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Jog sza bá lyok

2006. évi LII.

tör vény

a polgárõrségrõl*

Az Or szág gyû lés el is me ri az ál lam pol gá rok ön szer ve -
zõ dé sé nek ered mé nye ként meg ala kult pol gár õr ség te vé -
keny sé gét és mél tá nyol ja, hogy a pol gár õr ség tá mo gat ja a
he lyi ön kor mány za to kat és a he lyi, te rü le ti rend vé del mi
szer ve ket a köz biz ton ság he lyi fel ada ta i nak vég re haj tá sá -
ban. Az Or szág gyû lés az or szág köz rend je, köz biz ton sá ga
és ál lam ha tá rá nak rend je fenn tar tá sá nak se gí té se, az ál -
lam pol gá rok sze mé lyét és a va gyo ni ja va kat fe nye ge tõ
bûn cse lek mé nyek, ka taszt ró fa-, il let ve ve szély hely ze tek
meg elõ zé se és kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa, a kör nye zet
és a ter mé szet vé del me, va la mint az ez irá nyú köz fel ada -
tok el lá tá sá hoz szük sé ges szer ve ze tek és az ab ban köz re -
mû kö dõ sze mé lyek jog ál lá sá nak meg ha tá ro zá sa ér de ké -
ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § (1) A pol gár õr ség e tör vény al kal ma zá sá ban az or -
szág köz rend je és köz biz ton sá ga fenn tar tá sá nak se gí té sé -
ben, a ha tár õri zet ben, a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem -
ben, a ve szély hely ze tek meg elõ zé sé ben és ke ze lé sé ben, a
tár sa dal mi bûn meg elõ zés ben va ló la kos sá gi rész vé tel ben,
il let ve az ön kor mány za tok és a la kos ság kö zöt ti bi za lom
erõ sí té sé ben, to váb bá a he lyi köz biz ton ság kö zös sé gi vé -
del me ér de ké ben a la ko sok kö zös sé gei ál tal meg ha tá ro zott 
fel ada tok el lá tá sá ban köz re mû kö dõ, az egye sü lé si jog
alap ján lét re jött tár sa dal mi szer ve zet, il let ve ilyen szer ve -
ze tek szö vet sé ge.

(2) A pol gár õr e tör vény al kal ma zá sá ban a he lyi pol gár -
õr szer ve zet tag ja, a Bün te tõ Tör vény könyv ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint köz fel ada tot el lá tó sze mély, aki ön ként
vál lal ja a pol gár õr ség te vé keny sé gé ben va ló köz re mû kö -
dést.

2.  § (1) A pol gár õr ség te vé keny sé ge so rán köl csö nö sen
együtt mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok kal, az ál la mi és
ön kor mány za ti szer ve ze tek kel, a rend õrség, a ha tár õr ség,
a ka taszt ró fa vé de lem, il let ve a vám- és pénz ügy õr ség szer -
ve i vel, a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi szer ve ze tek kel, a 
hi va tá sos ön kor mány za ti és az ön kén tes tûz ol tó sá gok kal,
a me zei- és ter mé szet vé del mi õr szol gá lat tal, va la mint a
Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gánnyo mo zói Szak mai
Ka ma rá val.

(2) Az együtt mû kö dés kü lö nö sen a te vé keny sé gek kö -
zös el lá tá sát, a szak mai te vé keny ség se gí té sét, a köl csö nös
tá jé koz ta tást, a te vé keny ség össze han go lá sát, va la mint a
kép zé si prog ra mok ban va ló rész vé tel elõ se gí té sét je len ti.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i  ülés nap ján fo gad ta el.

(3) Az együtt mû kö dõ szer vek kel tör té nõ kö zös fel adat-
vagy szol gá lat el lá tás ese tén a pol gár õr te vé keny sé ge kü lö -
nö sen a fel vi lá go sí tás ra, tá jé koz ta tás ra, meg ha tá ro zott
ese mé nyen rész vé tel re, hely szí nen va ló tar tóz ko dás ra, ott
a rend fenn tar tá sá ban va ló köz re mû kö dés re, ob jek tum,
köz te rü let vagy ese mény meg fi gye lé sé re, to váb bá az el -
járó szerv te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra és se gí té sé re ter -
jed het ki.

(4) Az együtt mû kö dés tar tal mi ele me it, a kö zös fel ada -
tok el lá tá sá nak rend jét a fe lek írás be li együtt mû kö dé si
meg ál la po dás ban rög zít he tik.

3.  § (1) A pol gár õr ség és a pol gár õrök te vé keny sé gük
el lá tá sa so rán ha tó sá gi jog kör rel nem ren del kez nek, kény -
sze rí tõ esz közt nem al kal maz hat nak.

(2) A pol gár õr ál tal te vé keny sé ge so rán vi selt for ma ru -
ha a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek vagy más
ha tó ság tag ja i nak egyen ru há já hoz va ló ha son ló sá ga  miatt
meg té vesz tés re nem le het al kal mas. A pol gár õr ha tó sá gi
jel leg re uta ló, meg té vesz tés re al kal mas egyéb jel zést vagy
cí met, rang jel zést nem hasz nál hat, il let ve gép jár mû vén
csak a pol gár õr ség fel ira tot he lyez he ti el.

(3) A pol gár õr te vé keny sé ge so rán nem tart hat ma gá nál
köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz közt, és nem vi sel -
het lõ fegy vert.

(4) A pol gár õr te vé keny sé ge so rán meg kü lön böz te tõ
mel lényt kö te les vi sel ni, amely jól lát ha tó Pol gár õr ség fel -
irat tal van el lát va. 

4.  § A pol gár õr te vé keny sé ge so rán jo go sult a sza bály -
sér tés, bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten ért sze mélyt a
cse lek mény ab ba ha gyá sá ra fel szó lí ta ni, a cse lek mény
foly ta tá sát meg aka dá lyoz ni, az el kö ve tõt vissza tar ta ni.
Kö te les azon ban az el fo gott sze mélyt ha la dék ta la nul a
bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény sze rint el jár ni jo go sult
nyo mo zó ha tó ság nak át ad ni, ha er re nincs mód ja, e szer vet 
nyom ban ér te sí te ni.

5.  § A pol gár õr a te vé keny sé ge so rán bir to ká ba ju tott
sze mé lyes ada tok meg is me ré se és adat ke ze lé se te kin te té -
ben a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok
nyil vá nos sá gá ról  szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint kö te -
les el jár ni.

6.  § (1) A pol gár õr szer ve ze tek szö vet sé gé nek te vé keny -
sé gét a köz pon ti költ ség ve tés az éves költ ség ve té si tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint tá mo gat ja, fel té ve, hogy
a pol gár õr ség leg alább há rom fel ada tot el lát a kö vet ke zõk
kö zül:

a) a köz rend, a köz biz ton ság vé del mé ben, az ál lam ha -
tár õr zé sé ben és rend jé nek fenn tar tá sá ban, a ka taszt ró fa-
és ve szély hely zet, to váb bá a kör nye zet ve szé lyez te tett sé -
gé nek, ká ro sí tá sá nak, ron gá lá sá nak meg elõ zé sé ben és el -
há rí tá sá ban, kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sá ban va ló
köz re mû kö dés;

b) a bûn- és bal eset-meg elõ zé si, az ál do zat vé del mi, a
köz le ke dés biz ton sá gi és a kör nye zet vé del mi te vé keny ség
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tá mo ga tá sa, a la kos ság és az ön kor mány za tok kö zöt ti kap -
cso lat erõ sí té se;

