-én aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl**

1. § Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között
személyeknek az államhatáron történõ átadásáról és átvé-
telérõl szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Egyez-
ményt e törvénnyel kihirdeti.

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 6-i ülésnapján fogadta el. A
törvény szövege a Magyar Közlöny 2006. február 16-án megjelent 17. szá-
mában fellelhetõ.

** A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 6-i ülésnapján fogadta el.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a kö-
vetkezõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya
között személyeknek az államhatáron történõ

átadásáról és átvételérõl

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Bosznia-
Hercegovinai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban:
Szerzõdõ Felek)

– attól az óhajtól vezérelve, hogy az illegális migrációt
az európai erõfeszítések szellemében kezeljék,

– arra törekedve, hogy a jogellenesen tartózkodó sze-
mélyek átvételét a szolidaritás együttmûködés szellemé-
ben és kölcsönösség alapján szabályozzák,

– kölcsönösen elfogadva, hogy ezen Egyezmény nem
szolgálhat alapul a jogellenesen tartózkodó személyek tö-
meges átszállítására,

a következõkben állapodtak meg:

1. cikk

Saját állampolgárok átvétele

(1) Mindegyik Szerzõdõ Fél a másik Szerzõdõ Fél meg-
keresésére különleges formalitások nélkül visszafogad a
megkeresõ Szerzõdõ Fél állama területérõl minden jogel-
lenesen ott tartózkodó személyt, akirõl bizonyítást nyert
vagy valószínûsíthetõ, hogy a megkeresett Szerzõdõ Fél
állampolgára. Ha utólag megállapítást nyer, hogy az átvett
személy az átvétel idõpontjában nem volt a megkeresett
Szerzõdõ Fél állampolgára, úgy õt a megkeresõ Szerzõdõ
Félnek vissza kell venni.

(2) Amennyiben az állampolgárság csak valószínûsített,
a megkeresett Szerzõdõ Fél elutasíthatja az átvételt akkor,
ha hét munkanapon belül kétséget kizáróan megállapítja és
a megkeresõ Szerzõdõ Felet errõl értesíti, hogy az érintett
személy a rendelkezésre álló adatok ellenére ezen Szer-
zõdõ Fél állampolgárságával nem rendelkezik. Ebben az
esetben a megkeresett Szerzõdõ Fél válasza a kötelezõ.

2. cikk

Ápolást igénylõ személy átvétele

A megkeresõ Szerzõdõ Fél az 1. cikk szerinti olyan sze-
mély tervezett hazaszállítását, akinek egészségi állapotára
vagy életkorára tekintettel gondozásra van szüksége, beje-
lenti a megkeresett Szerzõdõ Félnek. A megkeresett Szer-
zõdõ Fél hét napon belül közli, hogy az átvételre mikor és
hol kerül sor.
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3. cikk

Harmadik állam állampolgárainak átvétele

(1) Ezen Egyezmény 1. és 2. cikkének rendelkezéseit
kell megfelelõen alkalmazni azon harmadik állam állam-
polgárára, aki a megkeresett Szerzõdõ Fél államának terü-
letén állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik, illetõ-
leg aki ott menekült státuszt kapott.

(2) A megkeresõ Szerzõdõ Fél visszaveszi az (1) bekez-
désben meghatározott személyt, ha utólag kiderül, hogy az
a megkeresett Szerzõdõ Fél állama területérõl történõ ki-
utazása idõpontjában nem rendelkezett tartózkodási enge-
déllyel vagy menekült státusszal.

4. cikk

Átszállítás

(1) Mindegyik Szerzõdõ Fél átveszi a másik Szerzõdõ
Fél megkeresésére a harmadik állam állampolgárát ható-
sági ellenõrzéssel történõ átszállításra (a továbbiakban: át-
szállítás), ha a továbbutazást a tranzitországokban és az át-
vételt a célországban a megkeresõ Szerzõdõ Fél biztosí-
totta. Ebben az esetben a megkeresett Szerzõdõ Fél tranzit-
vízumára nincs szükség.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy átszállí-
tását nem kérelmezik, illetõleg azt elutasítják, ha indokol-
tan feltételezhetõ, hogy a célországban vagy az esetleges
tranzitországokban embertelen bánásmód, halálbüntetés
fenyegeti, élete, testi épsége vagy szabadsága, nemzeti,
vallási, faji hovatartozása, politikai meggyõzõdése miatt
veszélyben van.

(3) Az átszállítás ezenkívül nem kérelmezhetõ, illetõleg
az elutasítható, ha a személyt a megkeresett Szerzõdõ Fél
államában, a célországban, illetve a tranzitországok vala-
melyikében büntetõeljárás indítása vagy büntetés végre-
hajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépésért történõ fe-
lelõsségre vonás esetét.

(4) Az átszállítás iránti kérelmet a Magyar Köztársaság
Belügyminisztériuma, valamint a Bosznia-Hercegovinai
Köztársaság Igazságügyi és Közigazgatási Minisztériuma
között közvetlen úton, írásban terjesztik elõ és intézik. A
kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az átszállítandó személy személyazonosító adatait,
b) nyilatkozatot arról, hogy az (1) bekezdés szerinti fel-

tételek adottak és nem ismertek a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott elutasítási okok,

c) az átadásra javasolt idõpontot és határátkelõhelyet.

(5) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai közvetlenül ál-
lapodnak meg egymással az átadás végleges idõpontjában
és az átszállítás módjában.

(6) Ha a megkeresett Szerzõdõ Fél a kérelmet a szüksé-
ges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a másik Szer-
zõdõ Fél írásban közli az elutasítást megalapozó indo-
kokat.

(7) Az átszállításra átvett személy visszaadható a meg-
keresõ Szerzõdõ Félnek, ha az (1) bekezdésben meghatá-
rozott valamely feltétel hiánya vagy a (2) és (3) bekezdés
szerinti valamely tény utólag válik ismertté. Ennek köz-
lését követõen a megkeresõ Szerzõdõ Fél köteles vissza-
venni az átszállításra elõzõleg átadott személyt.

5. cikk

Költségviselés

(1) Ezen Egyezmény 1–3. cikke szerint átadásra kerülõ
személyek szállításával kapcsolatos költségeket a megke-
resett Szerzõdõ Fél államhatáráig a megkeresõ Szerzõdõ
Fél viseli.

(2) Ezen Egyezmény 4. cikke szerinti személyek átszál-
lítási költségeit és az esetleges visszaadás költségeit is a
megkeresõ Szerzõdõ Fél viseli.

6. cikk

Adatvédelem

A személyekre vonatkozó adatok védelmére mindegyik
Szerzõdõ Fél érvényes jogi elõírásainak figyelembevéte-
lével a következõ feltételek érvényesek:

1. a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által meg-
adott célra és az általa közölt feltételekkel használja fel;

2. az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt
az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért ered-
ményekrõl;

3. a személyekre vonatkozó adatokat kizárólag az
együttmûködõ hatóságoknak szabad átadni. Az adatok to-
vábbadása más hatóságoknak csak a Felek egyetértése
alapján, az átadó Fél elõzetes engedélyével történhet;

4. az átadó Fél felelõs az átadandó adatok helyességé-
ért. Ha bebizonyosodik, hogy helytelen adatok is átadásra
kerültek, úgy arról a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni
kell;

5. a jogosult személy számára, kérésére, felvilágosítást
kell adni a személyérõl meglévõ adatokról és azok terve-
zett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezettség
nem áll fenn, ha a Felek belsõ jogszabályai ezt lehetõvé te-
szik. A személyi adatokról történõ felvilágosítás adásánál
annak a Félnek a nemzeti joga az irányadó, amely az ada-
tokat átadja;
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6. az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogrendjében
érvényes adattörlési határidõket. Ezektõl függetlenül a kö-
zölt személyre vonatkozó adatokat a szükségesség meg-
szûnésekor törölni kell;

7. mindkét Fél köteles a személyre szóló adatok átadá-
sáról, átvételérõl és törlésérõl nyilvántartást vezetni;

8. a Felek kötelesek az átadott, személyre szóló adato-
kat hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás
és nyilvánosságra hozatal ellen.

7. cikk

Az Egyezmény végrehajtása

A Magyar Köztársaság belügyminisztere, valamint a
Bosznia-Hercegovinai Köztársaság igazságügyi és köz-
igazgatási minisztere ezen Egyezmény végrehajtására
megállapodást kötnek, amelyben meghatározzák:

a) az illetékes szerveket, valamint az átadással-átvétel-
lel kapcsolatos eljárás és kölcsönös tájékoztatás módját,

b) az átadáshoz és az átvételhez szükséges okmányokat
és adatokat,

c) ezen Egyezmény 5. cikke (2) bekezdése szerinti
költségtérítés módját és szabályait.

8. cikk

Érintetlenségi záradék

A Szerzõdõ Felek fennálló két- és többoldalú nemzet-
közi jogi kötelezettségei, különösen az emberi jogok, a
menekültjog és a kiadatás területén, érintetlenül marad-
nak.

9. cikk

Együttmûködési alapelv

Mindkét Szerzõdõ Fél kötelezettséget vállal az Egyez-
mény alkalmazásából keletkezõ problémák egyetértésben
történõ megoldására.

10. cikk

Felfüggesztés

Ezen Egyezmény 4. cikkének alkalmazását bármelyik
Szerzõdõ Fél közrendi, közbiztonsági vagy közegészség-
ügyi okból egészben vagy részben átmenetileg felfüg-
gesztheti. A felfüggesztés bevezetésérõl és visszavonásá-
ról a másik Szerzõdõ Felet diplomáciai úton, írásban hala-
déktalanul tájékoztatni kell.

11. cikk

Hatálybalépés, felmondás

(1) Ezen Egyezmény az azt követõ harmincadik napon
lép hatályba, amikor a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton,
írásban kölcsönösen tájékoztatták egymást arról, hogy a
hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi elõírásoknak eleget
tettek.

(2) Ezen Egyezmény határozatlan ideig marad hatály-
ban, amennyiben a Szerzõdõ Felek egyike diplomáciai
úton, írásban nem mondja fel. Ebben az esetben ezen
Egyezmény a felmondás kézhezvételét követõ harminca-
dik napon hatályát veszti.

Készült Budapesten, 1996. április 21. napján, két erede-
ti példányban, magyar, bosnyák és angol nyelven, mindhá-
rom szöveg egyaránt hiteles. Eltérõ értelmezés esetén az
angol nyelvû szöveg a meghatározó.

Aláírások”

3. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–2. §-a az Egyezmény 11. cikkében meg-
határozott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e törvény 1–2. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a belügyminiszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2006. évi XXI.
törvény

a külföldre utazásról szóló
1998. évi XII. törvény módosításáról*

1. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. tör-
vény (a továbbiakban: Utv.) 7. §-ának (1) és (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 6-i ülésnapján fogadta el.
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„(1) Az útlevél adatoldala tartalmazza
a) az állampolgár családi és utónevét, születési családi

és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgársá-
gát, arcképmását és saját kezû aláírását;

b) az útlevél típusát, számát, kiállításának keltét, érvé-
nyességi idejét, a kiadó magyar állam kódját, a kiállító ha-
tóság nevét;

c) az a) és b) pontban meghatározott adatokból képzett,
az állampolgár és az útlevél azonosítását lehetõvé tevõ,
gépi olvasásra alkalmas adatsort.

(2) Az útlevél – kivéve a tizenkét hónapra vagy annál
rövidebb érvényességi idõre szóló ideiglenes magánútle-
vél – biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elemet
(a továbbiakban: tároló elem) tartalmaz. A tároló elem az
(1) bekezdésben foglalt adatokat elektronikus formában
tartalmazza.”

(2) Az Utv. 7. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egé-
szül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3)–(5) bekezdés
megjelölése (4)–(6) bekezdésre változik:

„(3) Az ideiglenes magánútlevél adatoldala az (1) be-
kezdésben meghatározott adatokon kívül tartalmazza az
ellenõrzõ sorszámot, a kiállító hatóság bélyegzõ lenyoma-
tát és a kiállító személy aláírását. A hazatérés céljából kiál-
lított ideiglenes magánútlevél az (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott adatot a gépi kiállításhoz szükséges techni-
kai feltételek fennállása esetén tartalmazza.”

2. § Az Utv. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„10. § (1) A magyar állampolgár részére külföldön való
további tartózkodásához, tovább-, illetve hazautazásához
legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevelet le-
het kiállítani, ha az állampolgár útlevele, illetõleg a kül-
földre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvá-
nya a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná
vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonítot-
ták, és Magyarországról a magánútlevél kellõ idõn belül
nem szerezhetõ be.

(2) Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmé-
re hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállí-
tani legfeljebb hat hónapos érvényességi idõtartammal, ha
az állampolgár útlevele, illetõleg a külföldre utazáshoz fel-
használt személyazonosító igazolványa a személyazonos-
ság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott,
lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és Magyarország-
ról a hazatéréshez szükséges magánútlevél kellõ idõn belül
nem szerezhetõ be.

(3) Az ideiglenes magánútlevelet legfeljebb hat hóna-
pos érvényességi idõtartammal hivatalból kell kiadni

a) annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgár-
nak a hazatérése céljából, aki külföldre utazást korlátozó
rendelkezés hatálya alatt áll, és nem rendelkezik személy-
azonosító igazolvánnyal,

b) annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgár-
nak, akire nézve a tartózkodási helye szerinti külföldi ál-
lam illetékes hatósága az ország területének elhagyását

rendelte el, és nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy
személyazonosító igazolvánnyal.

(4) A hazatérés céljából kiadott ideiglenes magánútle-
vél a Magyar Köztársaság területére történõ egyszeri be-
utazásra jogosít.”

3. § Az Utv. 20. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a § jelenlegi szövegének megjelölése
(1) bekezdésre változik:

„(2) Az úti okmány érvényességét nem érinti, ha a tároló
elem nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a 7. §
(1) bekezdésében foglalt adatokat.”

4. § (1) Az Utv. 24. §-ának e) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[Az útlevélhatóság eljárása során, valamint a Belügy-
minisztériumnak a belügyminiszter által kijelölt szerve
(a továbbiakban: központi adatkezelõ szerv) – hatáskörére
és illetékességére kiterjedõen – az e törvényben meghatá-
rozott feladatai ellátásához a következõ adatokat kezel-
heti]

„e) az állampolgár számára kiadott úti okmány típusát,
számát, érvényességi idejét, az ideiglenes magánútlevél
ellenõrzõ sorszámát, valamint az úti okmányra való jogo-
sultság megszûnésének okát és idõpontját,”

(2) Az Utv. 24. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:
[Az útlevélhatóság eljárása során, valamint a Belügy-

minisztériumnak a belügyminiszter által kijelölt szerve
(a továbbiakban: központi adatkezelõ szerv) – hatáskörére
és illetékességére kiterjedõen – az e törvényben meghatá-
rozott feladatai ellátásához a következõ adatokat kezel-
heti]

„k) a hivatalos útlevél használatára jogosult személy
diplomáciai rangját, az útlevél kiállítására alapot szolgál-
tató tisztségét vagy jogcímeit.”

5. § Az Utv. 27. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A Határõrség határforgalom-ellenõrzést végzõ
szerve a jogosulatlan külföldre utazás megakadályozása,
illetõleg a személyazonosság megállapítása céljából
– közvetlen adathozzáféréssel – adatokat vehet át a köz-
ponti adatkezelõ szerv által a 24. § a)–k) pontja alapján ke-
zelt adatállományból. Az adatokat az adatkérõnek az el-
lenõrzést követõen haladéktalanul törölnie kell.

(3) A központi adatkezelõ szerv az úti okmány jogosu-
latlan felhasználásának megakadályozása céljából határo-
zattal elrendeli annak az úti okmánynak körözését, amely-
nek elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését
bejelentették.”

6. § Az Utv. 28. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egé-
szül ki, ezzel egyidejûleg a (2)–(5) bekezdés megjelölése
(3)–(6) bekezdésre változik:

„(2) Az útlevélhatóság, illetõleg a központi adatkezelõ
szerv az úti okmány okmányazonosítóját megjelölõ kérel-
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mezõ részére a felhasználás céljának és jogalapjának iga-
zolása nélkül is adatszolgáltatást teljesít az úti okmány ki-
adásáról, cseréjérõl, visszavonásáról, érvényességének,
elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének,
találásának, megkerülésének tényérõl. Az adatszolgáltatá-
si eljárás elektronikus ügyintézés útján is folyhat.”

7. § Az Utv. a következõ 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) A tároló elemnek az érintett azonosítását

valamely fizikai tulajdonságának rögzítésével lehetõvé te-
võ módon elõállított személyes adatait

a) az útlevélhatóság kizárólag a tároló elemet tartalma-
zó úti okmány kiadásáig jogosult kezelni, azokat az úti ok-
mány kiadásakor haladéktalanul törölni kell,

b) a Határõrség határforgalom-ellenõrzést végzõ szer-
ve kizárólag a személyes adatnak a tároló elembõl történõ
olvasásával kezelheti,

c) a 27. § (1) bekezdésének és a 28. § (3) bekezdésének
alkalmazása során nem lehet átadni vagy továbbítani.

(2) A személyes adatoknak a tároló elemben történõ tá-
rolását olyan technikai módszerek alkalmazásával kell
megvalósítani, amelyek az elérhetõ legmagasabb szinten
biztosítják azt, hogy a tároló elem tartalmához illetéktelen
személyek ne férhessenek hozzá.”