c) a rend õrségrõl  szóló tör vény alap ján a rend õr -
kapitányok, a me gyék (fõ vá ros) te kin te té ben a rend õr -
fõkapitány és az ille té kességi te rü le ten mû kö dõ ön kor -
mány za tok ál tal lét re ho zott bûn meg elõ zé si és köz biz ton -
sá gi bi zott ság mun ká já ban va ló rész vé tel;

d) fo lya ma tos kap cso lat tar tás a 2.  § (1) be kez dé sé ben
fel so rolt együtt mû kö dõ – he lyi, te rü le ti és or szá gos ha tás -
kö rû – szer vek kel, köl csö nös se gít ség nyúj tás egy más nak a 
fel ada tok el lá tá sá ban;

e) köz re mû kö dés a bûn cse lek mé nyek meg elõ zé sé ben
és fel de rí té sé ben, el tûnt sze mé lyek fel ku ta tá sá ban;

f) ön ál ló, il let ve kö zös szol gá lat vagy fel adat tel je sí té -
sé vel va ló rész vé tel a 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti együtt mû -
kö dõ szer vek szak mai te vé keny sé gé nek se gí té sé ben;

g) köz re mû kö dés a la ko sok sze mé lyé nek és ja va i nak
vé del mé ben, az ál la mi és ön kor mány za ti va gyon meg óvá -
sá ban.

(2) A pol gár õr ség szer ve ze té nek nyúj tott köz pon ti költ -
ség ve té si tá mo ga tást az éves költ ség ve té si tör vény Bel -
ügy mi nisz té ri um fe je ze té ben kell ter vez ni.

(3) A pol gár õr ség tag jai a ré szük re biz to sí tott esz kö zö -
ket a ren del te té sük nek és cél juk nak meg fele lõen a fel ada -
ta ik el lá tá sá hoz hasz nál ják.

(4) Az együtt mû kö dõ szer vek, kü lö nö sen az ön kor -
mány za tok, a rend vé del mi, a kör nye zet- és ter mé szet vé -
del mi szer vek a pol gár õr ség mû kö dé sét és te vé keny sé gét
le he tõ ség sze rint anya gi for rá sok biz to sí tá sá val, tech ni kai
és egyéb esz kö zök át adá sá val vagy más mó don tá mo gat -
hat ják.

7.  § Jú li us el sõ szom bat ja or szá gos pol gár õr nap.

8.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.

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

2006. évi LIII.
tör vény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
beruházások megvalósításának gyorsításáról

és egyszerûsítésérõl*

An nak ér de ké ben, hogy az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá ból 
fi nan szí ro zott pro jek tek meg va ló sí tá sa gyor sabb, egy sze -
rûbb és egy sé ge sebb el já rá si rend ben tör tén jék meg a ren -

del ke zés re ál ló for rá sok mi nél ha té ko nyabb fel hasz ná lá sá -
val, az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

A tör vény hatálya

1.  § (1) A tör vény ha tá lya az egyes,
a) rész ben vagy egész ben eu ró pai uni ós tá mo ga tás ból

meg va ló sí tan dó, vagy
b) rész ben vagy egész ben köz pon ti költ ség ve té si tá mo -

ga tás ból meg va ló sí tan dó, és leg alább 5 mil li árd fo rint tel -
jes költ ség igé nyû vagy leg alább 1000 új mun ka hely meg -
te rem té sét biz to sí tó,
nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû be ru -
há zá sok kal össze füg gõ, a Kor mány ál tal ren de let ben meg -
ha tá ro zott köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben (a továb biak -
ban: ki emelt je len tõ sé gû ügy) in dult el já rá sok ra  terjed ki.
 (2) A ki emelt je len tõ sé gû ügy ben in dult el já rá sok e tör -
vény ben nem sza bá lyo zott ele me i re a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) és az ügy -
faj tá ra vo nat ko zó kü lö nös el já rá si sza bá lyok ren del ke zé -
se it az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

A hatósági eljárás szabályai

2.  § (1) Ki emelt je len tõ sé gû ügy ben el sõ fo kon
a) a Kor mány ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott köz igaz -

ga tá si szerv, en nek hi á nyá ban az ügy faj tá ra vo nat ko zó kü -
lö nös el já rá si sza bá lyok sze rint má sod fo kon el já ró köz -
igaz ga tá si szerv,

b) szak ha tó ság ként a Kor mány ál tal ren de let ben meg -
ha tá ro zott köz igaz ga tá si szerv, en nek hi á nyá ban az ügy -
faj tá ra vo nat ko zó kü lö nös el já rá si sza bá lyok sze rint má -
sod fo kon szak ha tó ság ként el já ró köz igaz ga tá si szerv
jár el.
 (2) Ki emelt je len tõ sé gû ügy ben má sod fo kon

a) az (1) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá val el sõ fo kon
el já ró szer vet fel ügye lõ mi nisz ter, il le tõ leg a Kor mány ál -
tal ren de let ben meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si szerv,

b) szak ha tó ság ként az (1) be kez dés b) pont ja al kal ma -
zá sá val el sõ fo kon el já ró szak ha tó sá got fel ügye lõ mi nisz -
ter, il le tõ leg a Kor mány ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott
köz igaz ga tá si szerv jár el.

3.  § (1) Ki emelt je len tõ sé gû ügy ben a ké rel met so ron kí -
vül kell el bí rál ni, az ügy in té zé si ha tár idõ azon ban leg fel -
jebb hat van nap le het.
 (2) A ha tó ság ve ze tõ je in do kolt eset ben az ügy in té zé si
ha tár idõt leg fel jebb har minc nap pal meg hosszab bít hat ja.
Er rõl a ha tó ság a ké rel me zõ ügy fe let, va la mint aki ket az
el já rás meg in dí tá sá ról ér te sí tet tek, ha la dék ta la nul ér te sí ti.

 (3) A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról, va -
la mint a ter mé szet vé de le mé rõl  szóló tör vények ha tá lya
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alá tar to zó ha tó sá gi el já rá sok ese té ben az (1) be kez dés ha -
tár idõk re vo nat ko zó sza bá lya it nem kell al kal maz ni.

4.  § A ki emelt je len tõ sé gû ügy ben a be ru há zó vagy a ha -
tó ság kez de mé nye zé sé re az el já rás nak a Ket. 29.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti meg in du lá sa elõtt a ha tó ság, va la mint a
szak ha tó sá gok – amennyi ben azt a ha tó ság in do kolt nak
lát ja – az ilyen irá nyú kez de mé nye zés kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott nyolc mun ka na pon be lül a be ru há zó val szem lét,
 illetõleg egyez te tést tar ta nak, amely rõl em lé kez te tõt vesz -
nek fel. Az em lé kez te tõ tá jé koz ta tást tar tal maz az üggyel
kap cso la tos, az ügy fél ál tal meg adott ada tok ról, va la mint a 
ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé ges jog sza bá lyok ban meg ha -
tá ro zott fel té te lek rõl és egyéb kö ve tel mé nyek rõl.

5.  § (1) Ki emelt je len tõ sé gû ügy en ge dé lye zé si el já rá sá -
ban a szak ha tó ság el já rá sá ra irány adó ügy in té zé si ha tár idõ 
ti zen öt nap, ame lyet a szak ha tó ság ve ze tõ je in do kolt eset -
ben egy al ka lom mal leg fel jebb nyolc nap pal meg hosszab -
bít hat. Er rõl a szak ha tó ság a ké rel me zõ ügy fe let, va la mint
az el já ró ha tó sá got ha la dék ta la nul ér te sí ti.
 (2) A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról, va -
la mint a ter mé szet vé del mé rõl  szóló tör vények ha tá lya alá
tar to zó ha tó sá gi el já rá sok ese té ben az (1) be kez dés ha tár -
idõk re vo nat ko zó sza bá lya it nem kell al kal maz ni.

6.  § (1) A hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás, il le tõ leg a
tény ál lás tisz tá zá sá hoz szük sé ges ada tok köz lé sé re irá nyu -
ló fel hí vás ki adá sá ra csak egy-egy al ka lom mal ke rül het
sor. Kü lö nö sen in do kolt eset ben a tény ál lás tisz tá zá sá hoz
szük sé ges ada tok köz lé sé re irá nyu ló fel hí vás ki adá sa még
egy al ka lom mal meg is mé tel he tõ.
 (2) Ha a szak ha tó ság ugyan azon szak kér dés ben azo nos
tény be li alap mel lett – ha tó ság ként jog erõ sen vagy szak ha -
tó ság ként jog erõ sen le zárt ügy ben – már ál lást fog lalt, úgy
más ügy ben csak ak kor fog lal hat ál lást a meg ke re sés tár -
gyá ban, ha az ál lás fog la lás ki ala kí tá sa óta az an nak ki ala -
kí tá sá nál figye lembe vett kö rül mé nyek ben az ügy ér de mé -
re ki ha tó vál to zás állt be. Egyéb eset ben a meg ke re sõ ha tó -
sá got a ko ráb bi ál lás fog la lás meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja.

A hatósági határozat bírósági felülvizsgálata

7.  § A tör vény ha tá lya alá tar to zó ha tó sá gi ügyek ben ho -
zott ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta iránt in dí tott pe rek -
ben a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Pp.) XX. fe je ze té nek ren del ke zé se it az
e tör vény 8–10.  §-ai ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al -
kal maz ni.

8.  § (1) A per re a Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la go san ille té -
kes. A per ben a jo gi kép vi se let kö te le zõ.

 (2) A ha tó ság a ke re set le ve let az ügy ira ta i val és a ke re -
set le vél ben fog lal tak ra vo nat ko zó nyi lat ko za tá val együtt
nyolc na pon be lül to váb bít ja a bí ró ság hoz.

 (3) Ha a ke re set le vél a ha tó sá gi ha tá ro zat vég re haj tá sá -
nak fel füg gesz té sé re irá nyu ló ké rel met tar tal maz, a bí ró -
ság an nak tár gyá ban az ira tok nak a bí ró ság hoz va ló ér ke -
zé sét kö ve tõ öt na pon be lül ha tá roz.
 (4) Az al pe res ha tó ság a szak ha tó sá got csak a ke re set le -
vél ben fog lal tak ra tett nyi lat ko za tá ban hív hat ja per be. A
bí ró ság a per be hí vást ha la dék ta la nul köz li a szak ha tó ság -
gal, mely a köz lést kö ve tõ há rom na pon be lül nyi lat ko zik a 
per be hí vás el fo ga dá sa tár gyá ban.
 (5) Az el len ér de kû fe let a bí ró ság az ira tok nak a bí ró -
ság hoz va ló ér ke zé sét kö ve tõ öt na pon be lül ér te sí ti a be -
avat ko zás le he tõ sé gé rõl. Az el len ér de kû fél a be avat ko zá -
sát az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ nyolc na pon be lül je -
lent he ti be a bí ró ság nak.
 (6) A ke re se tet csak a per in dí tás ra nyit va ál ló ha tár idõn
be lül le het meg vál toz tat ni, il le tõ leg ki ter jesz te ni. A Pp.
335/A.  § (2) be kez dé sét eb ben az eset ben is al kal maz ni
kell.

9.  § (1) A per ben a be ad vá nyok hi á nyos sá ga i nak pót lá -
sá ra leg fel jebb nyolc na pos ha tár idõ ad ha tó, me lyet egy -
szer, in do kolt eset ben, to váb bi leg fel jebb nyolc nap pal le -
het meg hosszab bí ta ni.
 (2) A per ben szü ne te lés nek nincs he lye.

(3) A bí ró ság az ügy ér de mé ben tár gya lá son kí vül ha tá -
roz, a fe lek bár me lyi ké nek ké rel mé re azon ban tár gya lást
tart. Tár gya lás tar tá sát a fel pe res a ke re set le vél ben, az al -
pe res pe dig a ke re set le vél re tett nyi lat ko za tá ban kér he ti.
Az el len ér de kû fél be avat ko zó tár gya lás tar tá sát a Pp.
338.  §-ának (2) be kez dé se sze rint kér he ti. A tár gya lá son
kí vü li el bí rá lás ra a Pp. 338.  §-ának (3), (5) és (6) be kez dé -
sét al kal maz ni kell.
 (4) A Pp. 332/B.  §-át az zal az el té rés sel kell al kal maz ni,
hogy az el sõ tár gya lást az ira tok nak a bí ró ság hoz va ló ér -
ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül kell meg tar ta ni, il let ve a
pert e ha tár idõn be lül kell tár gya lá son kí vül el bí rál ni. Tár -
gya lás tar tá sa ese tén a pert az el sõ tár gya lást kö ve tõ 30 na -
pon be lül kell el bí rál ni. A ha tár idõ szá mí tá sa kor a hi ány -
pót lás ra for dí tott idõ nem ve he tõ figye lembe.
 (5) A bí ró ság ha tá ro za tá nak írás ba fog la lá sá ra, va la mint 
a ha tá ro zat fe lek ré szé re tör té nõ kéz be sí té se te kin te té ben a 
Pp. 333.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt ha tár idõk al kal -
ma zan dók.

10.  § (1) A bí ró ság a köz igaz ga tá si ha tá ro za tot nem vál -
toz tat hat ja meg.
 (2) A bí ró ság íté le te el len fel leb be zés nek nincs he lye.
 (3) A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti ké re lem nek a 
Leg fel sõbb Bí ró ság hoz va ló ér ke zé sét kö ve tõ ki lenc ven
na pon be lül az ügy ér de mé ben ha tá ro zat tal dönt. Ha a Leg -
fel sõbb Bí ró ság az el já rást a Pp. 274.  §-ának (5) be kez dé se 
alap ján fel füg gesz ti, a fel füg gesz tés idõ tar ta ma e ha tár idõ
szá mí tá sa so rán nem ve he tõ figye lembe.
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A hivatalos iratok kézbesítése

11.  § A ki emelt je len tõ sé gû ügyek ben a hi va ta los ira tok
kéz be sí té sé rõl  szóló kü lön jog sza bályt az zal az el té rés sel
kell al kal maz ni, hogy min den kül de ményt el sõbb sé gi kéz -
be sí tés út ján kell a cím zett hez el jut tat ni.

Záró rendelkezések

12.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ negy ven ötö dik
na pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it – a (2) be kez dés ki vé te -
lé vel – a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rá sok ban és ezen el já rá sok ban ho zott határo -
zatok bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta so rán kell al kal maz ni.
A (2) be kez dést a fo lya mat ban lé võ ügyek ben is alkal -
mazni kell.
 (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Pp. 339/A.  §-ának „a köz igaz ga tá si el já rás meg in -
dí tá sa kor” szö veg ré sze.
 (3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ket.
14.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé -
gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és egy sze -
rû sí té sé rõl  szóló kü lön tör vény e tör vénytõl és az ügy faj tá -
ra vo nat ko zó kü lö nös el já rá si sza bá lyok tól el té rõ ren del -
ke zé se ket ál la pít hat meg:

a) a hi ány pót lás ra,
b) a kéz be sí tés re,
c) az ügy fél tá jé koz ta tá sá ra,
d) a ha tás kör re, az ille té kességre,
e) a szak ha tó ság köz re mû kö dé sé re.”