8. § Az Utv. a következõ 42. §-sal egészül ki:
„42. § E törvény 7. §-ának (1) és (2) bekezdése, vala-

mint 32/A. §-a a tagállamok által kiállított útlevelek és úti
okmányok biztonsági jellemzõire és biometrikus elemeire
vonatkozó elõírásokról szóló, 2004. december 13-i
2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének,
valamint 4. cikke (2) és (3) bekezdésének végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. §-ának az Utv. 7. §-a (2) bekezdését mó-
dosító rendelkezése, továbbá e törvény 7. §-a, 10. §-ának
(3) és (4) bekezdése 2006. augusztus 29-én lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Utv. 21. §-a, 22. §-ának (2) bekezdése, továbbá az
Utv. 17. §-ában a „szolgálati kötelezettség alapján”, vala-
mint az „és a besorozott hadköteles” szövegrész.

10. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Utv. 24. §-ának a) pontjában a „leánykori családi

és utónevét” szövegrész helyébe „születési családi és utó-
nevét” szövegrész,

b) az Utv. 24. §-ának f) pontjában és 28. §-a (1) bekez-
désének c) pontjában az „ellopásának” szövegrész helyébe
az „eltulajdonításának” szövegrész,

c) az Utv. 28. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az
„– ideértve a leánykori családi és utónevet is –” szövegrész
helyébe az „– ideértve a születési családi és utónevet is –”
szövegrész lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 19. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A magyar állampolgárság megszûnésérõl a belügy-
miniszter értesíti a polgárok személyi adatait és lakcímét
nyilvántartó hatóságot, az anyakönyvi hatóságot, az útle-
vélhatóságot, a Központi Statisztikai Hivatalt, továbbá – a
potenciális hadköteles és a hadköteles személyek ese-
tében – a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó
szervét.”

(3) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Itv.) melléklete IX. fejezete I. címének
5. pontja a következõ d) alponttal egészül ki:

[Illetékmentes:]
„d) az úti okmány cseréje, amennyiben arra azért kerül

sor, mert az úti okmány biometrikus azonosítót tartalmazó
tároló eleme nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a
külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. §-ának
(1) bekezdésében foglalt adatokat.”

(4) Az Itv. melléklete IX. fejezete I. címének 6. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. Az elveszett, megsemmisült, továbbá – az 5. pont
d) alpontjában meghatározott eset kivételével – a megron-
gálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett
kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a 2–4. pontban
meghatározott illeték kétszerese.”

11. § E törvény 1. §-a és 7. §-a a tagállamok által kiállí-
tott útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzõire és
biometrikus elemeire vonatkozó elõírásokról szóló, 2004.
december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikke
(2) bekezdésének, valamint 4. cikke (2) és (3) bekezdésé-
nek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2006. évi XXIV.
törvény

a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett
támogatásáról, az egyes címzett támogatással

folyamatban lévõ beruházások eredeti döntéseinek
módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok

címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló
1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról*

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.
A törvény szövege a Magyar Közlöny 2006. február 17-én megjelent 18. szá-
mában fellelhetõ.
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2006. évi XXVII.
törvény

a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról
szóló 2000. évi CXXVI. törvény módosításáról*

1. § A Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Köz-
pontról szóló 2000. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szbetv.) 2. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[2. § (1) A Központ a törvény 4. §-ában megjelölt bûn-
cselekmények megelõzésének, megszakításának, felde-
rítésének elõsegítése céljából a következõ feladatokat
látja el:]

„e) az együttmûködõ szervek részérõl érkezett adatokat
– azok elemzését, értékelését követõen – a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkezõ együttmûködõ szerveknek
küldi meg, az elvégzett elemzõ-értékelõ tevékenység ered-
ményeként – szükség szerint – felderítési cselekményre,
nyomozási cselekményre, intézkedésre tesz javaslatot;”

2. § (1) Az Szbetv. 4. §-a (1) bekezdésének e) és f) pont-
ja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[4. § (1) A Központ az együttmûködõ szervektõl átvett
következõ adatokat kezeli:]

„e) a Btk. 259. §-ába ütközõ közveszélyokozás bûntet-
tére, a Btk. 261. §-ába ütközõ terrorcselekmény bûntettére,
a Btk. 262. §-ába ütközõ légijármû, vasúti, vízi, közúti tö-
megközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jár-
mû hatalomba kerítése bûntettére, a Btk. 263/A. §-ának
(1)–(3) bekezdésébe ütközõ visszaélés lõfegyverrel vagy
lõszerrel bûntettére, a Btk. 264. §-ába ütközõ visszaélés ra-
dioaktív anyaggal bûntettére, a Btk. 264/C. §-ába ütközõ
visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel
bûntettére, a Btk. 270/A. §-ának (3) bekezdésébe ütközõ
közveszéllyel fenyegetés bûntettére, a Btk. 274. §-ának
(1) bekezdésébe ütközõ közokirat-hamisítás bûntettére, a
Btk. 282–282/B. §-ába ütközõ visszaélés kábítószerrel
bûncselekményére vonatkozó adatokat,

f) a Btk. 287. §-ába ütközõ haditechnikai eszközök és
szolgáltatások, illetõleg kettõs felhasználású termékek és
technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megsze-
gésének bûntettére, a Btk. 303–303/A. §-ába ütközõ pénz-
mosás bûntettére, a Btk. 304. §-ába ütközõ pénzhamisítás
bûntettére és a Btk. 304/A. §-ába ütközõ pénzhamisítás
elõsegítésének vétségére vonatkozó adatokat.”

(2) Az Szbetv. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján kezelt adatok az ada-
tot átadó együttmûködõ szervre irányadó adatkezelési ha-
táridõ elteltéig kezelhetõk.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 6-i ülésnapján fogadta el.

3. § Az Szbetv. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A megküldött adattal összefüggésben közölni kell:
a) az adatszolgáltató szerv megnevezését,
b) az adatkezelés jogalapját, határidejét, valamint a ha-

táridõ módosulását,
c) az adat keletkezésének idejét, valamint azt, hogy az

adat titkos információgyûjtés eredménye-e vagy sem,
d) az adat ellenõrzöttségét, továbbá hogy az tényeken,

becsléseken, következtetéseken alapul-e,
e) a felhasználás korlátozására vonatkozó tájékozta-

tást.”

4. § Az Szbetv. 8. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[(2) A Központ által kezelt adatot haladéktalanul töröl-
ni kell, ha]

„a) a törvény 4. §-ának (4) bekezdésében meghatározott
adatkezelési idõ letelt,”

5. § (1) Az Szbetv. 2. §-ának (1) bekezdésében, 3. §
(1) bekezdésének a) és b) pontjában és (2) bekezdésében,
6. §-ának (1) bekezdésében, valamint 17. §-ának a) pontjá-
ban a „4. §-ában” szövegrész helyébe a „4. §-ának (1) és
(2) bekezdésében” szövegrész lép.

(2) Az Szbetv. 5. §-ának (1) és (2) bekezdésében a
„4. §-ában” szövegrész helyébe a „4. §-ának (3) bekezdé-
sében” szövegrész lép.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2006. évi XXXIII.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia
Köztársaság Kormánya között személyeknek

az államhatáron történõ átvételérõl szóló,
Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezmény

kihirdetésérõl*

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 6-i ülésnapján fogadta el.
A törvény szövege a Magyar Közlöny 2006. február 23-án megjelent 21. szá-
mában fellelhetõ.
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2006. évi XXXIV.
törvény

egyes, az önkormányzatok mûködését érintõ
törvények módosításáról*

1. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. §-ának (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A köztisztviselõ a munkáltató által természetben
nyújtott kedvezményes étkeztetésre vagy étkezési utal-
ványra jogosult, kivéve azt az idõtartamot, amelyre illet-
ményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a tá-
vollét idõtartama meghaladja a harminc napot.”

2. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 109/K. §-a (12) bekezdése c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„c) a haditechnikai és rendészettechnikai eszközök ki-
vételével önkormányzatok, társadalmi szervezetek, szö-
vetségek, egyesületek, alapítványok, karitatív tevékenysé-
get folytató szervezetek részére, továbbá katasztrófák és
súlyos szerencsétlenségek megelõzése, következményei-
nek elhárítása vagy enyhítése céljából az érintett szervezet
részére írásbeli megállapodással, térítésmentesen tulaj-
donba, vagyonkezelésbe vagy használatba adhatja,”

3. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §-a
(2) bekezdésének 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„11. az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevõje ré-
szérõl felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költ-
ség, továbbá, ha az meghaladja a tértivevényes postai kül-
deményért fizetendõ díj háromszorosát, a hatóság részérõl
felmerülõ levelezési költség,”

4. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdé-
seirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 19. §-a a következõ (3) be-
kezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a polgármes-
ter öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka
megállapításának és folyósításának részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.”

5. § (1) E törvény a kihirdetést követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Ktv. 30/B. §-ának (2) bekezdése azzal, hogy az
e törvény hatálybalépése elõtt a Ktv. 30/B. §-ának (2) be-
kezdése alapján adományozott címeket nem érinti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 6-i ülésnapján fogadta el.

2006. évi XXXVII.
törvény

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a határokat átlépõ bûnözés megelõzése és

leküzdése érdekében folytatandó együttmûködésrõl
szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt

Szerzõdés kihirdetésérõl*

A Kormány
39/2006. (II. 20.) Korm.

rendelete
a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési

támogatási programok elõirányzatai,
valamint a vis maior tartalék felhasználásának

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

módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2006. évi költségve-
tésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. §-ának (4) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:

1. §

A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési tá-
mogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior
tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ren-
delet) 18/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18/A. § (1) A Kormány által a helyi önkormányzatok
2006. elsõ félévi belvízvédekezéssel kapcsolatos többlet-
költségeire – a vis maior tartalék elõirányzatának növelé-
sével – jóváhagyott 785,6 millió forint összegû támogatás-
ból 196,4 millió forint használható fel az önkormányza-
toknál felmerülõ védekezési kiadásokra. Ezen elõirányzat
felhasználása során e rendelet 13–14. §-ait és 18. §
(2)–(5) bekezdéseit kell megfelelõen alkalmazni.

(2) A Kormány által a helyi önkormányzatok 2006. elsõ
félévi belvízvédekezéssel kapcsolatos többletköltségeire
jóváhagyott 785,6 millió forint összegû támogatásból
589,2 millió forint használható fel a 2006 januárjában sú-
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lyos belvízhelyzetben lévõ Heves, Hajdú-Bihar, Jász-
Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Csongrád, Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyék
érintett önkormányzatainál a belvízveszély mérséklésével
összefüggõ kiadásokra.

(3) A (2) bekezdés szerinti elõirányzat megyék közötti
felosztásáról a belügyminiszter – a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter, valamint a megyei védelmi bizottságok
javaslata alapján – dönt.

(4) Az önkormányzatok a (2) bekezdés szerinti támoga-
tási igényüket – a megyei védelmi bizottságok útján – a
megyei területfejlesztési tanácsokhoz nyújthatják be. Az
önkormányzatok támogatási igénye alapján a vis maior
tartalék (2) bekezdés szerinti összegébõl – a területfejlesz-
tési tanács elnökének javaslatára – a belügyminiszternek a
pénzügyminiszterrel egyeztetett döntése szerint elõleg fo-
lyósítható.

(5) A megyei területfejlesztési tanács:

a) a vis maior tartalék (1) és (2) bekezdések szerinti
összegébõl akkor is igényelhet támogatást, ha a 10. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti éves elõirányzatot még nem
használta fel,

b) az önkormányzatoknál a belvízveszély mérséklésé-
vel összefüggõ kiadásokra a (4) bekezdés szerint felosztott
megyei keretösszeg erejéig nyújthat be vis maior tartalékra
vonatkozó kérelmet.

(6) Az igények teljesítésérõl a pénzügyminiszterrel tör-
ténõ egyeztetést követõen a belügyminiszter dönt.

(7) A vis maior tartalék (1)–(7) bekezdés szerinti össze-
gébõl jóváhagyott támogatásról az önkormányzatoknak a
megyei területfejlesztési tanács részére 2006. június 30-ai
fordulónappal, legkésõbb július 10-ig el kell számol-
niuk. E határidõ elmulasztása esetén a támogatást az
Áht. 64/B. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal nö-
velt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetés-
nek.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdésének elsõ mondata
e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszíti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

A gazdasági és közlekedési miniszter,
a belügyminiszter,

valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
6/2006. (II. 24.) GKM–BM–KvVM

együttes rendelete
a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról

és ellenõrzésérõl szóló
7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM

együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. §-a (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján a következõket rendeljük el:

1. §

A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és el-
lenõrzésérõl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmát és
az alkalmazandó mûszereket, eszközöket – a (3) bekezdés-
ben foglalt kivétellel – a 4. § (2) bekezdés a)–c) pontjai
szerinti gépkocsira a motor mûködési módjától, valamint
emisszió szabályozó és ellenõrzõ rendszerétõl függõen a
14. számú melléklet írja elõ.

(2) A 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti gépkocsi eseté-
ben az alkalmazandó módszert a beépített belsõ égésû mo-
tortól és a használati módtól függõen kell meghatározni, a
technológiai részletszabályokat a Közlekedési Fõfelügye-
let (a továbbiakban: KFF) szabályzatában írja elõ.

(3) A területi közlekedési felügyelet a 7. § (1) bekezdés
d) pontja szerinti kérelem alapján, az ott megjelölt határ-
idõig engedélyezi az (1) bekezdés szerinti technológia
automatikus programvezérlés, elektronikus tanúsítvány
nyomtatás és internetes adattovábbítás nélküli, manuális
végrehajtását.

(4) A kétütemû motoros gépkocsik környezetvédelmi
felülvizsgálatának tartalmát és eszközeit az 1. számú és
2. számú melléklet írja elõ.

(5) Új gépkocsi forgalomba helyezése esetén a jármû az
(1), illetve (2) bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen az azok-
ban elõírt mérések végrehajtása nélkül is megfelelõnek
minõsíthetõ, és kiadható a környezetvédelmi igazolólap és
a plakett, ha a gépkocsi jellemzõi a gyártó által meghatáro-
zott valamennyi átadási, mûszaki és minõségi követel-
ménynek megfelelnek, és a gyártó, illetve vezérképviselet
közli a gépkocsi környezetvédelmi osztályát.

(6) A környezetvédelmi felülvizsgálat módszereinek
fejlesztése, a technikai fejlõdés által lehetõvé váló új vizs-
gálati eljárások üzemi kísérletben történõ kipróbálása ér-
dekében a KFF, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(a továbbiakban: GKM) egyetértésével az (1), illetve
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(2) bekezdésben elõírtaktól eltérõ, azokkal legalább
egyenértékûnek ítélt módszer alkalmazását is engedélyez-
heti, legfeljebb 2 év idõtartamra. Az engedélyt indokolt
esetben a KFF megújíthatja.”

2. §

Az R. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi felülvizsgálatot a kijelölést kérel-
mezõ telephelye szerint illetékes területi közlekedési fel-
ügyelet által a felülvizsgálat végzésére feljogosított gép-
jármûfenntartó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: fe-
lülvizsgáló szervezet) végezheti, amennyiben – a d) pont-
ban foglaltak figyelembevételével – teljesíti a 11. számú
mellékletben foglalt feltételeket, és]

„d) 2005. december 31. után rendelkezik a 14. számú
melléklet szerinti „Rendszeres Környezetvédelmi Felül-
vizsgálatra Alkalmas” minõsítésû gázelemzõ és/vagy füs-
tölésmérõ mérõmûszer, illetve mérõrendszer (a továbbiak-
ban: RKFA rendszer), illetve mérõrendszerrel. A közleke-
dési hatóság a felülvizsgáló hely által legkésõbb 2006.
március 14-ig benyújtott kérelme alapján határozattal
2005. december 31-e utáni, de 2006. június 1-jénél nem
késõbbi idõpontot állapít meg az RKFA mûszerrel való
rendelkezésre, amennyiben a felülvizsgáló hely igazolja,
hogy önhibáján kívüli okból nem teljesítette a 2005. de-
cember 31-i határidõt. Igazolásként el kell fogadni az
RKFA mûszer szállítására 2005-ben megkötött szerzõdés-
ben megjelölt mûszergyártónak vagy forgalmazónak a
nyilatkozatát, hogy nem tudta teljesíteni a szerzõdést
2005. december 31-ig, és azt a módosított idõpontot,
amelyre az RKFA mûszer telepítését, beüzemelését vállal-
ja. A közlekedési hatóság indokolatlanul hosszú szállítási
határidõ esetén a mûszergyártó, illetve forgalmazó által
megjelölttõl eltérõ idõpontot is meghatározhat.”

3. §

Az R. 8. számú mellékletének felvezetõ szövege helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„MEGFELEL minõsítéssel befejezõdõ környezetvédel-
mi felülvizsgálat esetén a tanúsítványadó a területi közle-
kedési felügyelet nevében, a „Közlekedési Felügyelet” fel-
iratú, kör alakú, szárazbélyegzõvel ellátott, a motor üzem-
módjától (Otto- vagy dízelmotoros) függõ tartalmú rend-
szeres környezetvédelmi felülvizsgálat igazolólapot állít
ki. Az igazolólap mérete 70×100 mm, tartalmát jelen mel-
léklet határozza meg.