 (4) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az il le té -
kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény Mel lék le te a kö vet -
ke zõ XI. cím mel és ren del ke zés sel egé szül ki:

„XI. A kü lön jog sza bály sze rin ti nem zet gaz da sá gi
szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû be ru há zá sok kal

össze füg gõ ha tó sá gi el já rá sok il le té ke

A kü lön jog sza bály sze rin ti nem zet gaz da sá gi szem -
pont ból ki emelt je len tõ sé gû be ru há zá sok kal össze füg gõ
ha tó sá gi el já rá sok ese tén az el já rás ra egyéb ként irány adó
il le ték mér ték két sze re sét kell fi zet ni.”
 (5) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány ar ra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg

a) a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû 
ügyek kö rét;

b) a 2.  §-ban meg ha tá ro zott eset ben a nem zet gaz da sá gi
szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû ügy ben el já ró ha tó sá got
és szak ha tó sá got.

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

A belügyminiszter

8/2006. (II. 22.) BM

rendelete

a 2006. évi országgyûlési képviselõ-választás

költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási

és belsõ ellenõrzési rendjérõl

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 153.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 2006. évi országgyû -
lési kép vi se lõ-vá lasz tás (a továb biak ban: vá lasz tás) költ -
sé ge i nek nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo lá si és bel sõ el -
len õr zé si rend jé rõl, a Kül ügy mi nisz té ri um hoz tar to zó
szer vek fel ada tai te kin te té ben a kül ügy mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da (a továb biak ban:
OVI) ve ze tõ je együtt mû kö dik a BM Köz pon ti Adat fel dol -
go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal (a továb biak ban:
BM KH) ve ze tõ jé vel a vá lasz tás elõ ké szí tés, szer ve zés és
le bo nyo lí tás pénz ügyi fel té te le i nek fel ada tok hoz kö tött
meg ha tá ro zá sá ban, a pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz -
ná lá sá ban.

(2) A te rü le ti vá lasz tá si iro da (a továb biak ban: TVI) és a 
he lyi vá lasz tá si iro da (a továb biak ban: HVI) ve ze tõ je ille -
té kességi te rü le tén be lül

a) fe le lõs a vá lasz tás elõ ké szí tés, szer ve zés és le bo nyo -
lí tás pénz ügyi fel té te le i nek fel ada tok hoz kö tött meg ha tá -
ro zá sá ért, a pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz ná lá sá ért
és el len õr zé sé ért,

b) gya ko rol ja a vá lasz tás pénz esz kö zei fe let ti kö te le -
zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jo got, va la mint fel ha tal -
ma zást ad az el len jegy zé si jog gya kor lá sá ra,

c) fe le lõs a vá lasz tás pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo nyo lí -
tá sá ért, el szá mo lá sá ért,

d) gon dos ko dik a vá lasz tás cél já ra szol gá ló pénz esz kö -
zök nek a szám vi te lén be lü li el kü lö ní tett ke ze lé sé rõl.

(3) A HVI-k ve ze tõ i nek sze mé lyi jut ta tá sa i ra vo nat ko -
zó an meg ha tá ro zott fel ada to kat, az or szág gyû lé si egyé ni
vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si iro dák (a továb biak ban: OEVI)
fel ada ta it is el lá tó OEVI szék hely HVI ve ze tõ jé nek, az
OEVI több let fel ada tok kap csán já ró sze mé lyi jut ta tá sai te -
kin te té ben is, a TVI ve ze tõ je lát ja el.

(4) A Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je, va la mint a Bel -
ügy mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re mû kö dõ
költ ség ve té si szerv(ek) ve ze tõ je

a) fe le lõs a szá má ra meg ha tá ro zott vá lasz tá si fel ada tok 
pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo nyo lí tá sá ért, el szá mo lá sá ért, a
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pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz ná lá sá ért és el len õr zé -
sé ért,

b) gya ko rol ja a vá lasz tás pénz esz kö zei fe let ti kö te le -
zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jo got,

c) gon dos ko dik a vá lasz tás cél já ra szol gá ló pénz esz kö -
zök nek a szám vi te lén be lü li el kü lö ní tett ke ze lé sé rõl.

(5) A BM KH ve ze tõ je

a) fe le lõs a vá lasz tás pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo nyo lí -
tá sá ért, el szá mo lá sá ért, a be szá mo ló el ké szí té sé ért, a pénz -
esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz ná lá sá ért és el len õr zé sé ért,

b) gon dos ko dik a vá lasz tás cél já ra szol gá ló pénz esz kö -
zök nek a BM KH szám vi te lén be lü li el kü lö ní tett ke ze lé sé -
rõl,

c) gya ko rol ja a vá lasz tás pénz esz kö zei fe let ti, a ha tás -
kö ré be tar to zó kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jo -
got,

d) meg ál la po dik a kül kép vi se le ti sza va zás te kin te té ben 
a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze tõ jé vel a vá lasz -
tás pénz ügyi le bo nyo lí tá sá nak, el len õr zé sé nek rend jé ben,

e) meg ál la po dik a BM Du na Pa lo ta és Ki adó, a BM fel -
ügye le te alá tar to zó és az egyéb köz re mû kö dõ szerv(ek)
ve ze tõ jé vel a vá lasz tás pénz ügyi le bo nyo lí tá sá nak, el len -
õr zé sé nek rend jé ben.

(6) A kül kép vi se le ti sza va zás te kin te té ben a kül ügy mi -
nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze tõ je, a BM KH-val kö tött
meg ál la po dás ban rög zí tet tek figye lembe véte lével

a) fe le lõs a vá lasz tás pénz ügyi ter ve zé sé ért – e ren de let 
2. mel lék le té ben sze rep lõ nor ma tí vák, va la mint a nem nor -
ma tív ki adá sok te kin te té ben –, le bo nyo lí tá sá ért, el szá mo -
lá sá ért, a pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz ná lá sá ért, va -
la mint bel sõ el len õr zé sé ért,

b) gon dos ko dik a BM KH ré szé rõl meg ha tá ro zott tí pu -
sú nyom ta tók kül kép vi se le tek ál tal tör té nõ be szer zé sé rõl.

2.  §

(1) A vá lasz tá sok he lyi és te rü le ti fel ada tai elõ ké szí té sé -
nek és le bo nyo lí tá sá nak pénz ügyi fe de ze té ül e ren de let
1. mel lék le té ben, va la mint a kül kép vi se le ti sza va zás te kin -
te té ben a 2. mel lék le té ben fel so rolt té te lek, nor ma tí vák,
va la mint a nem nor ma tív ki adá sok te kin te té ben a vonat -
kozó meg ál la po dás(ok) alap ján meg ál la pí tott költségve -
tési fe de zet szol gál.

(2) A pénz ügyi fe de zet szá mí tá sá nál a né pes ség re, a vá -
lasz tó pol gá rok ra vo nat ko zó ada to kat a BM KH ál tal meg -
ál la pí tott, a köz pon ti sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar -
tás ból a név jegy zék össze ál lí tá sá hoz hasz nált, va la mint a
név jegy zék hez össze ál lí tott adat ál lo mány alap ján kell
figye lembe ven ni. Az egyéb ada to kat a BM KH-nak a vá -
lasz tá sok pénz ügyi ter ve zé sé re vo nat ko zó bel sõ sza bály -
za ta alap ján kell figye lembe ven ni.

A pénzügyi fedezet biztosítása

3.  §

(1) A BM KH ve ze tõ je, az Or szág gyû lés ál tal a vá lasz -
tá sok le bo nyo lí tá sá ra biz to sí tott elõ irány zat felhasználá -
sára, e ren de let 1. és 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott nor -
ma tí vák figye lembe véte lével, a BM KH pénz ügyi ter ve zé -
sé re vo nat ko zó bel sõ sza bály zat sze rint je len ren de let ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 15 na pon be lül fel adat so ros pénz ügyi 
ter vet ké szít, és jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a bel ügy mi nisz -
ter nek, aki 8 na pon be lül dönt an nak jó vá ha gyá sá ról.