Az igazolólap a gépkocsi- és vizsgálatazonosító, illetve
a felülvizsgálati környezetvédelmi jellemzõket tartalmazó

részbõl áll. Az azonosító rész minden jármû típusra ugyan-
azokat a jellemzõket tartalmazza.

Az igazolólapon az egyes feliratok, adatok, rovatok el-
rendezését, a szigorú számadású nyomtatványnak minõsü-
lõ igazolólapok õrzésének, kezelésének, nyilvántartásának
részletes szabályait a vonatkozó jogszabályok alapján a
KFF állapítja meg.

Az igazolólap és a 9. számú melléklet szerinti plakett
elektronikus nyilvántartásához, a nyilvántartás nyomtatá-
sához, továbbá a felülvizsgálatról készített tanúsítványnak
a közlekedési hatósághoz történõ elektronikus továbbítá-
sához szükséges programot legkésõbb 2006. december
31-ig a KFF térítésmentesen biztosítja a felülvizsgáló he-
lyek számára. A számítógépes program a tanúsítvány nyil-
vántartását, visszakereshetõségét is biztosítja.”

4. §

Az R. 12. számú mellékletének 5. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„5. Az RKFA mûszerek ellenõrzése
Az ellenõrzésnek 2005. február 1-je után ki kell térnie

az RKFA minõsítésû mérõrendszerek használat közbeni
vizsgálatára is.

5.1. Ha 2006. február 1-je után az ellenõrzés megálla-
pítja, hogy a felülvizsgáló hely indokolatlanul nem hasz-
nálja a rendelkezésre álló, mûködõképes RKFA mérõrend-
szert, úgy a közlekedési hatóság a felülvizsgáló hely feljo-
gosítását 1 hónapra felfüggeszti.

5.2. Ha a mûbizonylattal rendelkezõ mûszer vizsgála-
takor rendellenes mûködés (az automatikus mérésvezérlés
elõírttól, illetve használati utasításától, leírásától eltérõ
mûködése, a vizsgálatok során kijelzett és rögzített, illetve
az elektronikus tanúsítványban kinyomtatott értéke elté-
rése stb., ide nem értve a mûszer ellenõrzõ mérés során be-
avatkozás nélkül bekövetkezõ meghibásodását, a kalibrá-
ció hibáját) gyanúja merül fel, az ellenõrzõ hatóság vizsgá-
latot indít.

5.3. Ha az ellenõrzést végzõ közlekedési hatóság azt ál-
lapítja meg, hogy

a) a rendellenes mûködés a felülvizsgáló szándékos be-
avatkozásának következménye, akkor a felülvizsgáló hely
feljogosítását vissza kell vonni. Ebben az esetben a vissza-
vonástól számított 3 évig nem adható újból feljogosítás,

b) a mûbizonylattal rendelkezõ mûszer rendellenes
mûködése a gyártó, illetve forgalmazó által elkövetett hi-
bára vezethetõ vissza, úgy soron kívül köteles értesíteni a
KKF-et, amely a rendellenesen mûködõ mûszerek haszná-
latát a kijavítást követõ ismételt minõsítésig felfüggeszti.

5.4. Ha a mûbizonylattal rendelkezõ mérõrendszerben
a mérõmûszerek vizsgálatakor rendellenes mûködés ta-
pasztalható (pl. oxigén cella hibája, számítás ellenõrzõ
program szerinti hiba), az ellenõrzõ hatóság a mûszer
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használatát megtiltja, másik megfelelõ RKFA mûszer hiá-
nyában a felülvizsgáló hely feljogosítását a javítást kö-
vetõ, a 14. számú melléklet 1.10.5.1.3., illetve 1.10.6.1.2.
pontja szerinti pontosság-ellenõrzés megtörténtéig felfüg-
geszti.”

5. §

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

Dr. Kóka János s. k., Dr. Lamperth Mónika s. k.,
gazdasági és közlekedési belügyminiszter

miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határozat

Az Alkotmánybíróság
5/2006. (II. 15.) AB

határozata*

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenes-
ségének utólagos vizsgálatára és megsemmisítésére irá-
nyuló indítványok, valamint alkotmányjogi panaszok
alapján – dr. Bagi István, dr. Erdei Árpád és dr. Kiss
László alkotmánybíró különvéleményével – meghozta az
alábbi

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a helyi ön-
kormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl
szóló 2000. évi XCVI. törvény 5. § e) pontja alkotmány-
ellenes, ezért azt megsemmisíti.

2. Az Alkotmánybíróság a helyi önkormányzati képvise-
lõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI.
törvény 5. § e) pontja konkrét ügyben való alkalmazásának
megtiltása iránt benyújtott indítványokat elutasítja.

* Az indokolás szövege a Magyar Közlöny 2006. február 15-én megjelent
16. számában fellelhetõ.

3. Az Alkotmánybíróság a helyi önkormányzati képvi-
selõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi
XCVI. törvény 10. § (3) bekezdése, valamint a 11. § (2) be-
kezdése alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

4. Az Alkotmánybíróság a Baranya Megyei Bíróság
Pk. 61.020/2003/2. számú, a Tolna Megyei Bíróság
Pk. 20.149/2003/3. számú, a Tolna Megyei Bíróság
Pk. 20.144/2003/3. számú és a Gyõr-Moson-Sopron Me-
gyei Bíróság Kpk. 20.093/2003/5. számú jogerõs végzésé-
vel elbírált ügyekben benyújtott alkotmányjogi panaszo-
kat visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

Közlemény

A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala, valamint

az Oroszországi Föderáció Szövetségi Migrációs
Szolgálata között

a migráció területén megvalósuló együttmûködésrõl
szóló, Budapesten, 2006. február 28. napján aláírt

Egyetértési Nyilatkozat

A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma Beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatala és az Oroszországi
Föderáció Szövetségi Migrációs Szolgálata (a továbbiak-
ban: Felek),

figyelembe véve a migrációs folyamatok szabályozá-
sára irányuló kérdések fontosságát, és az illegális migráció
elleni küzdelem aktualitását,

nagy hangsúlyt fektetve a migrációs folyamatoknak az
emberi jogok és szabadságjogok betartása mellett meg-
valósuló szabályozására,

kölcsönösen törekedve a migrációval kapcsolatos kétol-
dalú együttmûködés hatékonyságának növelésére, a köl-
csönösen elõnyös együttmûködéssel kapcsolatos kérdések
operatív megoldására és a szakmai kapcsolatok bõvítésére,

irányadónak tekintve az ENSZ és az Európa Tanács
alapokmányaiban, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa
határozataiban foglalt elveket; a menekültek jogállására
vonatkozó, 1951. július hó 28. napján elfogadott Egyez-
ményt; a menekültek helyzetére vonatkozó, 1967. ja-
nuár 31. napján létrejött Jegyzõkönyvet; a nemzetközi
szervezett bûnözés elleni küzdelemrõl szóló, 2000. no-
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vember 15. napján megszületett ENSZ Egyezményt kiegé-
szítõ, a bevándorlók szárazföldön, tengeren és levegõben
történõ illegális bejuttatásáról szóló Jegyzõkönyvet; a Ma-
gyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kor-
mánya között a bûnözés, különösen a szervezett bûnözés
elleni harcban történõ együttmûködésrõl szóló, 1997.
április 7-én aláírt Megállapodást,

saját illetékességi körükön belül eljárva, betartva álla-
maik jogszabályait és nemzetközi kötelezettségeit,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. A Felek kifejezik a migrációs kérdésekre, azon belül
is elsõsorban az alábbiakban felsorolt fõ témakörökre vo-
natkozó együttmûködési szándékukat:

– a migránsok jogainak védelme;
– a bevándorlás ellenõrzése, az illegális migráció meg-

elõzése, és megakadályozása;
– a menekültek befogadása és ellátása, a menekültügyi

eljárás;
– útlevelekkel és vízumokkal kapcsolatos kérdések;
– a nemzetközi szintû együttmûködés, beleértve a regio-

nális együttmûködést.

2. A Felek célszerûnek tartják a migrációs folyamatok
szabályozása területén, valamint a migrációs információs
rendszerek és adatbázisok létrehozásával kapcsolatos kér-
dések kapcsán megvalósuló tapasztalatcserét.

3. A Felek képviselõi – amennyiben szükséges –
munkatalálkozókat és konzultációkat tarthatnak a jelen
Egyetértési Nyilatkozat keretében megvalósuló kétoldalú
együttmûködés hatékonyságának növelését célzó kérdé-
sek megvitatása érdekében.

A Felek a konkrét intézkedések foganatosítása kapcsán
végzett tevékenységük összehangolása érdekében közös
munkacsoportokat hozhatnak létre.

A Felek – kölcsönösségi alapon – szakembereket küld-
hetnek egymáshoz, a migrációs folyamatok szabályozásá-
ban szerzett tapasztalataik tanulmányozása, valamint az
együttmûködõ szervezeteik gyakorlati munkájával össze-
függésben felmerülõ kérdések megoldása érdekében.

Az említett szakértõi csoportok kiküldetésének idõtarta-
máról, azok összetételérõl, programjáról és a költségek vi-
selésérõl a Felek eseti jelleggel állapodnak meg.

4. A Felek hasznosnak tartják
– saját államaikban érvényes migrációs jogszabályaik,
– a migrációval kapcsolatosan rendelkezésre álló infor-

mációs és analitikai anyagaik és statisztikai adataik,
– hivatali idõszakos kiadványaik,
– és a pozitív munkatapasztalat terjesztésével kapcsola-

tos módszertani anyagaik
cseréjét.

A jelen Egyetértési Nyilatkozat alapján történõ együtt-
mûködés során a Felek személyes adatokat nem adnak át
egymásnak.

5. Az együttmûködés hatékonyságának növelése érde-
kében a Felek megvizsgálják a migrációval és menekül-
tekkel foglalkozó, nemzetközi szervezetek által szervezett
konferenciákon és szemináriumokon való részvételük le-
hetõségeit.

A Felek véleménye szerint célszerû megkülönböztetett
figyelmet szentelni az illegális migrációval kapcsolatos
kérdések vizsgálatának, valamint az illegális migráció el-
leni küzdelem jegyében foganatosított közös intézkedések
kidolgozásának.

6. A Felek más, kölcsönösen elfogadható témakörökben
megvalósított együttmûködésre is lehetõséget látnak.

7. Eltérõ megállapodás hiányában, a Felek között a jelen
Egyetértési Nyilatkozattal összefüggésben megvalósuló
kapcsolattartás angol nyelven történik.

8. A jelen Egyetértési Nyilatkozat az aláírás napján lép
hatályba. A jelen Egyetértési Nyilatkozatot bármelyik Fél
írásban felmondhatja. Ez esetben a jelen Egyetértési Nyi-
latkozat a felmondásnak a másik Fél által történt kézhez-
vételét követõ hatodik hónap elteltével veszti hatályát.

9. A jelen Egyetértési Nyilatkozat nem minõsül nemzet-
közi szerzõdésnek.

Készült Budapesten, 2006. február hó 28. napján, két
eredeti példányban, magyar és orosz nyelven.

Aláírások

Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Az FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Földmûvelésügyi Hivatala

pályázatot hirdet
a Megyei Vadászati-halászati Osztály

vezetõi munkakörének betöltésére

Pályázati feltételek: a pályázónak meg kell felelnie a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általános alkal-
mazási feltételeknek, valamint:
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– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– össze fér he tet len ség hi á nya.

Az ál ta lá nos elõ írá so kon túl me nõ en al kal ma zá si felté -
telek:

– szak irá nyú egye te mi vég zett ség,
– köz igaz ga tás ban szer zett leg alább 5 éves gya kor lat, és 

köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– mun ka kör höz kap cso ló dó egész ség ügyi al kal mas sá gi

kö ve tel mény a fegy ver tar tá si en ge dély hez szük sé ges I. al -
kal mas sá gi csoportú eü. alkalmasság,

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

Fel adat kör/mun ka kör meg ne ve zé se:
– Vad ásza ti-ha lá sza ti Osztály ve ze tõ je.

Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi:
– szer ve zi és irá nyít ja a vad gaz dál ko dás sal, ha lá szat tal

kap cso la tos ha tó sá gi fel ada to kat, 
– el lát ja a va dá sza ti, ha lá sza ti tör vény és az ezek hez

kap cso ló dó jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott feladatokat, 
– irá nyít ja az FM hi va tal osz tá lya ként mû kö dõ Va dá -

sza ti és Ha lá sza ti Fel ügye lõ ség munkáját,
– vég re hajt ja az FVM mint fel ügye le ti szerv ál tal elõ írt

ál lam igaz ga tá si fel ada to kat,
– kap cso la tot tart és együtt mû kö dik a te rü le ti il le té kes

társ ha tó sá gok kal és szak mai szervezetekkel.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– a tró fea bí rá lat ban szer zett há roméves gya kor lat,
– ide gen nyelv is me re te,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me ret.

Be so ro lá sa, il let mé nye és jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sa a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 
alapján történik.

A ve ze tõi szint a Ktv. sze rin ti osz tály ve ze tõi be so ro lás.

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó szak -

mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát, 
– egész ség ügyi al kal mas ság ról szó ló iga zo lás má so la tát.

A pá lyá zat ki írá sát a 35/1998. (V. 15.) FM ren de let 2. §
ren de li el. A fel ügye lõ ség ve ze tõ jét a hi va tal ve ze tõ ne vezi
ki, aki a ki ne ve zé sé hez kö te les a Föld mû ve lés ügyi és Vi -
dék fej lesz té si Mi nisz té ri um egyetértését beszerezni.

A pá lyá za to kat 2006. már ci us 30-ig az FVM Jász-
 Nagykun-Szolnok Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal nak
cí mez ve (5000 Szol nok, Kos suth L. út 2.), le zárt bo rí ték -
ban kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni, hogy
„Pá lyá zat osz tály ve ze tõi ál lás be öl té sé re”.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról 2006. áp ri lis 30-ig – há rom -
ta gú elõ ké szí tõ bi zott ság ál tal fel ál lí tott rang sor fi gye lem -
be vé te lé vel – a hi va tal ve ze tõ dönt .

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók az el bí rá lás tól szá -
mí tott 8 na pon be lül írás ban ér te sí tést kap nak. Az ál lás
2006. má jus 2. nap já tól tölt he tõ be.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a hu mán -
po li ti kai ügy in té zõ nél a 06 (56) 505-377-es te le fon szá -
mon.

A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság
(1054 Bu da pest, Zol tán u. 16.)

pá lyá za tot hir det
gaz da sá gi igaz ga tó ál lás hely be töl té sé re

A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság alap te vé keny sé ge:
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let sze rin ti köz igaz ga tá si, ellenõr -
zési, in for má ció szol gál ta tá si, va gyon ke ze lé si fel ada tok el -
lá tá sa.

A gaz da sá gi igaz ga tói ál lás hely ma ga sabb ve ze tõ be -
osz tás nak mi nõ sül. 

Fel ada ta: 

A Pénz ügyi, a Szám vi te li és a Költ ség ve té si Ter ve zõ
Osz tály mun ká já nak irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa, fel ügye le te
a vo nat ko zó jog sza bá lyok, a KVI Ala pí tó Ok ira ta, a Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta alap ján. A szak mai te vé -
keny ség fej lesz té se mel lett kü lö nö sen:

– a KVI gaz da sá gi kép vi se le te a fel ügye le ti szerv és más 
ha tó sá gok elõtt,  

– se gí ti a ve zér igaz ga tó dön té sét a gaz da sá gi ügyek ben
és az eze ket érin tõ sza bá lyo zá si te vé keny ség ben,

– a KVI gaz dál ko dá sát, gaz da sá gi mû kö dé sét érin tõ
jog sza bály ter ve ze tek vé le mé nye zé se, jog sza bá lyi vál toz -
ta tá sok kez de mé nye zé se és ter ve zet elõ ké szí té se,

– el len jegy zi a kö te le zett ség vál la lást tar tal ma zó ok ira -
to kat,

– szer ve zi a költ ség ve tés sel kap cso la tos fel ada tok el -
látását, nyil ván tar tá sát, a ve ze tõi gaz da sá gi in for má ci ós
rend szer mû kö dé sét, 
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– gon dos ko dik a pénz ügyi kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
rõl, a hoz zá tar to zó rend sze res pénz for gal mi in for má ció és
adat szol gál ta tás ról, biz to sít ja a lik vi di tást, a ha té kony gaz -
dál ko dást, 

– el jár, vé le mé nyez, il let ve dön tés-elõ ké szí tést vé gez az 
SZMSZ sze rint a fel adat kö ré be ren delt ügyek ben.

Az ál lás hely be töl té sé nek fel té te lei: 
– köz gaz da sá gi egye tem, vagy Pénz ügyi Szám vi te li Fõ -

is ko la, va la mint mér leg ké pes köny ve lõi, vagy an nál ma -
ga sabb szám vi te li végzettség,

– sze re pel nie kell a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tv.
151. § (3)–(5) bekezdése sze rin ti nyil ván tar tás ban, ren del -
kez nie kell a te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sí tó iga zol -
vánnyal,

– leg alább 5 éves köz szol gá la ti és  szak mai te rü le ten
szer zett ve ze tõi gya kor lat, 

– bün tet len elõ éle tet iga zo ló, 3 hó nap nál nem ré geb bi
er köl csi bi zo nyít vány, 

A mun ka kör be töl té se va gyon nyi lat ko zat-té te lé hez,
„C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés hez és össze fér he -
tet len ség rõl va ló nyilatkozattételhez kötött. 