(2) A BM KH ve ze tõ je e ren de let 1. és 2. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott nor ma tí vák, va la mint elõ ze tes szá mí tá sok,
meg ál la po dá sok alap ján a vá lasz tá sok hoz elõ le get fo lyó sít

a) a TVI ve ze tõ je ré szé re a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság
(a továb biak ban: TVB) és a TVI mû kö dé si ki adá sa i ra,
amely nem tar tal maz za a TVI-k ve ze tõ i nek dí ja zá sát,

b) a TVI-k ve ze tõ in ke resz tül a HVI-k ré szé re a te le pü -
lést meg il le tõ nor ma tív össze gek ere jé ig, to váb bá az
 OEVI-k költ sé ge i nek fe de ze té re,

c) a köz igaz ga tá si hi va ta lok, va la mint a Bel ügy mi nisz -
té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re mû kö dõ költ ség ve té si
szerv(ek) mû kö dé si ki adá sa i ra, amely nem tar tal maz za a
szerv(ek) ve ze tõ jé nek dí ja zá sát,

d) a kül kép vi se le ti sza va zás te kin te té ben a kül ügy mi -
nisz ter ál tal ki je lölt szerv ré szé re, amely nem tar tal maz za a 
szerv ve ze tõ jé nek dí ja zá sát.

(3) Az 1.  § (2)–(4) be kez dé se ha tá lya alá tar to zó vá lasz -
tá si és egyéb szer vek tá mo ga tá sát az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ámr.) 8.  §-a alap ján tá mo ga tás ér té kû
mû kö dé si be vé tel ként, il let ve ki adás ként, vagy az Ámr.
57.  §-a alap ján to vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú mû kö dé si
be vé tel ként, il let ve ki adás ként, vagy ál lam ház tar tá si kö -
rön kí vü li át adás ese tén mû kö dé si cé lú pénz esz köz át adás -
ként, az 1.  § (6) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó, a kül -
ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv tá mo ga tá sát az Ámr. 8.  §-a 
alap ján tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si, il let ve fel hal mo zá si
be vé tel ként vagy ki adás ként kell el szá mol ni e ren de let
3. mel lék le te sze rint.

(4) A BM KH ve ze tõ je a sza va zás nap ját meg elõ zõ
20. mun ka na pig, il let ve a meg ál la po dá sok sze rint át utal ja

a) a (2) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott tá -
mo ga tást a fõ vá ro si, me gyei ön kor mány za ti hi va tal bank -
szám lá já ra,

b) a (2) be kez dés c) és d) pont já ban meg ha tá ro zott tá -
mo ga tást a költ ség ve té si szer vek Ma gyar Ál lam kincs tár -
nál ve ze tett elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra.

4.  §

A TVI ve ze tõ je a sza va zás nap ját meg elõ zõ 15. mun ka -
na pig át utal ja a 3.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
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meg ál la pí tott tá mo ga tást az ille té kes te le pü lé si ön kor -
mány za tok pol gár mes te ri hi va ta lai, va la mint kör jegy zõ -
ség ese tén a kör jegy zõ ség bank szám lá já ra.

A pénzeszközök felhasználási módja

5.  §

(1) A BM KH ve ze tõ je gon dos ko dik a köz pon ti fel ada -
tok vég re haj tá sá ra biz to sí tott for rá sok fel hasz ná lá sá ról a
jó vá ha gyott fel adat so ros pénz ügyi terv elõ irány za tá nak
fõ össze gén be lül. A 3.  § (1) be kez dés sze rin ti fel adat so ros
pénz ügyi terv tar ta lék ke re té nek fel hasz ná lá sát a bel ügy -
mi nisz ter en ge dé lye zi.

(2) A ren de let 1. és 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott nor -
ma tív pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa a kö vet ke zõk sze rint
tör té nik:

a) a fel adat vég re haj tá sá hoz biz to sí tott pénz esz kö zö ket 
(sze mé lyi jut ta tá sok, a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok és a 
do lo gi ki adá sok) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény ben (a továb biak ban: Áht.), és az
Ámr.-ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével kell fel -
hasz nál ni, azon ban sze mé lyi ki adás ra e ren de let 1. és
2. mel lék le te sze rin ti fel ada tok te kin te té ben leg alább az ott 
meg ál la pí tott nor ma tí vá kat kell biz to sí ta ni; a do lo gi ki adá -
sok ra biz to sí tott pénz esz kö zö ket sze mé lyi ki adá sok ra az
Áht. és az Ámr. ál ta lá nos ren del ke zé sei sze rint a fel adat el -
lát ás sal össze füg gés ben le het át cso por to sí ta ni, az át cso -
por to sí tás nál fi gye lem mel kell len ni ar ra, hogy a do lo gi ki -
adá sok ra biz to sí tott pénz esz kö zök a fel me rült köz vet len
költ sé gek mel lett fe de ze tet nyújt sa nak az in téz mény üze -
mel te té si, fenn tar tá si költ sé gek ará nyos ré szé re is,

b) több let költ sé get a sza va zó kö rök szá má nak vagy a
sza va zat szám lá ló bi zott ság ba be vont pót ta gok szá má nak
nö ve ke dé se, a kül kép vi se le ten sza va zók ér te sí té sé nek
tény le ges pos tai ki adá sa, va la mint a Ve. 21.  §-ának (4) be -
kez dé se sze rin ti ki adá sok mér té ké ig le het igé nyel ni,

c) fel adat el ma ra dás (pl. a sza va zó kö rök szá má nak
csök ke né se) ese tén az er re a fel adat ra biz to sí tott, a nor ma -
tí vák sze rint szá molt tá mo ga tást, il let ve an nak ma rad vá -
nyát vissza kell utal ni; amennyi ben az el ma radt fel adat tal
össze füg gés ben, an nak is mert té vá lá sa elõtt in do kolt ki fi -
ze tés vagy kö te le zett ség vál la lás tör tént, an nak az el szá mo -
lás ban va ló ér vé nye sí té sét a TVI ve ze tõ je a BM KH ve ze -
tõ jé nek elõ ze tes ér te sí té se mel lett en ge dé lyez he ti; a TVI
ve ze tõ je ké rel mét az OVI ve ze tõ jé hez nyújt ja be, aki an -
nak szak mai meg ala po zott sá gát meg vizs gál ja, és a ké rel -
met ja vas la tá val együtt 3 mun ka na pon be lül meg kül di a
BM KH ve ze tõ jé nek; amennyi ben a BM KH ve ze tõ je ki -
fogást emel, dön té sé rõl 3 mun ka na pon be lül ér te sí ti a TVI
ve ze tõ jét, és ar ról egy út tal tá jé koz tat ja az OVI ve ze tõ jét is,

d) több let költ ség ként, il let ve fel adat el ma ra dás ként kell 
el szá mol ni a té ves adat szol gál ta tás ból szár ma zó támoga -
tási kü lön bö ze te ket.

(3) A kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv nek, va la mint a 
Bel ügy mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó és egyéb köz -
re mû kö dõ szerv(ek)nek a (2) be kez dés ben ré szük re meg -

ha tá ro zott pénz esz kö zö kön fe lül, vagy kü lön – az áta lány
összeg ben nem meg ha tá roz ha tó – fel ada tok ra biz to sí tott
tá mo ga tás fel hasz ná lá sa, a pénz esz köz át adás ról  szóló
meg ál la po dás ban rög zí tet tek sze rint tör té nik.

(4) A TVI ve ze tõ je a fel adat tí pu sú el szá mo lás el fo ga dá -
sá val egy idõ ben dönt a HVI-k ve ze tõi ré szé re ki fi zet he tõ
pénz összeg rõl (be le ért ve az OEVI szék hely HVI ve ze tõ jé -
nek az OEVI több let fel ada tok kap csán já ró dí ját is), és in -
téz ke dik a dí ja zá sok ki fi ze té sé rõl. Nem fi zet he tõ ki a dí ja -
zás, ha a HVI ve ze tõ je e ren de let ben elõ írt el szá mo lá si és
el len õr zé si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get.

(5) A bel ügy mi nisz ter dönt az OVI ve ze tõ je és tag jai, a
TVI ve ze tõk, a köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi, a BM KH
ve ze tõ je, a Bel ügy mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó
köz re mû kö dõ költ ség ve té si szerv(ek) ve ze tõ je, va la mint a
kül ügy mi nisz ter vé le mé nyé nek figye lembe véte lével a
kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze tõ je díj ár ól. A ki -
fizetésrõl a BM KH ve ze tõ je 8 mun ka na pon be lül in téz ke -
dik. Nem fi zet he tõ ki dí ja zás a szerv ve ze tõ je ré szé re, ha
e ren de let ben elõ írt el szá mo lá si és el len õr zé si kö te le zett -
sé gé nek nem tett ele get.

Az elszámolás módja

6.  §

(1) A vá lasz tás cél já ra biz to sí tott pénz esz kö zö ket a ren -
de let ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nek szám vi te li leg el -
kü lö ní tet ten kell ke zel ni ük. A költ ség ve té si szerv a szám -
vi te lé ben a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról fel ada ton ként
(vá lasz tá son ként) – ezen be lül a több let költ sé gek rõl és a
fel adat el ma ra dás ról for du lón kén ti bon tás ban – szá mol el,
és a tény le ges pénz for ga lom ról (be vé tel, ki adás), va la mint
a pénz for ga lom nél kü li té te lek rõl (pl. fel osz tott költ sé gek)
fõ köny vé ben a vá lasz tá si fel ada tok kal kap cso la tos szak -
fel ada ton nyil ván tar tást ve zet. A szak fel ada ton meg kell
je le ní te ni mind a ka pott tá mo ga tás, mind a sa ját for rás ter -
hé re tel je sí tett ki adá so kat.

(2) A fel adat tí pu sú el szá mo lást e ren de let 1. és 2. mel -
lék le té ben fel tün te tett nor ma tí vák te kin te té ben az 1. mel -
lék let vo nat ko zó füg ge lé kei sze rint kell el ké szí te ni. A
költ ség ve té si szer vet meg il le tõ pénz ügyi fe de zet össze gét
a vá lasz tás tény ada tai alap ján, az 5.  § (2) be kez dé sé nek
figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni.

(3) A kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv, va la mint a
Bel ügy mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re mû kö dõ
költ ség ve té si szerv(ek) az 5.  § (3) be kez dé se sze rint szá -
muk ra biz to sí tott elõ leg rõl, a pénz esz köz át adás ról  szóló
meg ál la po dás sal össz hang ban té te les el szá mo lást ké szí te -
nek. Az el szá mo lást alap bi zony la tok kal kell alátámasz -
tani. Az el szá mo lást a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt
 szervre és va la mennyi kül kép vi se le ti vá lasz tá si iro dá ra
(a továb biak ban: KÜVI) kell el ké szí te ni.

(4) A BM KH az éves költ ség ve té sé ben biz to sí tott elõ -
irány zat ról az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
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249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let sze rin ti ha tár idõ ben
és mó don szá mol el a vá lasz tá sok kal kap cso la tos szak fel -
ada ton.

A feladattípusú elszámolás lebonyolítása

7.  §

(1) A HVI ve ze tõ je fel adat tí pu sú el szá mo lást ké szít.
A fel adat tí pu sú el szá mo lást, a pénz ügyi el szá mo lást se gí tõ 
prog ram ál tal elõ ál lí tott és e ren de let 1. mel lék le té nek
1. füg ge lé ke sze rin ti adat tar tal mú mun ka la pon tel je sí ti a
TVI ve ze tõ je ré szé re. Az ok mány iro da szék hely HVI ve -
ze tõ je az el szá mo lá si kö te le zett sé gét a pénz ügyi el szá mo -
lást se gí tõ prog ram igény be vé te lé vel tel je sí ti a TVI ve ze -
tõ je ré szé re.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a pénz ügyi el szá -
mo lást se gí tõ prog ram igény be vé te lé vel el szá mo lást ké szít 
– e ren de let 1. mel lék le té nek 2. füg ge lé ke sze rin ti adat tar -
ta lom mal – a ren del ke zés re bo csá tott tá mo ga tás ról a BM
KH ve ze tõ jé nek.

(3) A TVI ve ze tõ je
a) el szá mo lást ké szít – e ren de let 1. mel lék le té nek

2. füg ge lé ke sze rin ti adat tar ta lom mal – a TVI ré szé re biz -
to sí tott pénz ügyi fe de zet rõl,

b) össze sí tõ el szá mo lást ké szít – e ren de let 1. mel lék le -
té nek 3. füg ge lé ke sze rin ti adat tar ta lom mal – a 3.  § sze rint
biz to sí tott pénz esz kö zök rõl,

c) dönt az 5.  § (2) be kez dé sé nek b)–d) pont já ban biz to -
sí tott több let költ ség, il let ve vissza té rí tés el fo ga dá sa kér dé -
sé ben és össze gé ben.

(4) A TVI ve ze tõ je a (3) be kez dés sze rin ti el szá mo lá si
kö te le zett sé gét – a pénz ügyi el szá mo lást se gí tõ prog ram
igény be vé te lé vel – tel je sí ti a BM KH ve ze tõ je ré szé re.

(5) A Bel ügy mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re -
mû kö dõ költ ség ve té si szerv(ek) ve ze tõ je el szá mo lást ké -
szít e ren de let 1. mel lék le té nek 4. füg ge lé ke sze rin ti adat -
tar ta lom mal. A kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze tõ -
je e ren de let 1. mel lék le té nek 4. füg ge lé ke sze rin ti adat tar -
ta lom mal KÜ VI-kén ti, il let ve 1. mel lék le té nek 5. füg ge lé -
ke sze rin ti adat tar ta lom mal össze sí tõ el szá mo lást ké szít a
ren del ke zés re bo csá tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról, me -
lyet a BM KH ve ze tõ jé nek küld meg.

(6) A BM KH ve ze tõ je az (1)–(5) be kez dés ben fog lalt
el szá mo lá sok alap ján e ren de let 1. mel lék le té nek 6. füg ge -
lé ke sze rin ti adat tar ta lom mal tel je sí ti el szá mo lá si kö te le -
zett sé gét a bel ügy mi nisz ter fe lé. A BM KH ve ze tõ je az el -
szá mo lást tá jé koz ta tá sul meg kül di az OVI ve ze tõ jé nek is.