Il let mény meg ál la pí tá sa: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény és a vég re haj tá sá ról
szó ló 17/1993. (VI. 18.) PM ren de let ben fog lal ta kon és
a mun kál ta tói jog kört gya kor ló vezérigazgató döntésén
ala pul. 

A pá lyá za tok pos tai és sze mé lyes úton tör té nõ be nyúj tá -
sá nak ha tár ide je: 2006. áp ri lis 14.

„Gaz da sá gi Igaz ga tói Pályá zat” meg je lö lés sel a Kincs -
tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság Hu mán po li ti kai Ön ál ló Osz tály
cím re kér jük azt el jut tat ni. Sze mé lyes be adás ese tén mun -
ka na po kon 7 óra 30-tól 16 órá ig a KVI Hu mán po li ti kai
Ön ál ló Osz tá lyá ra. A pá lyá zat hoz rész le tes szak mai ön -
élet raj zot és a vég zett sé get iga zo ló ok le vél fény má so la tát
kér jük csa tol ni.

A pá lyá zatel bí rá lás ha tár ide je: 2006. áp ri lis 25. 
Az ál lás hely 2006. má jus 2. nap já tól tölt he tõ be.  

A Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal
pá lyá za tot hir det

bel sõ el len õri mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet,
– szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (közgazda -

sági, jo gi, ál lam igaz ga tá si) vagy
– más fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség ese tén a kö vet ke zõ

ké pe sí té sek va la me lyi ké vel rendelkezik
= ok le ve les pénz ügyi re vi zo ri,

= pénz ügyi-szám vi te li szak el len õri,

= ok le ve les könyv vizs gá lói,

= költ ség ve té si el len õri,

= mér leg ké pes köny ve lõi, il let ve az zal egyen ér té kû
ké pe sí tés,

= Bel sõ El len õrök Nem zet kö zi Szer ve ze té nek ok le -
ve les bel sõ el len õri ké pe sí té se,

= ok le ve les in for ma ti kai rend szer el len õr,

= köz igaz ga tá si gaz dál ko dá si és el len õr zé si szak -
értõ

– leg alább két éves mun ka vi szony, köz tiszt vi se lõi, il let -
ve köz al kal ma zot ti jog vi szony, il let ve költ ség ve té si szerv -
nél eltöltött jogviszony.

Elõnyt je lent:

– kö zép fo kú nyelv is me ret (an gol, né met, fran cia),

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

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

A be so ro lás, az il let mény, va la mint egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alapján történik.

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

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor. A pá lyá zat ered mé nyé rõl a
pá lyá zók írás ban értesítést kapnak.

A pá lyá za ti el já rás, il let ve a pá lyá za tok el bí rá lá sa a
 köztisztviselõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 
10. §-ában meg ha tá ro zot tak szerint történik.

A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Te rü let po li ti kai Kor -
mány za ti Hi va tal 1357 Bu da pest, Pf. 2 cím re dr. Ga lam bos 
Ká roly hi va tal ve ze tõ úr ne vé re, egy példányban kell be -
nyúj ta ni.

A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat bel sõ el len õri
mun ka kör re”.

A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be -
tölt he tõ. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, 6 hónapi
próbaidõvel.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó fény kép pel el lá tott, rész le tes szak mai ön -
élet raj zát,

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

– egye te mi vagy fõ is ko lai, il let ve egyéb vég zett sé get ta -
nú sí tó ok irat másolatát.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás
dr. Ta kács Ju dit jo gi re fe rens tõl az (1) 461-8521-es te le -
fon szá mon kér he tõ.
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Agyagosszergény Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– minimum 2 év közigazgatási gyakorlat, mely alól a

képviselõ-testület felmentést adhat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, mely alól a képvi-

selõ-testület felmentést adhat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

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

A kinevezés és a bérezés a Ktv. szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a

Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ

lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás betölthetõ: 2006. május 9.
A pályázatokat Agyagosszergény község polgármeste-

réhez kell benyújtani.
Cím: Ratatics Tiborné polgármester, 9441 Agyagos-

szergény, Kossuth u. 16.

Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A jegyzõi állás betöltésének feltételei:

– igazgatásszervezõi fõiskolai, vagy állam- és jogtudo-
mányi egyetemi képesítés,

– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közigazgatási, vagy jogi szakvizsga,
– legalább ötéves közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az elõírt képesítésrõl szóló oklevél, okirat hiteles má-

solatát,

– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai
vezetési elképzeléseit.

Az illetmény és egyéb személyi juttatások a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv.elõírásai szerint
kerülnek megállapításra.

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

A pályázatot Csabacsüd nagyközség polgármesteréhez
kell benyújtani (Csabacsüd, Szabadság u. 41.)

A lezárt borítékra rá kell írni: „Jegyzõi pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-

tására elõírt határidõt követõ legközelebbi képviselõ-tes-
tületi ülés.

Az állás betöltésének idõpontja: a kinevezésrõl hatá-
rozó képviselõ-testületi ülést követõ nap.

Csákvár Nagyközség 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

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
– szakmai önéletrajz
– munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: többéves vezetõi
gyakorlat

Az aljegyzõnek el kell látnia a polgármesteri hivatal ha-
tósági irodájának vezetését is.

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

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

A pályázat elbírálása: a képviselõ-testület a pályázat
benyújtására elõírt határidõt követõ legközelebbi rendes
ülése.

A munkakör 2006. június hó 1. napjától tölthetõ be, a
kinevezés határozatlan idõre szól.
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A pályázatot Csákvár nagyközség jegyzõje címére
(Dornyi Sándor, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) kell be-
nyújtani. A munkakör betöltésével kapcsolatos egyéb fel-
világosítás is itt kérhetõ [telefon: (22) 582-303].

Esztár Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi munkakörre

Esztár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §
(1) bekezdése alapján – Bagdán Lajos, jelenleg felmentési
idejét töltõ, munkavégzési kötelezettsége alól mentesített
jegyzõ, 2006. április 15-ével megüresedõ jegyzõi munka-
körére – pályázat kiírását határozza el. A munkakör betöl-
tésének kezdõ idõpontja: 2006. április 16.

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv.-ben szereplõ általános alkalmazási feltételek-
nek (magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, összeférhetetlenség hiánya) és azokat igazolnia
kell.

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

tori képesítés [Ktv. 8. § (1) bek. a) pontja],
– közigazgatási gyakorlat legalább 2 éve [Ktv. 8. §

(1) bek. b) pontja],
– közigazgatási szakvizsga [Ktv. 8. § (1) bek. a) pontja].

Az illetmény megállapítása a Ktv. mindenkor hatályos
rendelkezései alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– okleveleket, bizonyítványokat vagy azok másolatát.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: 4124 Esztár, Árpád u. 1., Vajas Jó-
zsef polgármester.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Vajas József polgármester Esztár, Árpád u. 1. Telefon:
(54) 414-081.

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
felvételt hirdet

belsõ ellenõri állás betöltésére

Az állás betöltésének feltételei: a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a költség-
vetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendelet által elõírt alkalmazási feltételek:

– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazda-

sági, jogi) vagy
– más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ

képesítések valamelyikének a megléte: okleveles pénz-
ügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenõri, okleveles
könyvvizsgálói, költségvetési ellenõri, mérlegképes köny-
velõi, illetve azzal egyenértékû képesítés, Belsõ Ellenõrök
Nemzetközi Szervezete okleveles belsõ ellenõri, okleveles
informatikai rendszer ellenõri

– a fentiekben meghatározott képzettség és képesítés
mellett legalább kétéves munkaviszony, köztisztviselõi, il-
letve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú
szolgálati viszony megléte költségvetési, pénzügyi vagy
számviteli munkakörben,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.

Feladatai: a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatáro-
zottak szerint.

Elõnyt jelent: ellenõrzési területen szerzett szakmai
gyakorlat.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító ok-

irat(ok) másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a helyi rendelet szerint.

A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilá-
gosítást a személyügyi ügyintézõ a (33) 542-096-os tele-
fonszámon tud adni.

A jelentkezéseket dr. Szolnoki Imre aljegyzõ részére le-
het benyújtani. Cím: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
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Esz ter gom Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
fel vé telt hir det

köz mû be ru há zá si ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

A köz mû be ru há zá si ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé hez
szük sé ges fel té te lek:

az alább fel so rolt is ko lai vég zett sé gek közül valamelyik 
megléte:

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

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

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

Az al kal ma zás fel té te lei:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

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

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

A be töl ten dõ mun ka kö rök kel kap cso la tos bõ vebb fel vi -
lá go sí tást Si pos Sán dor mb. osz tály ve ze tõ ad a (33)
542-048-as számú telefonszámon.

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

A je lent ke zé se ket dr. Szol no ki Im re al jegy zõ ré szé re le -
het be nyúj ta ni. Cím: 2500 Esz ter gom, Szé che nyi tér 1.

Fel sõ nyá rád–Fel sõ ke le csény–Ják fal va–Dö vény
Köz sé gi Ön kor mány za tok Kép vi se lõ-Tes tü le tei

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

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

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

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– kéz zel írt, rész le tes szak mai ön élet raj zot,

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

– szak kép zett sé get iga zo ló ok irat(ok) hi te les má so la tát,
– a kör jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak -

mai, ve ze té si el kép ze lé se ket.

Elõnyt je lent: köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi gya -
korlat.

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

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

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

Az ál lás be tölt he tõ: 2006. jú ni us 1-jé tõl.
A kör jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.

évi XXIII. tör vény 22/A. § (8) be kez dés d) pont já nak ren -
del ke zé se alap ján va gyon nyi lat ko zat-té tel re köteles.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re, zárt bo rí ték ban kell el jut -
tat ni: Vis nyai Gyu la pol gár mes ter, Fel sõ nyá rád Köz ség
Ön kor mány za ta 3721 Fel sõ nyá rád, Alkotmány u. 8.

Gyál Vá ros Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la

pá lyá za tot hir det
ok mány iro da iro da ve ze tõ-he lyet tes mun ka kör

be töl té sé re osz tály ve ze tõi be so ro lás sal

Ké pe sí té si fel té te lek:
– jo gász szak kép zett ség,
– fõ is ko lai szin tû igaz ga tás szer ve zõ vagy rend vé del mi

fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép zett ség.

Elõnyt je lent: ok mány ügy in té zõi OKJ-kép zett ség és
ön kor mány za ti gya kor lat.

Je lent ke zés: Gyál Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár -
mes te ri Hi va ta la [2360 Gyál, Kö rö si u. 112–114., te le fon:
(29) 540-943], sze mély ügyi iro da ve ze tõ nél, rész le tes
szak mai ön élet rajz és az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le -
vél má so la tá nak be nyúj tá sá val.

Gyál Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri
Hi va ta la

pá lyá za tot hir det
épí tés ha tó sá gi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

Fel té te l:
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû szak kép zett ség,
– épí tész mér nö ki vég zett ség.
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Elõnyt jelent: önkormányzati munkakörben eltöltött
gyakorlat.

Jelentkezés: Gyál Város Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala [2360 Gyál, Körösi u. 112–114., telefon:
(29) 540-943], személyügyi irodavezetõnél, részletes
szakmai önéletrajz és az iskolai végzettséget igazoló okle-
vél másolatának benyújtásával.

Gyõrújbarát Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Az alkalmazás feltételei:
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazga-

tási fõiskolai végzettség,
– legalább kétéves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– diploma hitelesített másolatát,
– szakvizsga meglétét tartalmazó okirat hiteles máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyi és szakmai önéletrajzot.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított
15. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ elsõ testületi ülés.

Az álláshely a képviselõ-testületi döntést követõ hónap
elsejétõl betölthetõ.

A pályázat benyújtásának helye: Gyõrújbarát Község
Polgármesteri Hivatala 9081 Gyõrújbarát, Fõ u. 1.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt: Gyõrúj-
barát község jegyzõje, tel.: (96) 543-651, tel./fax: (96)
355-044, e-mail: jegyzo@gybarat.axelero.net.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
informatikus álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül, aki gyakorlattal rendelkezik.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala rendszergazdai feladatai-
nak ellátása.

Az állás betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

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

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést követõ 15. nap.

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

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzõjénél, 6800
Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
vállalkozási referens álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– közgazdász diploma,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– aki gyakorlattal rendelkezik,
– angol, német vagy francia nyelvbõl legalább közép-

fokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.
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Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Központjá-
ban vállalkozásokkal kapcsolatos teendõk ellátása.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

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

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

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

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzõjénél, 6800
Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.

Kevermes Nagyközség Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

jegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszerve-

zõi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– 30 napon belüli erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai múltat is tartalmazó önéletrajz,
– a pályázatnak részletesen tartalmaznia kell a polgár-

mesteri hivatal vezetésére vonatkozó elképzeléseket.

Bérezés a hatályos Ktv. szerint.
Pályázat beadásának határideje: 2006. május 31.
Elbírálás a benyújtási határidõt követõ legközelebbi tes-

tületi ülésen, az Ügyrendi Bizottság elõzetes véleménye
alapján történik.

Az állás betölthetõ a testületi ülést követõ hó elsõ napjá-
tól.

A pályázat benyújtható Bugyi Ferenc polgármesterhez:
5744 Kevermes, Jókai út 1.

Komárom Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Komárom Város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltósága parancsnoki beosztásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltó tiszti állományviszony fennállása,

– felsõfokú (egyetem vagy fõiskola) állami végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés,
– a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségügyi,

pszichikai, fizikai alkalmasság,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ és ren-

dészeti mestervezetõ képzõ tanfolyami végzettségek meg-
léte, vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének vál-
lalása,

– tûzoltási, mûszaki mentési vagy tûzmegelõzési terüle-
ten szerzett legalább 10 éves szakmai, 5 éves vezetõi
gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– legalább „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Elõnyt jelent:
– számítógép-kezelõi ismeretek,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve

büntetlen elõéletet igazoló okiratot,
– iskolai végzettséget, szakmai képesítést tanúsító ok-

iratok másolatát,
– a parancsnoki beosztáshoz kapcsolódó szakmai prog-

ramot,
– a hivatásos tûzoltóállományban eltöltött idõ igazolását,
– vezetõi gyakorlatról szóló igazolást,
– a rendészeti szakvizsga elvégzésérõl, illetve a rendé-

szeti vezetõ képzõ és a rendészeti mestervezetõvé képzõ
tanfolyamok elõírt határidõre történõ elvégzésérõl szóló
nyilatkozatot.

A beosztással járó feladatok:
A hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûzoltási, mûsza-

ki-mentési, katasztrófa-elhárítási, tûzmegelõzési, tûzvizs-
gálati és munkavédelmi, minõsített idõszaki, gazdálkodási
és személyügyi feladatai ellátásának felügyelete, szerve-
zése, valamint mûködési, illetékességi területén kapcsolat-
tartás a társszervekkel, lakossággal, gazdálkodó szervek-
kel.

Szolgálati hely: Komárom, Tûzoltó u. 1.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a fegy-

veres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. és végrehajtási rende-
letei alapján.

A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-
delkezésre.

A beosztás Komárom Város Képviselõ-testülete dön-
tését követõen 2006. június 1-jétõl tölthetõ be, a kinevezés
határozatlan idõre szól.

A pályázat elbírálását követõ 15 napon belül a pályáza-
tok egyidejû visszaküldésével minden pályázó írásbeli
értesítést kap.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. napon belül.

A pályázatot zárt borítékban Komárom város polgár-
mesterének, Zatykó Jánosnak címezve (2900 Komárom,
Szabadság tér 1.) kell benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tûzoltó-pa-
rancsnoki beosztásra”.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást nyújt
dr. Szöllõsy Ferenc, Komárom város címzetes fõjegyzõje
Komárom, Szabadság tér 1. Tel.: (34) 342-177.

Körösnagyharsány Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdés és
10. § alapján kerül meghirdetésre.

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi vagy ál-

lam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok vagy azok má-

solata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Illetmény és egyéb juttatások:
– a Ktv. és helyi rendelet alapján,
– szükség esetén szolgálati lakás.

Az 1992. évi XXIII. tv. alapján vagyonnyilatkozat-té-
telre köteles.

Az állás betölthetõ: 2006. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: postán vagy személye-

sen Körösnagyharsány Község Polgármesteri Hivatalában
(5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 8.), Makra Tibor
polgármester részére.

Körösszakál Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

megüresedett jegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
– szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolatai.

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

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben történõ megjelenését követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatot
Körösszakál Község Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete a pályázati benyújtási határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül bírálja el.

Az állás betöltésének idõpontja: az állás az elbírálást
követõen azonnal betölthetõ.

Az állás betöltésének feltétele a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerinti eskü letétele, vala-
mint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázatot a Körösszakál község polgármesteréhez
címezve (4136 Körösszakál, Piac tér 1.) zárt borítékban,
1 példányban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:
,Jegyzõi pályázat”.

Az állással kapcsolatos bõvebb felvilágosítást Samók
Gyula polgármesternél az (54) 435-400-as telefonszámon
lehet kérni.

Nagyvisnyó Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam és jogtudományi egyetemen vagy államigazga-

tási fõiskola igazgatásszervezési szakán szerzett diploma,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 év közigazgatási szakmai gyakorlat.
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A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot, vagy an nak

hi te les másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– rész le tes szak mai élet utat is be mu ta tó ön élet raj zot,
– a mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai, ve ze té si

el kép ze lé se ket.

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

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

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ leg kö ze leb bi tes tü le ti ülé sen tör té nik, a pá lyá zók sze -
mé lyes meghallgatását követõen.

Az ál lás be tölt he tõ: 2006. jú ni us 1-jétõl.

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

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a kö vet ke zõ cím re kell el -
jut tat ni: Pol gár mes te ri Hi va tal 3349 Nagy vis nyó, Fel sza -
ba du lás út 12., Mol nár Al bert né pol gár mes ter, aki tõl te le -
fo non is kér he tõ fel vi lá go sí tás a (36) 351-030-as te le fo -
non.

Nyír egy há za me gyei jo gú vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

vá ro si fõ or vos be osz tás nak
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel tör té nõ be töl té sé re

A vá ro si fõ or vos fel ada ta: az ön kor mány zat egész ség -
üggyel kap cso la tos fel ada ta i nak vég re haj tá sá ban va ló te -
vé keny rész vé tel: a dön té sek elõ ké szí té se, a köz gyû lés ál -
tal hozott határozatok végrehajtása.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ál ta lá nos or vo si vég zett ség és szak or vo si ké pe sí tés,
– leg alább öt év szak mai gya kor lat.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si szerv nél, il let ve egész ség ügyi in téz -

mény nél szer zett gyakorlat,
– a pre ven ci ó ra vo nat ko zó konk rét el kép ze lé sek meg fo -

gal ma zá sa.

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

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja, ha -
tár ide je: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény 10. §-ban fog lal tak nak meg fe le lõ en.

Az ál lás be tölt he tõ: 2006. jú li us 1-jétõl.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény sze rint, meg ál la po dás alap ján.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– a vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok ira to kat,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos rö vid szak mai

el kép ze lé se ket,
– a ko ráb bi mun ka vi szo nyok ra vo nat ko zó iga zo lá so kat,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -

rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A pá lyá za tot Nyír egy há za me gyei jo gú vá ros jegy zõ jé -
hez (4400 Nyír egy há za, Kos suth tér1.) le het be nyúj ta ni. 

Nyí rád Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

Nyí rád szék hellyel vál to zó mun ka hely re,
bel sõ el len õri mun ka kör be töl té sé re

A meg hir de tett ál lás 3 fõ ré szé re szól.
Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 11. §-ának

(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak irá nyú fel sõ fo kú is -
ko lai vég zett ség, vagy a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fel sõ fo kú is ko lai végzettség és képesítés,

– leg alább két éves mun ka vi szony, köz tiszt vi se lõi, il let -
ve köz al kal ma zot ti jog vi szony, hi va tá sos ál lo má nyú szol -
gá la ti vi szony meg lé te el len õr zé si, költ ség ve té si, pénz -
ügyi vagy számviteli munkakörben,

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

El lá tan dó fel adat: az Aj kai Sta tisz ti kai Kis tér ség 38 te -
le pü lé si ön kor mány za tá nál és költ ség ve té si in téz mé nye i -
nél a bel sõ el len õri feladatok ellátása.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kör 2006.
má jus 15. nap já tól tölt he tõ be. Il let mény és egyéb jut ta tá -
sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tv. sze rint.
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A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai életraj-
zát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, isko-
lai végzettségét, illetve képesítését tanúsító okiratok má-
solatát, szakmai gyakorlatát igazoló okmányok másolatát,
valamint a gépjármû-vezetõi engedély másolatát.

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

Helye: dr. Rédei Zsolt jegyzõ részére címezve, 8454
Nyírád, Szabadság u. 3.

A pályázat elbírálásának határideje: a jelentkezési ha-
táridõ lejártát követõ 15 napon belül.

További információkat Nyírád község jegyzõjénél a
(88) 235-001 telefonszámon lehet kérni.

Nyírkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak
ellátására

Beosztás: könyvvizsgáló.
A megbízás határozott idõtartamra, 2006. május 1. nap-

jától számított 5 évre szól és 2011. április 20-án jár le.
A pályázaton részt vehetnek mindazok a belföldi termé-

szetes és jogi személyek, akik rendelkeznek a magyar jog-
szabályok szerinti könyvvizsgálói jogosultsággal, vala-
mint költségvetési minõsítéssel, és igazolják a magyar
könyvvizsgálói kamarai tagságukat.

A pályázatokat a képviselõ-testületnek címezve, zárt
borítékban, írott formába kell benyújtani a következõ
címre: 4333 Nyírkáta, Hodászi út 3. szám.

A pályázathoz csatolni kell:
– rövid szakmai bemutatkozást,
– szakmai önéletrajzot,
– könyvvizsgálói díj mértékére és a fizetési feltételekre

vonatkozó elvárásokat,
– szakmai referenciákat,
– felelõsségbiztosítás meglétének igazolását,
– jogi személy pályázó esetében a pályázat beadási ha-

táridejéhez képest 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.

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

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok be-
nyújtására nyitva álló határidõ lejártát követõ 15 napon
belül.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást
nyújt: Jeney Sándor polgármester, telefon: (44) 550-562.

Sárkeresztes és Moha Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Sárkeresztes–Moha Körjegyzõség
körjegyzõi állásának betöltésére

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. tv.-ben (továb-
biakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételek:

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– továbbá legalább 3 éves közigazgatási és legalább

1 éves körjegyzõi/jegyzõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ,
annak lehetséges idõpontjáról a pályázatban nyilatkozni
kell. Kinevezés, bérezés a Ktv.-ben elõírtak szerint.

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

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
30 nap.

A pályázatot zárt borítékban Sárkeresztes község pol-
gármesterének címezve (Krähling János polgármester Sár-
keresztes, Kossuth u. 44.) kell benyújtani.

Információ a (22) 596-008-as telefonszámon kérhetõ.

Szikszó Város Önkormányzata
(3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)

pályázatot hirdet
az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés

(3800 Szikszó, Miskolci u. 9.)
intézményvezetõi állására

Képesítési és egyéb feltételek:
– élelmezésvezetõi szakképesítés,
– középfokú kereskedelmi és vendéglátó-ipari végzett-

ség,
– 5 év szakmai gyakorlat,
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– magyar állampolgárság,
– a pályázat elbírálásánál a szikszói lakóhelyû pályázók

elõnyt élveznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a végzettséget igazoló bizonyítványok hiteles máso-

latát.

Juttatások: bér és pótlék a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

A vezetõi megbízás kezdõ idõpontja: 2006. július 1.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázatot a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl

számított 30 napon belül Szikszó Város Polgármesteri Hi-
vatalához kell benyújtani a következõ címre: 3800
Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. §-ában meghatározott véleményezési
határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

További információk a Polgármesteri Hivatal oktatási
referensétõl kérhetõk, telefon: (45) 596-448.

Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai: Tarcal Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete (3915 Tarcal, Fõ u. 61.,
képviseli: Pataky Sándor Ákos polgármester).

A pályázati felhívást kötelezõvé tevõ jogszabály: a
helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LV. törvény
36. §-ának (1) bekezdése.

Az állás betöltésének feltétele: a pályázónak meg kell
felelnie a Ktv.-ben szereplõ általános alkalmazási feltéte-
leknek, és azokat igazolni kell.

Pályázati feltételek:
a) büntetlen elõélet,
b) magyar állampolgárság,
c) cselekvõképesség,
d) állam- és jogtudományi doktori, vagy államigazga-

tási fõiskolai végzettség, vagy okleveles közgazdász képe-
sítéssel, vagy az OKV elnöksége által a teljeskörûen köz-
igazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alap-
ján adott mentesítéssel való rendelkezés,

e) jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
f) közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási

gyakorlat megléte.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
felmentést adhat az e), illetve f) pontban szabályozott fel-
tételek megléte alól.

Teljes munkaidõs foglalkoztatás: heti 40 óra.
Illetmény: a Ktv. alapján.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat vagy azok hiteles

másolatait.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: Tarcal Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal, 3915 Tarcal, Fõ u. 61.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenésétõl számított 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás betölthetõ: 2006. május 1-jétõl.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításra vo-

natkozó tájékoztatást, a pályázattal kapcsolatos további in-
formációt nyújt: Pataky Ákos polgármester, 3915 Tarcal,
Fõ u. 61., telefon: (47) 580-444.

Tarjánpuszta–Gyõrasszonyfa–Bakonypéterd
Községek Körjegyzõsége

(9092 Tarjánpuszta, Baross tér 8.)
pályázatot hirdet
körjegyzõi állásra

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. §
(1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: önkormányzati
mûködés biztosítása, önkormányzati pénzügyi igazgatás,
adóigazgatás, egyéb igazgatási feladatok, hatósági feladat-
ellátás a hatályos vonatkozó jogszabályok alapján.

Az állás a pályázat elbírálását követõ naptól tölthetõ be.
A munkakör betöltõje vagyonnyilatkozatot köteles tenni.

Az állás betöltésének feltételei:
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek
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(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, iskolai végzettség, összeférhetetlenség hiánya), és
azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási felté-
telek:

– iskolai végzettség szintje: igazgatásszervezõi vagy ál-
lam- és jogtudományi doktori képesítés,

– szakmai gyakorlat: elõnyt jelent önkormányzatnál
szerzett jegyzõi, körjegyzõi gyakorlat,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– idegennyelv-ismeret: nem szükséges, de elõnyt jelent

német, angol bármely fokú nyelvvizsga.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben:

A közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott idõ-
tartam esetén annak megjelölése): határozatlan idejû kine-
vezés, teljes munkaidõs foglalkoztatás napi 8 óra, munka-
idõ-beosztás: naponta 8–16 óráig.

Illetmény és egyéb juttatás(ok):
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szerinti illetmény, ve-
zetõi pótlék, körjegyzõi pótlék.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
1. pályázati kérelmet,
2. pályázó fényképét,
3. szakmai önéletrajzot,
4. erkölcsi bizonyítványt,
5. az okleveleket, bizonyítványokat vagy azok másola-

tait.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

1. A pályázatot személyesen vagy postai úton kell be-
nyújtani a következõ címre: Tarjánpuszta–Gyõrasszony-
fa–Bakonypéterd Községek Körjegyzõsége, 9092 Tarján-
puszta, Baross tér 8.

2. A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonat-
kozó tájékoztatás:

A pályázat elbírálásának módja: elõzetes rangsorolás
után az elsõ 5 helyezett pályázó meghallgatása és a nyertes
kinevezése a képviselõ-testületek együttes ülésén a be-
adási határidõt követõ 8 napon belül.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításra vo-
natkozó tájékoztatás:

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Kálmán Józsefné polgármester, 9092 Tarjánpuszta, Baross
tér 8. Telefon: 06 (70) 387-2639, telefon/fax: 06 (96)
554-067. E-mail: kalman.jozsefne@vnet.hu.

Tiszainoka Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

önálló Polgármesteri Hivatalában heti 20 órás
jegyzõi 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 mentesítéssel rendelkezik és

– közigazgatásban eltöltött legalább 2 év közigazgatási
vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– számítógépes felhasználói szintû ismeretek.

Ellátandó feladatok: az Ötv. 36. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatok.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört heti
20 órában kell ellátni. A jegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés
d) pontja alapján kétévente vagyonnyilatkozat-tételre kö-
teles.

Illetmény és egyéb juttatás: illetmény a Ktv. 2. számú
melléklete és 46. § (4) bekezdésének a) pontja alapján.
Az egyéb juttatások a képviselõ-testület helyi rendelete
alapján.

Az önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– szakvizsgát igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a pályázó szakmai elképzeléseit a hivatal vezetésével

kapcsolatban.

A kinevezést megelõzõen az eredeti dokumentumokat
be kell mutatni.

A pályázó nyilatkozatát kérjük arra vonatkozóan, hogy
a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázati anyagot meg-
ismerhetik.
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Az ál lás be tölt he tõ 2006. má jus 1-jé tõl.

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

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

A pá lyá za tot 1 pél dány ban, zárt bo rí ték ban, Pfef fer Fe -
renc pol gár mes ter nek cí mez ve Ti sza i no ka Köz ség Ön kor -
mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal, 5464 Ti sza i no ka, Kos suth 
L. út 2. címre kell benyújtani.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi in for má ció kér he tõ
Pfef fer Fe renc pol gár mes ter tõl. Cím: 5464 Ti sza i no ka,
Kos suth L. út 2. Te le fon/fax: (56) 319-001.

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

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
vá ros fej lesz té si mun ka társ mun ka kör be töl té sé re

A mun ka kör be töl té se 6 hó nap pró ba idõ ki kö tés sel, ha -
tá ro zat lan idõ re szó ló ki ne ve zés sel történik.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki vég -
zett ség,

– szá mí tó gé pes is me re tek,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet.

A köz igaz ga tá si gya kor lat elõnyt je lent.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
szerint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– pá lyá za ti ké rel met,

– ön élet raj zot,

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

– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 15. nap.

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

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

Ér dek lõd ni és a pá lyá za to kat be nyúj ta ni Ti sza új vá ros
jegy zõ jé nél le het. Cím: 3580 Tisza új vá ros, Beth len G.
út 7. Te le fon: (49) 548-015, fax: (49) 548-001.

Tura város jegyzõje
pályázatot hirdet

kiemelt építésügyi hatósági ügyintézõi álláshely
betöltésére

Pá lyá za ti fel té te lek:

– bün tet len elõ élet,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ -
mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz -
da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség, va la mint a 220/1997.
(XII. 5.) Korm. ren de let 6. § a) pont ja sze rin ti szak mai to -
vább kép zés meg lé te és

a) leg alább egy éves szak mai (ter ve zõi, ki vi te le zõi), to -
váb bá két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, vagy

b) leg alább há rom éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

El lá tan dó fel adat:

– ki emelt I. fo kú épí tés ha tó sá gi ügyek dön tés re va ló
szak mai elõ ké szí té se és vég re haj tá sa a kör zet köz pont és a
hoz zá tar to zó te le pü lé sek re vo nat ko zó an (Tu ra, Zsám bok,
Vác szent lász ló, Val kó, Gal ga hé víz).

A pá lyá zat hoz csa tol ni szük sé ges:

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

– vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mo kat, bi zo nyít vá -
nyo kat, il let ve azok hi te le sí tett má so la tát,

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got 
a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võk meg is mer he tik.

A mun ka kört be töl tõ köz tiszt vi se lõ jog ál lá sá ra, il let mé -
nyé re az 1992. évi XXIII. tör vény (Ktv.) és a köz tiszt vi se -
lõk il let mény ki egé szí té sé rõl szó ló 19/2003. (VIII. 26.) ön -
kor mány za ti ren de let irány adó.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

A pá lyá zat Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl
szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je:

A pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton, zárt bo rí -
ték ban Tu ra vá ros jegy zõ jé hez (Pol gár mes te ri Hi va tal,
2194 Tu ra, Pe tõ fi Sán dor tér 1.) le het be nyúj ta ni.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás Tu ra
vá ros jegy zõ jé tõl kér he tõ a 06 (28) 581-020-as te le fon szá -
mon.
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Tu ra vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

mû sza ki iro da ve ze tõi ál lás hely be töl té sé re

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

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

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– a te le pü lés ren de zés ben, az épí té sze ti ter ve zés ben

vagy az épí tés ügyi igaz ga tás ban el töl tött szakmai gya kor -
lat,

– szak irá nyú ve ze tõi ta pasz ta lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me re tek.

El lá tan dó fel ada tok ré szét ké pe zi:
– ki emelt I. fo kú épí tés ha tó sá gi te vé keny ség szak mai

irá nyí tá sa,
– te le pü lés ren de zé si, te le pü lés fej lesz té si fel ada tok irá -

nyí tá sa, szervezése.

A pá lyá zat hoz csa tol ni szük sé ges:
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
– vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mo kat, bi zo nyít vá -

nyo kat, il let ve azok hi te le sí tett másolatát,
– szak mai ön élet raj zot,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got 

a pá lyá zat el bí rá lá sá ban résztve võk megismerhetik.

A mun ka kört be töl tõ köz tiszt vi se lõ jog ál lá sá ra, il let mé -
nyé re az 1992. évi XXIII. tör vény (Ktv.) és a köztisztvi -
selõk il let mény ki egé szí té sé rõl szó ló 19/2003. (VIII. 26.)
ön kor mány za ti ren de let, va la mint a ve ze tõi pót lék ról szó ló 
20/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet irányadó.

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

szá mí tott 30. nap.

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

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton, zárt bo rí -
ték ban, Tu ra vá ros jegy zõ jé hez (Pol gár mes te ri Hi va tal,
2194 Tu ra, Pe tõ fi Sán dor tér 1.) lehet benyújtani.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás Tu ra
vá ros jegy zõ jé tõl kér he tõ a 06 (28) 581-020-as te le fon szá -
mon. 

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

mi nisz te ri uta sí tá sok, irány elv
és he lyes bí tés

A Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 
(1054 Bu da pest, Al kot mány u. 3.)

pá lyá za tot hir det
a Vas Me gyei Mun ka ügyi Köz pont

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

El lá tan dó fõbb fel ada tok:
A Vas Me gyei Mun ka ügyi Köz pont te vé keny sé gé nek

irá nyí tá sa, jog sze rû mû kö dé sé nek biz to sí tá sa a ha tá lyos
jog sza bá lyok ban, va la mint a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály zat ban fog lal tak sze rint; a szak mai irá nyí tó szer ve ze -
tek út mu ta tá sai alap ján.