A feladattípusú elszámolás határideje

8.  §

(1) A HVI ve ze tõ je a 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti, va la -
mint a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a 7.  § (2) be kez dé se
sze rin ti el szá mo lást a vá lasz tás má so dik for du ló já nak nap -

ját kö ve tõ 10 nap tá ri na pon be lül, a TVI ve ze tõ je a 7.  §
(3) be kez dé se sze rin ti el szá mo lást a vá lasz tás má so dik for -
du ló já nak nap ját kö ve tõ 45 nap tá ri na pon be lül a Bel ügy -
mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re mû kö dõ költ -
ség ve té si szerv(ek), il let ve a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt
szerv ve ze tõ je a 7.  § (5) be kez dé se sze rin ti el szá mo lást a
vá lasz tás má so dik for du ló já nak nap ját kö ve tõ 45 nap tá ri
na pon be lül kö te les tel je sí te ni. A BM KH ve ze tõ je az el -
szá mo lá sok el fo ga dá sá ról a vá lasz tás má so dik for du ló já -
nak nap ját kö ve tõ 70 nap tá ri na pon be lül dönt.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett, el szá mo lást ké szí tõ
szerv ve ze tõ je az el szá mo lá sa el fo ga dá sát kö ve tõ 8 ban ki
na pon be lül ele get tesz vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek.

(3) A BM KH ve ze tõ je a ki adá si terv vég re haj tá sá ról
 szóló el szá mo lást a vá lasz tás má so dik for du ló já nak nap ját
kö ve tõ 70 nap tá ri na pon be lül kö te les tel je sí te ni.

(4) A BM KH ve ze tõ je az el szá mo lá sok el fo ga dá sát kö -
ve tõ 8 ban ki na pon be lül a több let költ sé gek fe de ze tét át -
utal ja a szer vek ré szé re a 3.  § (4) be kez dé sé ben le ír tak sze -
rint. A TVI ve ze tõ je to vább uta lá si kö te le zett sé gét 8 ban ki
na pon be lül tel je sí ti.

Záró rendelkezések

9.  §

(1) A BM KH a köz igaz ga tá si hi va tal, a Bel ügy mi nisz -
té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re mû kö dõ költ ség ve té si
szerv(ek), a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv, és az
egyéb köz re mû kö dõ szer vek, va la mint a TVI pénz ügyi el -
len õr zé sét, to váb bá a TVI ve ze tõ je a HVI pénz ügyi el len -
õr zé sét a 8.  §-ban szá má ra meg ha tá ro zott el szá mo lá si ha -
tár idõ ig kö te les el vé gez ni. A BM El len õr zé si Fõ osz tály – a 
BM KH-val kö tött kü lön meg ál la po dás alap ján – köz re -
mû kö dik az el len õr zés ben. Az el len õr zés so rán a költ ség -
ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. ren de let elõ írásait kell al kal maz ni.

(2) A BM KH a gaz dál ko dá si sza bály za tá ban fog lal tak
sze rint hajt ja vég re e ren de let 1. és 2. mel lék le té ben nem
sze rep lõ köz pon ti fel ada tok hoz kap cso ló dó meg ren de lé -
se ket és pénz ügyi el szá mo lá so kat.

(3) A HVI és a TVI ve ze tõ je a vá lasz tá sok pénz ügyi ki -
adá sa i nak el szá mo lá sá ra és utó el len õr zé sé re a vá lasz tá si
iro da tag já nak ad meg bí zást.

(4) A BM KH a vá lasz tás ki adá sa i nak el szá mo lá sá hoz,
va la mint az el len õr zé si fel ada tok vég re haj tá sá hoz mód -
szer ta ni tá mo ga tást ad.

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba,
és 2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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1. melléklet a 8/2006. (II. 22.) BM rendelethez 

Tételek és normatívák (forintban) 

Kód Jogcím I. forduló II. forduló 
 HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK 
 1. Dologi kiadások 

1.01. 
Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként. 
Lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, 
választás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 

2 000 2 000 

1.02.  Egyéb kiadások a szavazás napján.   

1.02.01. Kiadás szavazás napján szavazókörökben. Szavazókörben telefon, 
fax, villamos energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 3 000 3 000 

1.02.02. 

Kiadás szavazás napján helyi választási irodákban önálló 
településeken és körjegyzőségi székhelyeken. Polgármesteri hivatal 
telefon, fax, villamos energia, gépkocsihasználat, takarítás, 
portaszolgálat kiadásai. 

7 200 7 200 

1.02.03. 

Kiadás szavazás napján körjegyzőségi HVI részére kapcsolódó 
településenként, pótelőirányzat. Körjegyzőségi hivatal 
kapcsolattartása a településekkel, gépkocsihasználat, telefon, fax 
kiadásai. 

1 400 1 400 

1.03. 

Választói névjegyzékek és értesítő szelvények elkészítése 
választópolgáronként. Névjegyzék és értesítő szelvény 
megszemélyesítése, nyomtatása, vágása, csomagolása (a szükséges 
nyomtatványok beszerzési kiadása a Központi kiadásoknál kerül 
megtervezésre). 

15  

1.04. 

Értesítők, ajánlószelvények kiküldése, a jegyzők egymás közötti 
értesítése, a külképviseleteken szavazók értesítése (nem tartalmazza a 
külföldre történő postázás költségeit) választópolgáronként. 
Névjegyzék és NESZA jegyzék továbbvezetése, lakcímváltozások 
kezelése, igazolások kiadása. 

50  

1.05. 

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások (helyben készülő 
nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, 
napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok 
tagjainak megbízólevelei, szavazóurnák átadás-átvételi 
jegyzőkönyve, nyilvántartás a mozgóurnát igénylőkről, 
visszautasítottak jegyzéke) szavazókörönként. 

7 500 7 500 

 2. Személyi juttatások 
2.01. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak díja.     

2.01.01. 
SZSZB 3 választott tagjának díja 10 000 Ft/fő, települési 
szavazókörökben. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő 
szavazatszámlálási feladatok. 

30 000 30 000 

2.01.02. 

Egy szavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik 
tagjának 10 000 Ft/fő díja szavazókörönként [Ve. 30. §, 31. § (1) és 
(2) bekezdés], akik egyben ellátják az SZSZB feladatait is. Szavazás 
napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő szavazatszámlálási 
feladatok. 

20 000 20 000 

2.02. 
A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető 
díja szavazókörönként. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az 
SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatok. 

10 000 10 000 

2.03. 

A helyi választási iroda tagjainak 8000 Ft/fő díja az alábbi tagokkal 
számolva (körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez tartozó települések 
összlakosságszáma alapján). Az iroda feladatait a Ve. 35–39. §-ai 
határozzák meg, feladata a választás kitűzésétől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. 

  



 
 
 
 
314 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 7. szám 

 

Kód Jogcím I. forduló II. forduló 
 2.03.01.  –1 000  lakosig   3 tag 24 000  24 000  
 2.03.02.  1 001–5 000  lakosig   4 tag 32 000  32 000  
 2.03.03.  5 001–10 000  lakosig   5 tag 40 000  40 000  
 2.03.04.  10 001–20 000  lakosig   9 tag 72 000  72 000  
 2.03.05. 20 001–50 000  lakosig 13 tag 104 000 104 000 
 2.03.06.  50 001–100 000  lakosig 15 tag 120 000 120 000 
 2.03.07.  100 001 lakos felett 20 tag 160 000 160 000 

 2.05. HVI tagjai díja körjegyzőségnél, kapcsolt település után, 
településenként 1 fő. 8 000 8 000   

 3. Munkaadókat terhelő járulékok 

 3.01.01. Munkaadókat terhelő járulék településnél, hatályos jogszabályok 
szerint. 

    

    
 OEVK KIADÁSOK 
 1. Dologi kiadások 
 1.21. OEVK-k dologi kiadásai.   

 1.21.01. 

Szavazásnapi kiadások OEVK székhely településeken a választási 
irodák részére. Az OEVK székhely település plusz költségei a 
HVI-kel történő kapcsolattartás, telefon, fax, gépkocsihasználat, 
központi nyomtatványok (szavazólap, jegyzőkönyvek, 
szavazástechnikai eszközök) ellenőrzése, továbbítása a települések 
részére. 