A me gyei sa já tos sá gok nak meg fe le lõ mun ka erõ-pi a ci
prog ra mok kez de mé nye zé se és mû köd te té se.

Együtt mû kö dés és kap cso lat tar tás a tér ség mun ka adó i -
val, ön kor mány za ta i val, va la mint a mun ka erõ pi ac egyéb
sze rep lõ i vel.

Köz re mû kö dés a fog lal koz ta tás po li ti ká val kap cso la tos
szak mai anya gok elõ ké szí té sé ben és vé le mé nye zé sé ben.

Rész vé tel a Vas Me gyei Mun ka ügyi Köz pont fel adat-
és ha tás kö ré vel össze füg gés ben lét re ho zott szak mai bi -
zott sá gok és más tes tü le tek mun ká já ban.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– „a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról” szó ló

9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 3.sz. mel lék let 43. vagy
44. pont ja sze rin ti szak irá nyú egye te mi vagy fõiskolai
vég zett ség. 

Elõny je lent:
– fog lal koz ta tás po li ti ka, mun ka ügy te rü le tén szer zett

szak mai tapasztalat,
– köz igaz ga tá si gya kor lat, köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– több éves ve ze tõi gya kor lat,
– in téz mény irá nyí tás ban szer zett gya kor lat,
– an gol, né met, vagy fran cia nyelv leg alább kö zép fo kú

is me re te,
– rész vé tel ve ze tõ kép zõ prog ra mo kon.

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -

ké pes szak mai ön élet raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
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– egyetemi és/vagy fõiskolai és egyéb végzettséget ta-
núsító okiratok másolatát,

– rövid szakmai, vezetõi programot.

A megyei munkaügyi központ igazgatója „A köztisztvi-
selõk jogállásáról” szóló 1992. évi XXIII. törvény és
„A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellá-
tásáról” szóló 1991. évi IV. törvény alapján minisztériumi
fõosztályvezetõi besorolású köztisztviselõ.

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül,
betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása és
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése szüksé-
ges.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

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

A pályázatot zárt borítékban, egy példányban a Foglal-
koztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánpoli-
tikai Fõosztályának címezve (1054 Budapest, Alkotmány
u. 3.) kell benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Vas Megyei Munka-
ügyi Központ igazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõt követõ

15 napon belül kerül sor.
A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálástól szá-

mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az érte-

sítéssel együtt visszaküldjük.
A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bi-

zalmasan kezeljük.
A munkakör a nemzetbiztonsági ellenõrzés eredményes

befejezését követõen azonnal betölthetõ.

A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-

hetõ a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánpolitikai Fõosztályán Lévai Zoltán fõosztályveze-
tõtõl a 473-8152-es telefonszámon.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
pályázatot hirdet

megüresedett köztisztviselõi munkakör betöltésére

A 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendeletben szabályo-
zott, a kábítószer prekurzorokkal kapcsolatos hatósági fel-
adatok (engedélykérelmek, bejelentések intézése, ellenõr-
zések végzése – külsõ helyszíneken is, jelentések feldol-

gozása és kapcsolódó más feladatok), valamint gyógy-
szer-nagykereskedelmi és gyógyszergyártási engedélyké-
relmekkel kapcsolatos szakhatósági véleményezési fel-
adatok vonatkozásában.

Alkalmazás feltételei:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– gyógyszerészeti szakon szerzett felsõfokú iskolai vég-

zettség,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben meg-

határozott összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a pá-
lyázó vállalja, hogy a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 21. §-ában meghatározott össze-
férhetetlenségi okot a kinevezés napjától számított 30
napon belül megszünteti,

– „A” típusú nemzetbiztonsági vizsgálaton való megfe-
lelés, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,

– hat hónapos próbaidõ.

Elõnyt jelent:
– gyógyszergyártási, illetõleg gyógyszer-forgalmazási

ismeretek,
– közigazgatásban, különösen hatósági ellenõrzési tevé-

kenységben szerzett gyakorlat,
– ECDL-vizsga,
– angol, francia, vagy német nyelvbõl szerzett, legalább

középfokú nyelvvizsga.

Pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz (fényképpel ellátva),
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatai,
– nyilatkozat a magyar állampolgárságról, a büntetlen

elõéletrõl és a nemzetbiztonsági vizsgálat vállalásáról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban résztvevõk megismerhetik.
Az illetmény megállapítása és az egyéb juttatások bizto-

sítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény alapján történik.

A pályázatokat 2006. március 30-ig beérkezve kérjük a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal részére
megküldeni (Postacím: 1537 Budapest, Pf. 345.). A boríté-
kon „PREKURZOR MUNKAKÖR” jeligét kérünk feltün-
tetni.

A pályázatokat háromtagú bizottság értékeli, azokról
a munkáltatói jogkör gyakorlója 2006. április 20-ig dönt.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Hivatal Keres-
kedelmi Igazgatóságán, a 336-7332-es telefonszámon kér-
hetõ bõvebb felvilágosítás. A pályázati felhívás a www.
mkeh.gov.hu honlapon is megtalálható.
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Pályázat
pénzügyi és számviteli osztályvezetõi munkakör

betöltésére

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a
alapján pályázatot hirdet a Pénzügyi és számviteli osztálya
osztályvezetõi munkakörének betöltésére.

Fõbb feladatok:
– Biztosítja a naprakész, jogszabályi elõírásoknak meg-

felelõ könyvvezetést.
– Ellátja a pénzforgalommal kapcsolatos feladatokat.
– Központosított bérszámfejtés keretében ellátja a bér-

számfejtéssel kapcsolatos feladatokat.
– Elkészíti az intézmény adóbevallásait, teljesíti a befi-

zetéseket.
– Ellátja a munkaügyi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó

feladatokat
– Elkészíti a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

negyedéves mérlegjelentését, féléves és éves költségvetési
beszámolóját az elõírt kiegészítõ mellékletekkel együtt.

– Felügyeli és fejleszti a pénzügyi, számviteli folyama-
tokat.

Követelmények:
– Felsõfokú szakirányú végzettség. Mérlegképes köny-

velõi képesítés.
– Legalább 5 év költségvetési, számviteli tapasztalat.
– Legalább 2 év pénzügyi, számviteli területen szerzett

vezetõi tapasztalat.

Elõny:
– Költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szervnél szer-

zett szakmai tapasztalat.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pozíció betöltéséhez elengedhetetlen feltétel a büntet-
len elõélet és a magyar állampolgárság.

Illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell magyar nyelvû szakmai
önéletrajzot és motivációs levelet.

A pályázatot a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
talhoz kérjük eljuttatni a megjelenéstõl számított két héten
belül, postai úton, vagy e-mailben, a következõ címek va-
lamelyikére:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Humán Erõ-
forrás Osztály, 1519 Budapest, Pf. 506

nkthjob@nkth.gov.hu

A beérkezett pályázatok elbírálását a Hivatal elnöke ál-
tal kijelölt bizottság végzi.

Felvilágosítás kérhetõ a 484-2505-ös telefonszámon.

Algyõ Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

könyvvizsgálói feladatok ellátására

A pályázaton belföldi természetes és jogi személyek ve-
hetnek részt, akik rendelkeznek a magyar jogszabályok
szerinti könyvvizsgálói jogosultsággal, valamint költség-
vetési minõsítéssel, és igazolják a magyar könyvvizsgálói
kamarai tagságukat.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó nevét, tevékenységének rövid szakmai be-
mutatását,

– könyvvizsgálói díj mértékének és fizetési feltételek
meghatározását,

– szakmai referenciákat,

– az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztala-
tok ismertetését,

– kamarai tagság és annak igazolását, ha a pályázó jogi
személy, a pályázatának tartalmaznia kell a pályázattevõ-
nek a beadási a pályázattevõnek a beadás idejéhez képest
30 napnál nem régebbi cégkivonatát,

– felelõsségbiztosítás meglétének igazolását.

A könyvvizsgálói feladatokat 2006. május 1. napjától
kell ellátni. A pályázatokat Algyõ Nagyközség Önkor-
mányzat 6750 Algyõ, Kastélykert u. 40. címre kell benyúj-
tani.

Benyújtási határidõ: 2006. április 12.

Dunavarsány Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
a belsõ ellenõrzési feladatok

külsõ szakértõ általi ellátására

Pályázati feltételek:

1. Végzettségi elõírások tekintetében a belsõ ellenõrzés-
rõl szóló, többször módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet 11. §-a az irányadó.

2. További feltételek: szakirányú gyakorlat és szakmai
referenciák bemutatása a megelõzõ 2 év idõszakából.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási is-
meretek, közigazgatási szakvizsga.
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A pályázathoz csatolni kell:
– a belsõ ellenõrzési (illetve a belsõ ellenõrzési vezetõi)

feladatok részletes bemutatását és a javasolt vizsgálati té-
maköröket,

– a belsõ ellenõrzési feladatok elvégzéséért fizetendõ
megbízási díj havi összegérõl szóló ajánlatot.

Elbírálási szempontok: a pályázat bírálata során a szak-
mai feladatellátás szakszerû bemutatása és ellátása az el-
sõdleges szempont.

A jogszabály szerinti kötelezõ végzettség, illetve a
szakmai gyakorlat hiánya a pályázatból való kizárást vonja
maga után!

A pályázat beérkezésének határideje: a pályázat Bel-
ügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számított 15. nap
16 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ 5 napon belül.

A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban Dunavar-
sány város aljegyzõjéhez kell benyújtani személyesen
vagy postai úton az alábbi címre: 2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Dunavar-
sány Város Önkormányzatának aljegyzõjénél a 16 (24)
521-049-es telefonszámon.

Fõt Város Önkormányzatának jegyzõje
számítógépes, informatikai feladatok ellátására

munkatársat keres

Az állás azonnal betölthetõ.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szakirányú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendelet elõírása szerint,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– térinformatikai rendszer felhasználói szintû ismerete,
– feladatát képezi az önkormányzati honlap szerkesz-

tése is,
– a hivatal informatikai rendszerének biztonságos üze-

meltetésére vonatkozó program.

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

A szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló ok-
mány(ok) másolatát és a programot a polgármesteri hivatal
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) titkársági irodájára a Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon
belül kérjük eljuttatni.

Fót Város Önkormányzatának jegyzõje
titkársági irodavezetõi feladatok ellátására

határozott idõre (gyes idõtartamára)
munkatársat keres

Az állás azonnal betölthetõ.

Alkalmazási feltételek:
– jogi végzettség,
– számítógépes ismeret,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási alapvizsga, valamint közigaz-

gatási szakvizsga.

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

A szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló ok-
mány(ok) másolatát a polgármesteri hivatal (2151 Fót,
Vörösmarty tér 1.) titkársági irodájára a Belügyi Közlöny-
ben való megjelenéstõl számított 30 napon belül kérjük el-
juttatni.

Parasznya–Radostyán Községek
Önkormányzatának Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Parasznya–Radostyán Községek Önkormányzatának
Képviselõ-testületei a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a
10. § rendelkezései alapján pályázatot hirdet körjegyzõi
munkakör betöltésére.

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

tori képesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkaköreinek,

tevékenységének leírását,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítést, valamint a közigazgatási vagy jogi szak-
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vizsga letételét tanúsító okiratot vagy annak közjegyzõ ál-
tal hitelesített másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör betöltésére vonatkozó szakmai, vezetési

elképzeléseket.

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

Az illetmény és egyéb juttatás az 1992. évi XXIII. tv.
alapján történik.

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

A pályázat elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ, legközelebbi együttes testületi ülésen történik, a pá-
lyázók személyes meghallgatását követõen.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatot zárt borítékban Parasznya Község Önkor-
mányzatának polgármesteréhez kell benyújtani: 3777 Pa-
rasznya, Rákóczi u. 23. Telefon: (48) 521-033.

Pilismarót Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség, vagy

igazgatásszervezõi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: a jegyzõ által meghatározott
feladatok ellátása, a jegyzõ akadályoztatása esetén annak
helyettesítése.

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

Az állás betölthetõ a pályázat elbírálását követõen azon-
nal.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázat benyújtásának helye: Pilismarót község
jegyzõje, 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15.

Vajdácska Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– közigazgatási, vagy jogi szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat.

Pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai

és vezetõi elképzelések,
– 3 hónapnál nemrégebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról

szóló törvény alapján.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon be-

lül lehet benyújtani Iski Györgyné polgármesterhez: 3961
Vajdácska, Fõ u. 8.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ tes-
tületi ülésen történik. Az állás az elbírálást követõen azon-
nal betölthetõ.

A belügyminiszter
11/2006. (BK 6.) BM

utasítása
a közterületen elkövetett jogsértések

visszaszorítására

Figyelemmel arra, hogy a közterületen elkövetett jog-
sértések – a közvetlen sértetté válás fokozott veszélye
miatt – jelentõsen befolyásolják az állampolgárok bizton-
ságérzetét, az ilyen típusú jogsértések hatékonyabb meg-
elõzése, és eredményesebb felderítése céljából, a belügy-

294 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám



miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi, és közigazga-
tási szervek között szorosabb együttmûködést, összehan-
golt fellépést, valamint az önkormányzatokkal, civil szer-
vezetekkel, és a polgári biztonságvédelem résztvevõivel
való együttmûködést kell kialakítani. Szem elõtt kell tarta-
ni, hogy a más tárcák irányítása alatt álló felügyeleti tevé-
kenységet folytató szervek, hatóságok bevonása, és velük
az együttmûködés elmélyítése nem nélkülözhetõ. Mind-
ezekre tekintettel a társadalmi bûnmegelõzés nemzeti stra-
tégiája céljainak végrehajtásából származó 2005-ben és
2006-ban megvalósítandó feladatokról szóló 1036/2005.
(IV. 21.) Korm. határozatban a közterület rendjének bizto-
sítása érdekében meghatározott feladatok végrehajtására
kiadom az alábbi

utasítást:

1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) hivatali

szerveire és a minisztérium hivatali tevékenységét segítõ
szervezetekre,

b) a Rendõrség és a Határõrség szerveire.

2. A közterület rendjének biztosítása, a közterületi jog-
sértések megelõzése, visszaszorítása, a komplex és össze-
hangolt fellépés érdekében – országos, megyei, valamint
kistérségi szinten – Közterületi Egyeztetõ Fórumokat
(a továbbiakban: egyeztetõ fórumok) kell létrehozni. Az
egyeztetõ fórumokban végzett tevékenységet a Rendõrség
koordinálja. A munkába be kell vonni a közterületek
rendjének biztosításában érintett szervek, szervezetek
képviselõit.

A tevékenység összehangolására, a prioritások megha-
tározására a Rendõrség a Határõrség bevonásával intézke-
dési tervet állít össze.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határõrség országos parancsnoka

Határidõ: az egyeztetõ fórumok létrehozására:
országos szinten: 2006. február 28.
területi szinten: 2006. március 31.,

az intézkedési terv elkészítésére:
2006. március 31.

3. A Rendõrség és a Határõrség központi, területi és he-
lyi szervei az aktuális bûnügyi és közbiztonsági tapasztala-
tokkal, statisztikai adatokkal és azokból levont következ-
tetésekkel segítsék az önkormányzati bizottságok, a szak-
mai egyeztetõ fórumok munkáját. A fellépés hatékonyab-
bá tétele érdekében végezzék el a közterület rendjével
összefüggõ bûnmegelõzési, valamint közbiztonsági hely-
zet felmérését, folyamatos elemzését, értékelését, az aktu-
ális feladatok meghatározását, amelyet félévente tekintse-
nek át. A hatékonyabb megelõzés és felderítés, a prio-
ritások meghatározása érdekében készítsenek bûnügyi
térképeket.

A helyzetértékelés eredményét országos, területi és he-
lyi szinten nyilvánosságra kell hozni.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határõrség országos parancsnoka

Határidõ: a helyzet felmérésére, értékelésére:
2006. április 30.,

ezt követõen: félévenként
tájékoztatásra: az értékelést követõ

30 napon belül

4. A közterület rendjének biztosításában érintett szervek
képviselõinek bevonásával eseti munkacsoportot kell lét-
rehozni a meglévõ adatgyûjtõ rendszerek teljes körû feltá-
rására, vizsgálatára és összehangolására.

Felelõs: rendészeti és bûnmegelõzési helyettes
államtitkár

érintett szervek vezetõi
Határidõ: eseti munkacsoport létrehozására:

2006. február 28.
értékelõ jelentés elkészítése:

2006. június 30.

5. Ajánlást kell kidolgozni a közterületeken elkövetett
különbözõ típusú jogsértések megelõzésére, visszaszorítá-
sára, valamint a közterületeken szolgálatot teljesítõ külön-
bözõ szervezetek szolgálat-szervezésének összehangolá-
sára.

Ki kell dolgozni a közterületi jelenlét és a hatékony fel-
lépés fokozásának módszereit, formáit, a már meglévõ
együttmûködések további fejlesztésének a lehetõségeit.
Gondoskodni kell a sikeres módszerek elterjesztésérõl, ok-
tatásáról.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határõrség országos parancsnoka
bûnmegelõzési fõcsoportfõnök

Határidõ: az ajánlás kidolgozására: 2006. április 30.,
egyebekben: folyamatos

6. Ki kell dolgozni az egységes tájékoztatás szempont-
rendszerét, az érintett szervek és a lakosság közötti kap-
csolat és kommunikáció új, kevésbé formalizált módsze-
reit.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határõrség országos parancsnoka
bûnmegelõzési fõcsoportfõnök

Határidõ: a szempontrendszer kidolgozására
2006. április 30.,

egyebekben folyamatos

7. A rendõrség és határõrség szervei kezdeményezzék
az illetékességi területükön mûködõ önkormányzatokkal,
valamint a közigazgatás különbözõ területeire kiterjedõ
feladatok ellátására létrehozott felügyeletekkel – különö-
sen a közterület-felügyeletekkel – történõ együttmûkö-
dést.
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A „látható Rendõrség” programjának kiterjesztése, ha-
tékonyabb végrehajtása érdekében bõvíteni kell az állami,
önkormányzati, más rendészeti szervek, illetve az általuk
végzett tevékenységben közremûködõ társadalmi szerve-
zetek közterületi jelenlét fokozására irányuló együttmûkö-
dését. Kiemelt figyelmet kell fordítani a körzeti megbí-
zottak „közösségi rendõri” szerepének erõsítésére.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határõrség országos parancsnoka

Határidõ: folyamatos

8. Ösztönözni kell a helyi önkormányzatokat arra, hogy
a közterület rendjének biztosítása érdekében a korábbinál
szélesebb körben vállaljanak közbiztonsági, bûnmegelõ-
zési feladatokat, a közösségi bûnmegelõzési feladatok na-
gyobb hangsúlyt kapjanak a közterület-felügyeletek tevé-
kenységében. A közterület-felügyeletek közbiztonsági,
bûnmegelõzési feladatokban való részvételi lehetõségeire
kiadott ajánlást folyamatosan aktualizálni kell.

Felelõs: bûnmegelõzési fõcsoportfõnök
önkormányzati helyettes államtitkár

Határidõ: folyamatos

9. A közbiztonság javítása érdekében létrejött civil szer-
vezetekkel – így, különösen a polgárõrszervezetekkel, a
városvédõ, városszépítõ, természetvédõ szervezetekkel –,
a gazdasági élet szereplõivel, lakóközösségekkel partneri
kapcsolatot kell kialakítani, illetve azt erõsíteni szükséges.

A polgárõröket, és más közremûködõ szervek tagjait az
együttmûködés szempontjából szükséges ismeretekre, a
hatékony megelõzési módszerek alkalmazására, elsõsor-
ban a BM Bûnmegelõzési Akadémia keretei között, fel
kell készíteni.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határõrség országos parancsnoka
bûnmegelõzési fõcsoportfõnök

Határidõ: folyamatos

10. A korlátozott érdekérvényesítési lehetõséggel ren-
delkezõ személyek és veszélyeztetett csoportok fokozot-
tabb védelmét meg kell szervezni, helyzetüknek megfelelõ
speciális formák alkalmazásával.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határõrség országos parancsnoka
bûnmegelõzési fõcsoportfõnök

Határidõ: folyamatos

11. Ki kell dolgozni a települési „közterületi észlelõ- és
jelzõrendszer” kialakításának modelljét, amelynek mu-
ködtetése lehetõvé teszi a közterületeken, nyilvános he-
lyen elkövetett jogsértésekre történõ gyors reagálást, be-
avatkozást, az általános veszélyeztetõ okok feltárását,
valamint a veszélyeztetettség idõben történõ felismerését.

Az összegyûjtött információk elemzését és értékelését
hasznosítani kell.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határõrség országos parancsnoka
önkormányzati helyettes államtitkár
bûnmegelõzési fõcsoportfõnök

Határidõ: folyamatos

12. Kezdeményezni kell, hogy amennyiben az önkor-
mányzat rövid- és középtávú biztonsági stratégiát dolgoz
ki, azokban, és a végrehajtásukhoz szükséges tervekben –
külön kiemelt területként – a közterületi jogsértések visz-
szaszorítására tervezett intézkedések jelenjenek meg.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
bûnmegelõzési fõcsoportfõnök

Határidõ: folyamatos

13. A térfigyelõ rendszerek telepítésének és mûködteté-
sének egységes szakmai szempontjait ki kell dolgozni. Az
egyes telepítéseket megalapozott szakmai elõkészítésnek
kell megelõznie, illetve a telepítést követõen a tevékenysé-
get folyamatos szakmai értékelésnek kell kísérnie. A már
mûködõ rendszerek további fejlesztésénél is figyelembe
kell venni e tapasztalatokat.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
bûnmegelõzési fõcsoportfõnök

Határidõ: folyamatos

14. Kezdeményezni kell a települések közterületei, nyil-
vános helyei – így különösen a közterek, aluljárók, közfor-
galmú jármûvek, nagy bevásárló helyek, köztemetõk, tör-
ténelmi emlékhelyek, idegenforgalmi jelentõsséggel bíró
egyéb területek – biztonságának javítását célzó programo-
kat, ezek elterjesztésére szakmai, társadalmi összefogást
kell kialakítani.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
bûnmegelõzési fõcsoportfõnök

Határidõ: folyamatos

15. Össze kell gyûjteni az EU tagországokban a közte-
rület rendjének biztosítását célzó rendészeti – különös te-
kintettel a közösségi rendõrségre –, valamint a civil bûn-
megelõzésre vonatkozó szakmai tapasztalatokat, a hazai
gyakorlatba történõ lehetséges adaptálásuk céljából.

Fokozottabb figyelmet kell fordítani a rendelkezésre
álló uniós pályázati lehetõségekre, és megfelelõ pályáza-
tok elkészítése révén törekedni kell az uniós források el-
nyerésére az utasítás céljainak megvalósítása érdekében.

Felelõs: országos rendõrfõkapitány
Határõrség országos parancsnoka
bûnmegelõzési fõcsoportfõnök
nemzetközi ügyekért felelõs

helyettes államtitkár
Határidõ: folyamatos
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16. Ezen utasításban foglaltak népszerûsítése céljából
kommunikációs-tervet kell kidolgozni, amelyben különös
figyelmet kell fordítani a közterület rendjének és biztonsá-
gának jelentõségére, a közterületeken, közösségek számá-
ra nyitva álló helyeken elkövetett jogsértések visszaszorí-
tása érdekében tervezett intézkedésekre. Ösztönözni kell a
polgárokat, a civil szervezeteket, az önkormányzatokat és
az üzleti szférát is a programba való bekapcsolódásra.
A körzeti megbízottak közösségi rendõri szerepét kiemel-
ten hangsúlyozni kell.

Felelõs: a kommunikációs-terv kidolgozásáért:
sajtó és kommunikációs fõigazgató

a végrehajtásért: a jóváhagyott tervben
megjelölt szervek vezetõi

Határidõ: a kommunikációs terv kidolgozására
2006. február 28.,

egyebekben folyamatos

17. A jelen utasítás alapján alkalmazott sikeres módsze-
reknek és elért eredményeknek rendszeres média nyilvá-
nosságot kell biztosítani, ezzel is segítve az állampolgárok
tájékozottságát, így is növelve biztonságérzetüket.

Felelõs: érintett szervek vezetõi
Határidõ: folyamatos

18. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.
Rendelkezéseit az érintett állománnyal ismertetni kell.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
12/2006. (BK 6.) BM

utasítása
a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló

18/2002. (BK 9.) BM utasítás módosításáról

A Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló
18/2002. (BK 9.) BM utasítás módosítására kiadom a kö-
vetkezõ

utasítást:

1. A Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról
szóló 18/2002. (BK 9.) BM utasítás (a továbbiakban: Uta-
sítás) 45. pontjának a) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„a) a személyi állomány fegyverzeti és egyéni vegyivé-
delmi eszközökkel történõ felszerelését – állománypa-

rancs alapján – a fegyverzet-mûszaki szakterület vezetõjé-
nek kell végrehajtania. A többi szakanyag vonatkozásában
a felszerelést a helyi szerv hajtja végre. A határõrségi helyi
szerveknél és a kijelölt szervezeti elemeknél (Bevetési
Osztály, határvadász század, bûnügyi és felderítõ szolgá-
lat) a személyi állomány fegyverzeti és egyéni vegyivédel-
mi eszközökkel, valamint a többi szakanyaggal történõ
felszerelését – a szolgálati pisztoly kivételével – a helyi
szerv, illetve a kijelölt szervezeti elem hajtja végre.”

2. Az Utasítás 60. pontja a következõ g) alponttal egé-
szül ki:

„g) a bírói határozattal elkobzott és kincstári vagyon-
ként kezelésbe került fegyverzeti anyagok megsemmisíté-
sének (amennyiben a határozat a megsemmisítésrõl ren-
delkezik, vagy az értékesítés sikertelen) hatályos jogsza-
bályok szerinti végrehajtására a területi szerv intézkedik.”

3. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
13/ 2006. (BK 6.) BM utasítása

a telekommunikációs eszközökkel történõ ellátás
rendjérõl, valamint a távközlési és informatikai

szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló
19/2004. (BK 14.) BM utasítás módosításáról

A telekommunikációs eszközökkel történõ ellátás rend-
jérõl, valamint a távközlési és informatikai szolgáltatások
igénybevételének szabályairól szóló 19/2004. (BK 14.)
BM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 16. pontjában fog-
laltak alapján – tekintettel a közgazdasági helyettes állam-
titkár javaslatára – az Utasítás módosítására kiadom az
alábbi

utasítást:

1. Az Utasítás 2. pontja a következõ q) alponttal egészül
ki:

[2. Az utasítás alkalmazásában:]
„q) lebeszélhetõ alapdíj: a közcélú mobil szolgáltatók

távközlõ rendszerén felhasználható távbeszélõ szolgálta-
tásokhoz való hozzáférés érdekében fizetett olyan díj,
amely a közcélú mobil távbeszélõ-készüléket kiszolgáló
(honos) hálózatba – az adott közcélú mobil távbeszélõ-ké-
szülékrõl – irányuló hívások esetén teljes egészében fel-
használható a forgalmi költségek finanszírozására.”
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2. Az Utasítás 12. pontja a következõ d) alponttal egé-
szül ki:

[12. A hivatali egységeknél és minisztériumi szerveknél
a közcélú távközlési szolgáltatás hivatali célú igénybevé-
telének havi forgalmi díja alapdíj nélkül – negyedéves át-
lagolással – szolgáltatás-hozzáférési pontonként (a közcé-
lú mobil távbeszélõ-készülékek kivételével) az alábbi bon-
tásban nem haladhatja meg:]

„d) faxok esetében: 3000 Ft + áfa, azaz háromezer forint
+ áfa összeget.”

3. Az Utasítás 13. pontjának helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„13. A hivatali egységeknél és minisztériumi szervek-
nél a közcélú mobil távbeszélõ-készülékek hivatali célú
igénybevételének havi forgalmi díja a lebeszélhetõ alapdí-
jat is beleszámítva – negyedéves átlagolással – nem halad-
hatja meg:

a) a fõosztályvezetõk, illetve a velük azonos vezetõi
jogállású (besorolású) személyeknél a 7000 Ft + áfa, azaz
hétezer forint + áfa összeget,

b) a fõosztályvezetõ-helyettesek és osztályvezetõk, il-
letve a velük azonos vezetõi jogállású (besorolású) szemé-
lyeknél a 5000 Ft + áfa, azaz ötezer forint + áfa összeget,

c) normán felüli személyek esetében:
– ügyintézõknél: 3000 Ft + áfa, azaz háromezer forint +

áfa összeget,
– gépjármûvezetõknél: a lebeszélhetõ alapdíj összegét,
– egységkészlet (nem személyre szólóan kiadott közcé-

lú mobil távbeszélõ-
készülék) esetében: 3000 Ft + áfa, azaz háromezer fo-

rint + áfa összeget.”

4. Az Utasítás 14. pontjának helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„14. A 12–13. pontban meghatározott korlátozások nem
vonatkoznak a Miniszteri Titkárság, a Miniszteri Kabinet,
a politikai államtitkár alárendeltségébe tartozó fõosztály-
vezetõkre, a Közigazgatási Államtitkár Titkárságának tit-
kárságvezetõjére, a nemzetközi kapcsolattartásért, együtt-
mûködésért is felelõs hivatali egységek fõosztályvezetõi-
re, illetve az elõzõekkel azonos jogállású (besorolású) sze-
mélyekre, valamint a BM Ügyeleten, a BM Helyzetelem-
zõ-értékelõ Központban és a BM hírközpontban telepített
2-2 db közcélú nemzetközi távhívásra alkalmas távbeszélõ
hozzáférési pontokat használókra.”

5. Az Utasítás 15. pontjának helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„15. A korlátozások alól a 14. pont szerint felmentett
személyek által felhasználható költséghatárokat az illeté-
kes államtitkár, illetve helyettes államtitkár kezdeménye-
zése alapján a miniszter egyedileg határozza meg.

15.1. A miniszter legfeljebb egy évre vonatkozóan álla-
pít meg egyedi költséghatárt.

15.2. A felmentett személyek részére egyedileg megál-
lapított költséghatárokkal kapcsolatos adatokról a BM
Távközlési Szolgálat köteles nyilvántartást vezetni.”

6. Az Utasítás 20. pontjának helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„20. Indokolt esetben – elsõsorban az EU és NATO, il-
letve egyéb nemzetközi tevékenységgel kapcsolatosan –
az utasítástól eltérõ normákat, a felhasználható közcélú
távközlési és közcélú informatikai szolgáltatásokat – a
rendelkezésre álló költségkeret alapján – a hivatali egysé-
geknél és minisztériumi szerveknél a helyettes államtitkár
vagy fõosztályvezetõ, illetve a velük azonos vezetõi jogál-
lású (besorolású) vezetõ javaslata alapján a közgazdasági
helyettes államtitkár engedélyezi.

20.1. A közgazdasági helyettes államtitkár legfeljebb
egy évre vonatkozóan állapít meg egyedi ellátási-, illetve
költségnormát.

20.2. A normamódosításokról a BM Távközlési Szolgá-
lat köteles nyilvántartást vezetni.

20.3. Rendkívül indokolt esetben, normán felüli ellátás-
ként a BM Távközlési Szolgálat vezetõje – ideiglenes jel-
leggel, legfeljebb 30 napra – saját hatáskörben engedé-
lyezheti telekommunikációs eszközök kiutalását és tele-
kommunikációs szolgáltatások igénybevételét.”

7. Az Utasítás 21. pontjának helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„21. A távközlõ eszközökkel, számítógépekkel, vala-
mint köz- és zártcélú távközlési és közcélú informatikai
szolgáltatásokkal való ellátást a telekommunikációs szol-
gálatok végzik mûszaki és pénzügyi lehetõségeik függvé-
nyében.

21.1. Az ellátás igénylését, módosítását, visszavonását a
telekommunikációs szolgálatok irányába írásban kell je-
lezni.

21.2. A telekommunikációs szolgálatok az igénylés
rendjérõl, illetve a távközlési és informatikai szolgáltatá-
sok igénybevételének módjáról tájékoztatót adnak ki.

21.3. A hivatali egységek és minisztériumi szervek ellá-
tását a BM Távközlési Szolgálat biztosítja, amely keretén
belül a telekommunikációs eszközök beszerzését, telepíté-
sét és áttelepítését, illetve közcélú távközlési és közcélú
informatikai szolgáltatások megrendelését kizárólagos-
sággal végzi.

21.4. A hivatali egységek és minisztériumi szervek hi-
vatali (szolgálati) érdekbõl, pénzügyi lehetõségeik figye-
lembevételével, a közgazdasági helyettes államtitkár hoz-
zájárulásával normán felüli ellátásuk biztosítására megál-
lapodást köthetnek a BM Távközlési Szolgálattal. A meg-
állapodásban rögzíteni kell a normán felül igénybe venni
kívánt szolgáltatások és eszközök körét, valamint a szol-
gáltatások financiális elszámolásának módját és körülmé-
nyeit.”
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8. Az Utasítás 22. pontjának helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„22. A BM Távközlési Szolgálat a közcélú távközlési
szolgáltatóknál elsõsorban nemzetközi, belföldi és helyi
távbeszélõ szolgáltatás felhasználására köt elõfizetõi szer-
zõdést. A hivatali egységek és minisztériumi szervek igé-
nye esetén más, a közcélú szolgáltatók rendszerén, vagy
annak felhasználásával igénybe vehetõ közcélú informati-
kai szolgáltatás is nyújtható más ágazati utasításban, nor-
matívában foglalt szabályok - különösen a biztonsági elõ-
írások - figyelembevétele mellett. Ettõl eltérõ esetekben
szolgáltatás csak a közgazdasági helyettes államtitkár en-
gedélye és a BM Távközlési Szolgálat megfelelõ mûszaki
és pénzügyi lehetõségeinek megléte esetén vehetõ igény-
be.”

9. Az Utasítás 25. pontjának helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„25. A 3. pontban meghatározott vezetõk normatív ellá-
tásával kapcsolatos költségeket a BM Távközlési Szolgá-
lat viseli a miniszter által egyedileg megállapított költség-
határig.”

10. Az Utasítás 33. pontjának helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„33. Az utasítás hatálybalépését követõen a belügyi
szervek távközlési ellátásával, a telekommunikációs rend-
szerek és különösen az Egységes Digitális Rádiótávközlõ
Rendszer mûködtetésével és üzemeltetésével összefüggõ
ágazati mûszaki-technikai, valamint anyagi-pénzügyi te-
vékenységeket költséghatékonyan, centralizáltan kell
megszervezni, amelynek végrehajtását a BM Távközlési
Szolgálat vezetõjének feladat- és hatáskörébe utalom.”

11. Az Utasítás alkalmazásában a közgazdasági és in-
formatikai helyettes államtitkár alatt közgazdasági helyet-
tes államtitkárt, a BM Informatikai Hivatal alatt BM Infor-
matikai Fõosztályt kell érteni.

12. Jelen utasítás a megjelenését követõ 8. napon lép ha-
tályba, és ezzel egyidejûleg:

a) az Utasítás 30. pontjában nevesített szervek a tele-
kommunikációs eszközökkel történõ ellátás rendjét, vala-
mint a távközlési és informatikai szolgáltatások igénybe-
vételének szabályait rögzítõ normáikat – az utasításban
foglaltak figyelembevételével – a szükséges mértékben,
30 napon belül módosítsák,

b) az ellátási normákkal kapcsolatban korábban kiadott
mentesítések hatályukat vesztik,

c) az Utasítás 32. pontja hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

7002/2006. (BK 6. ) BM irányelv
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
alkalmazása során lehetséges költségcsökkentõ

megoldásokról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a to-
vábbiakban: Ket.) szabályozott új, illetve megváltozott
tartalmú jogintézmények alkalmazása helyenként többlet-
költséget eredményez. A közigazgatás költségtakarékos
mûködéséhez fûzõdõ érdekek és a Ket. 7. §-ában alapelv-
ként megfogalmazott költségkímélõ eljárás megvalósítása
megkívánják a jogszabály végrehajtásának módjára vonat-
kozó irányelv kiadását annak elõrebocsátásával, hogy a
közigazgatási ügyekben eljáró hatóságok költségkímélõ
eljárásra törekvése a különös eljárási szabályok vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembevétele mellett történhet és az
a törvényesség megsértésével, így különösen az ügyfelek
garanciális jogainak csorbításával nem járhat.

1. Azon ügycsoportok tekintetében, ahol tipikusan ide-
gen nyelvet beszélõ ügyfelek vesznek részt az eljárásban,
célszerû arra törekedni, hogy az ügyintézõk beszéljék
a „leggyakrabban használt idegen nyelveket”. [Ket.
10. §-ának (1) bekezdése, 60. §-ának (1) bekezdése]

2. A nyelvhasználati szabályok alkalmazásával össze-
függésben telefonköltség-csökkentõ tényezõ lehet egy
– legalább a kistérségek székhelytelepülésein – idegen
nyelvenként összeállított lista a térségben elérhetõ,
igénybe vehetõ „tolmácsokról”.

3. A Ket. 29. §-ának (6) bekezdése létesítmény engedé-
lyezésére vonatkozó eljárásban, továbbá minden olyan
esetben, amikor az eljárásban egyébként jelentõs számú
ügyfél vesz részt, lehetõvé teszi a hirdetményi és ezzel pár-
huzamosan a közhírré tétel útján történõ értesítést. Ez nyil-
vánvalóan költségtakarékos megoldás, azonban csak a kü-
lönös eljárási szabályok kézbesítési rendelkezései figye-
lembevételével, kombinált módon, az egyéb úton történõ
értesítéssel együtt alkalmazható az alkotmányos garanciá-
kat kielégítõ biztonsággal. A különös eljárási szabályok
szerint közvetlenül értesítendõ ügyfeleket a megszokott
formában, míg a hatásterületen ingatlannal rendelkezõ
további ügyfeleket a fent említett módon lehet értesíteni.

4. A Ket. 29. §-a (3) bekezdésének b) pontja elõírja a ké-
relemre indult eljárásokban az öt napon belüli értesítési
kötelezettséget az ismert ellenérdekû, illetve érintett ügy-
felek tekintetében. A Ket. 30. §-a a kérelem érdemi vizsgá-
lat nélküli elutasításának eseteit szabályozza, amikor a ha-
tóságnak nyolc napon belül végzést kell hoznia. A közeli
idõhatárokra tekintettel célszerûnek látszik, hogy a kére-
lem elutasítását megalapozó feltételek fennállása esetén a
hatóság öt napon belül hozza meg az elutasító végzést,
amely az ügyfeleknek a Ket. 29. §-a (3) bekezdésének
b) pontja szerinti értesítését tartalmilag kiválthatja.
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5. A Ket. 29. §-ának (9) bekezdése szerint, kérelmére az
ügyfelet értesíteni kell az ügy iktatási számáról, az ügyin-
tézési határidõrõl és az ügyintézõ elérhetõségérõl. A Ket.
37. §-ának (2) bekezdése rendelkezik a hiánypótlásról.
A két jogszabályhely eltérõ határidõt szab az eljárási cse-
lekmény megtételére, célszerû azonban a Ket. 29. §-ának
(9) bekezdése szerinti ötnapos határidõn belül a hiánypót-
lási felhívást kibocsátani – természetesen a hiánypótlási
felhívással szemben támasztott kézbesítési követelmények
teljesítése mellett –, melyben az ügyfél tájékoztatása is
megtörténhet.

6. Ket. 32. §-ának (9) bekezdése az eljárás felfüggesz-
tése esetén is lehetõséget biztosít arra, hogy a hatóság a fo-
lyamatban lévõ eljárási cselekményeket foganatosítsa, il-
letve elfogadja. A szabály alkalmazási körében célszerû
volna, ha minden olyan alkalommal meghozná a hatóság
ezt a döntést, amikor a folyamatban lévõ eljárási cselekmé-
nyek lefolytatása nem ellentétes a felfüggesztés okával,
céljával. Ugyanígy szükséges lenne az eljárást felfüg-
gesztõ döntések meghozatala elõtt azt is mérlegelni, hogy
mely, még folyamatban nem lévõ eljárási cselekmények
foganatosíthatók. Ezeket a cselekményeket ezáltal nem
szükséges az eljárás folytatása során újabb intézkedéssel
elrendelni (pl. már kiküldött idézés, értesítés tárgyalásról,
meghallgatásról, szakértõi vélemény beszerzése).

7. Az ügyfeleket célszerû ösztönözni arra, hogy a kére-
lem benyújtása során adjanak meg elektronikus elérhetõ-
séget vagy telefonszámot, az így folytatott kommunikáció-
nak költségcsökkentõ és eljárást gyorsító hatásai lehetnek.
Mindemellett szükséges annak garantálása, hogy az elekt-
ronikus út nem élvez elsõbbséget, az ügyfeleket azonosan
ítélik meg függetlenül attól, hogy melyik utat választják.
Fontos kiemelni, hogy mindazokban az esetekben, amikor
a hatósági kapcsolatfelvételhez joghatás fûzõdik, a hivata-
los iratként kézbesítendõ küldeményeket csak a hatóság
kézbesítõjének igénybevétele, elektronikus aláírással és
idõbélyegzõvel ellátott elektronikus dokumentum, hang-
rögzítés melletti telefonos kapcsolat, az ügyfél aláírásával
ellátott írásos dokumentum (pl. helyben történõ idézés, az
irat személyes átvétele) válthatja ki teljes biztonsággal.

8. Jogszabállyal rendszeresített hatósági nyilvántartá-
sok jegyzékének összeállítása és az illetékes hatóság ré-
szére történõ elérhetõvé tétele idõt takarít meg a hatóságok
számára, és az ügyfelek számára is az ügyintézés könnyíté-
sét jelentheti. [Ket. 36. §-ának (2) bekezdése: ügyfél
helyett történõ adatbeszerzés]

9. A hatóságok az egymás közötti adatcsere, adatbeszer-
zés és egyéb eljárási cselekmények foganatosítása során
törekedhetnek a jogszabályban meghatározott költségkí-
mélõbb elektronikus útra, szem elõtt tartva az adatbizton-
sághoz és az adatok hitelességének megõrzéséhez fûzõdõ
érdekeket.

10. A Ket. 37. §-a elõírja, hogy a kérelmet haladéktala-
nul meg kell vizsgálni és szükség esetén nyolc napon belül
hiánypótlási felhívást kell kibocsátani. Abban az esetben,
ha a kérelem beérkezését követõen valóban haladéktalanul

megtörténik a vizsgálat, és a hiánypótlás „azonnal” telje-
síthetõ, a hiánypótlási felhívás telefonon, e-mail formájá-
ban a szigorúbb feltételek mellõzésével is megtörténhet,
hiszen a hiánypótlás ilyen felhívást követõ elmulasztása
esetén lehetõség van nyolc napon belül a könyvelt postai
küldeménnyel történõ hiánypótlási felhívás kibocsátására.

A kérelem személyesen történõ benyújtása esetén cél-
szerû arra törekedni, hogy a hatóság a kérelem átvételével
egy idõben ellenõrizze, hogy az megfelel-e a Ket.
35. §-ának (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Ket.
36. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott követel-
ményeknek. Hiányosság esetén ugyanis azonnal megtör-
ténhet a hiánypótlásra történõ felhívás, így a postai úton
történõ értesítés elkerülhetõ.

11. Ket. 43. §-ának (2) bekezdése alapján, kizárás eseté-
ben történõ döntéshozatalnál, a kizárt ügyintézõ eljárása
mellett foganatosított, megismétlendõ eljárási cselekmé-
nyek meghatározásánál – az ügy objektív elbírálásának
követelménye szem elõtt tartásával – indokolt figyelem-
mel lenni a költségtényezõre is, és csak a valóban
szükséges eljárási cselekmények megismétlésérõl kell
rendelkezni.

12. Ket. 92. §-ának (4) bekezdése szerint a helyszíni el-
lenõrzésrõl készített jegyzõkönyv egy példányát a hatóság
az ügyfélnek a helyszínen átadja, vagy azt az ügyfél részé-
re az ellenõrzés befejezésétõl számított öt napon belül
megküldi. Ezzel összefüggésben szükséges volna arra tö-
rekedni, hogy a helyszíni ellenõrzésrõl készített jegyzõ-
könyvet lehetõleg minden esetben átadják a helyszínen az
ügyfél (ügyfelek) részére. Amennyiben bizonyos, hogy az
ellenõrzésen tapasztaltak alapján hatósági eljárás indul, er-
rõl az ügyfelet a jegyzõkönyv rendelkezésre bocsátásával
egyidejûleg – akár a jegyzõkönyv helyszíni átadásáról,
akár öt napon belül történõ megküldésérõl van szó – értesí-
teni lehet.

13. Ket. 128. §-ának (2) bekezdése értelmében jogerõre
emelkedik a döntés az elsõfokú döntés közlésekor, ha az
ügyfél a kérelmének teljesítése esetén már a döntés köz-
lése elõtt lemondott a fellebbezésrõl és az ügyben nincs el-
lenérdekû ügyfél. Azokban a közigazgatási hatósági eljá-
rásokban, amelyekben – természetüknél fogva – alkalmaz-
ható a fellebbezésrõl történõ elõzetes lemondás intézmé-
nye, indokolt felhívni az ügyfelek figyelmét erre a lehetõ-
ségre, hiszen ennek nemcsak eljárásgyorsító hatása van,
hanem egyúttal többirányú költségcsökkentést is ered-
ményez (pl. levelezési költség, utazási költség, stb.).

14. Az eljárási cselekmény megismétlése esetén a vét-
kes személynek a többletköltség megfizetésére kötelezését
a Ket. 61. §-ának (6) bekezdése teszi lehetõvé. Gyakori,
hogy valakinek a jogellenes magatartása miatt kell megis-
mételni egy eljárási cselekményt, mert pl. a helyszíni
szemlérõl elõzetesen értesített ügyfél nem engedi be terü-
letére (üzemébe, épületébe) a szemle résztvevõit, hasonló
módon megakadályozza a hatósági ellenõrzést, a végrehaj-
tási eljárást. A Ket. lehetõvé teszi, hogy ilyenkor a vétkes
személyt – az eljárási bírságon túlmenõen – a többletkölt-
ség megfizetésére kötelezzék, tekintet nélkül arra, hogy
egyébként az adott eljárásban kit terhelnek a költségek.
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15. A Ket. nem csupán az eljárási cselekmény megis-
métlése esetén teszi lehetõvé a vétkes személynek a több-
letköltség megfizetésére kötelezését, hanem a Ket.
155. §-a rögzíti, hogy a hatóság az eljárás során köteles
költségkímélõ módon és a célszerûség követelményének
szem elõtt tartásával eljárni és az ügyfél, valamint az eljá-
rásban részt vevõ más személyek szintén kötelesek eljárási
cselekményeiket a célszerûségi szempontokra tekintettel
teljesíteni. [A Ket. 158. §-ának (2) bekezdése alapján a ha-
tóságot az indokolatlanul magas eljárási költségek tekinte-
tében döntési kötelezettség terheli.]

A fenti kötelezettségek megsértésével okozott költséget
– a Ket.-ben megállapított általános költségviselési szabá-
lyoktól eltérõen – az azt okozó szerv vagy személy viseli.

16. A Ket. elektronikus tájékoztató szolgáltatására vo-
natkozó rendelkezései, és az elektronikus információsza-
badságról szóló 2005. évi XC. törvény alapján a hatóságok
eleget téve tájékoztatatási kötelezettségeiknek, csökkent-
hetik a „csak érdeklõdõ” ügyfelekre fordított idõt. Ezzel
párhuzamosan a Kormányzati Ügyféltájékoztatási Köz-
pont (189-es telefonos hívószám) szolgáltatásainak ismer-
tetésével és a KÜK-kel történõ hatékony együttmûkö-
déssel tehermentesíthetõk az ügyintézõk.

17. További költségcsökkentõ és eljárásgyorsító hatása
lehet az egyes hatósági ügyfajták intézéséhez szükséges
tudnivalók elektronikus tájékoztató szolgáltatás útján tör-
ténõ közzétételének [Ket. 164. §-a (1) bekezdésének
c) pontja], illetve jogszabállyal rendszeresített forma-
nyomtatvány hiányában olyan kérelem-ûrlap összeállítá-
sának, ami egyértelmû eligazítást nyújt az ügyintézéshez
szükséges ügyféli tennivalókról.

18. Az írásbeli érintkezés kiváltható egyes esetekben
szóbeli közléssel (pl. az eljárási cselekmény megismétlése
esetén az új idõpont közlése a jelenlévõkkel, s az errõl szó-
ló hivatalos feljegyzés aláíratása, hasonlóképpen: a legkö-
zelebbi eljárási cselekmény idõpontjáról való tájékoztatás,
a megidézett személy ismételt megjelenésre történõ szó-
beli megidézése).

19. A közös helyszíni szemle vagy egyeztetõ megbeszé-
lés során a szakhatóságok állásfoglalásának jegyzõkönyv-
be foglalása elkerülhetõvé teszi a levelezést és így
csökkenti a postaköltségeket.

20. Nem minden esetben szükséges könyvelt postai kül-
deményként feladni a levelet, ha a hatóság írásban érintke-
zik az ügyféllel [pl. az ügyfél érdeklõdésére válaszként tá-
jékoztatja arról, hogy a Ket. 33. §-ának (3) bekezdésében
szabályozott okok közül melyik hátráltatja az ügy érdemi
elbírálását], illetõleg az ügyfelet a Ket. 29. §-ának (9) be-
kezdése alapján értesíti a kérelem megérkezésérõl és az
ügy iktatási számáról.

Élve a Ket. 78. §-a (5) bekezdésének f) pontjában adott
felhatalmazással, a hatóság (esetleg alkalmilag foglalkoz-
tatott) kézbesítõjét is igénybe lehet venni a küldemény
kézbesítésére.

21. A végrehajtás tekintetében a jelentõsebb elõrelépé-
sek egyikét az adóügyi igazgatásban régóta alkalmazott
késedelmi pótlék bevezetése (Ket. 138 -139. §) hozhatja.
Eddig ugyanis az ügyfelek – pl. a több milliós vagy mil-
liárdos anyagi jogi bírsággal sújtottak – nem voltak érde-
keltek a mielõbbi fizetésben, hiszen ha a behajtásra csak
3-4 év múlva került sor, akkor is csak az eredetileg megál-
lapított összeget kellett megfizetniük. A késedelmi pótlék
a Ket. 140. §-ának (2) bekezdése alapján a hatóság által
megelõlegezett összeg tekintetében is alkalmazható, ki-
véve, ha a kötelezett bizonyítható módon – szociális hely-
zete folytán – önhibáján kívül képtelen volt a felmerülõ
költség elõlegezésére.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

Helyesbítés

A Belügyi Közlöny 2006. március 1-jén megjelent
5. számának 255. oldalán közzétett BM utasítás címének,
valamint az utasítás mellékleteinek jelölése nyomdahiba
miatt tévesen jelent meg, mely helyesen a következõ:

255. oldalon: 10/2006. (BK 5.) BM utasítás a második
generációs Schengeni Információs Rendszerhez és a Ví-
zum Információs Rendszerhez történõ csatlakozás elõké-
szítésérõl

1. melléklet a 10/2006. (BK 5.) BM utasításhoz

258. oldalon: 2. melléklet a 10/2006. (BK 5.) BM utasí-
táshoz

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap 1. és 15. napján jele-
nik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap, déli 12 óra.
A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra

kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellené-

ben történik.
Közzététel díja: 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



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

6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 303



304 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

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

HU ISSN 0865–5154

06.0759 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes9
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