35 000 35 000 

 1.21.02. Szavazással összefüggő egyéb dologi kiadások OEVK-ként.  80 000 80 000 
 1.21.03. OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadás. 60 000 60 000 

 1.21.04. 

Szavazatösszesítéssel összefüggő egyéb dologi kiadások, 
okmányirodai feldolgozó központ részére, okmányirodánként. 
Szavazatösszesítés feladatai, jegyzőkönyvek ellenőrzése, 
adatrögzítés, számítógépek és a hálózat üzemeltetése, papír és 
számítástechnikai segédanyagok biztosítása.  

20 000 20 000 

 2. Személyi juttatások 
 2.21. OEVB választott tagjainak díja (3 fő × 11 000 Ft). Feladatait a Ve. 

35–39. §-ai határozzák meg. Tevékenysége az eskütételtől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. 

33 000 33 000 

 2.22. OEVI tagjainak díja (20 fő × 8000 Ft). Feladatait a Ve. 35–39. §-ai 
határozzák meg. Tevékenysége a választás kitűzésétől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. 

160 000 160 000 

 2.23. OEVI többletfeladatok díja több OEVK-s OEVI esetén, OEVB-ként 
(10 fő × 8000 Ft).  80 000 80 000 

 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.02. Munkaadókat terhelő járulék OEVK-nál, hatályos jogszabály szerint.     
    

 MEGYEI KIADÁSOK 
 1. Dologi kiadások  

 1.31. A választás lebonyolításának területi (főjegyző) szinten jelentkező 
dologi kiadásai.   

 1.31.01. 

TVI dologi kiadásai OEVK-ként. Kapcsolattartás az OEVK székhely 
településekkel, telefon, fax, gépkocsihasználat, biztonsági őrizet, 
értekezletek tartása HVI vezetők részére, technikai feltételek 
biztosítása (teremtakarítás, villamos energia), részvétel az országos 
oktatáson. 
 

100 000  
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Kód Jogcím I. forduló II. forduló 

 1.31.03. 
TVB és TVI szavazásnapi kiadásai, megyénként; a szavazásnapi 
működés biztosítása, kapcsolattartás a településekkel (telefon, fax, 
papír), jogorvoslatok elbírálása. 

60 000 60 000 

 1.32. Települések pénzügyi elszámolásához szükséges pénzügyi rendszer 
működtetése megyénként. 100 000  

 2. Személyi juttatások  

 2.31. 

Helyi választási iroda vezetőinek díja településtípusonként. Feladatai 
a választási iroda létrehozása, működtetése, választásszakmai 
felügyelete, választói névjegyzék tartalmának jogi ellenőrzése. A 
választás lebonyolítása, szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzése, 
jegyzőkönyvek levéltárba helyezése. 

  

 2.31.01.  0–1 000 lakosig HVI vezetői díj 20 000  20 000  
 2.31.02.  1 001–5 000 lakosig HVI vezetői díj 24 000  24 000  
 2.31.03.  5 001–10 000 lakosig HVI vezetői díj 30 000  30 000  
 2.31.04.  10 001–20 000 lakosig HVI vezetői díj 40 000  40 000  
 2.31.05.  20 001–50 000 lakosig HVI vezetői díj 60 000  60 000  
 2.31.06.  50 001–100 000 lakosig HVI vezetői díj 80 000  80 000  
 2.31.07.  100 001 lakos felett HVI vezetői díj 100 000 100 000 

 2.32. 
Körjegyzőség kapcsolt település(ek) utáni díja a jegyző részére, 
kapcsolt településenként. A kapcsolódó települések választási 
feladatainak irányítása, ellenőrzése. 

6 000 6 000 

 2.33. 

Irodavezető plusz díja OEVK székhely településen, OEVI-nként. Az 
OEVK illetékessége szerinti szavazatösszesítéssel összefüggő 
feladatok irányítása, ellenőrzése, az ezekhez kapcsolódó informatikai 
rendszerek működtetésének biztosítása. 

60 000 60 000 

 2.34. TVB 3 választott tagjának díja (12 500 Ft/fő) 37 500 37 500 

 2.35. 
TVI 15 tagjának díja (10 000 Ft/fő). A választási iroda feladatait a 
Ve. 35–39. §-ai határozzák meg. Tevékenysége a választás 
kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. 

150 000 150 000 

 2.36. TVI vezetők helyetteseinek díja, megyénként.   
 2.36.01. TVI vezető jogi helyettesének díja. 100 000 100 000 
 2.36.02. TVI informatikai felelősének díja. 100 000 100 000 
 2.36.03. TVI pénzügyi felelősének díja. 100 000 100 000 
 2.37. TVI vezetők díja, megyénként. 200 000 200 000 
 3. Munkaadókat terhelő járulékok  

 3.01.03. Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, 
megyénél. 

    

    
 KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOK KIADÁSAI  
 1. Dologi kiadások  
 1.41. Közigazgatási hivatalok dologi kiadásainak biztosítása.     

 1.41.02. 

Közigazgatási hivatalok dologi kiadásai. Dologi kiadások a választási 
eljárás 3 hónapjára. A választás informatikai rendszereivel 
kapcsolatos feladatok ellátása, rendszer és felhasználói programok 
telepítése, tesztelése, oktatása, részvétel az országos próbák, 
főpróbák megtartásán. Kiszállások, sokszorosítás, szállítás, helyi és 
területi PC Hotline. 

350 000 

  

 1.41.03. Dologi kiadások többlet feladatai OEVK-ként. 100 000   
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Kód Jogcím I. forduló II. forduló 

 2.  Személyi juttatások  

 2.4.1. Megbízási szerződések a közigazgatási hivatalok kapacitás 
kiegészítésére (6 emberhó × 120 000 Ft/megye). 720 000  

 2.4.2. Közigazgatási hivatalvezetők díja, megyénként. 120 000 120 000 
  3. Munkaadókat terhelő járulékok  

 3.01.04. Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, 
közigazgatási hivatalnál. 

    

    

 KÖZPONTI KIADÁSOK 
  2.  Személyi juttatások  
 2.55.02. SZSZB választott tagjainak távolléti díja [Ve. 21. § (4) bekezdés].   

 2.55.03. 
SZSZB 4. és 5. választott póttagjának 10 000 Ft/fő díja 
szavazókörönként, több szavazókörös településen, tényleges 
igénybevétel esetén [Ve. 23. § (2) bekezdés, illetve 30. §]. 

  

  3. Munkaadókat terhelő járulékok  

 3.01.05. Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, 
központnál. 

    

 
 

1. függelék az 1. melléklethez 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma 

HVI 
 
   Főváros, megye:     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

  hozzá kapcsolódó települések száma:     
  hozzá kapcsolódó települések megnevezése:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése Igen/Nem:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.7.  Szavazókörök száma:      

   támogatásszámításnál figyelembe vett:      
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) bekezdés b) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.   A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg     T

   [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja]: (±)      
   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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 2.4.  A települést, körjegyzőséget megillető pénzügyi fedezet összege:     N+T=F
   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a település részére utalandó összeg:     F–L

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  A területi választási irodának visszautalandó összeg:     L–F

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 
 

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése 
munkalapjának adattartalma 

HVI 
 

 Főváros, megye: 

 Település megnevezése: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: …............................................. 

P. H. 

......................................................................... 
aláírás 

Készült: 2 példányban 
Kapja: 1 példányt a helyi választási iroda vezetője 

1 példányt a területi választási iroda vezetője 
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2. függelék az 1. melléklethez 
 

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma 

TVI, illetve közigazgatási hivatal 
 

   Főváros, megye     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.   Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:      

   hozzá kapcsolódó települések száma:      
 1.3.  OEVK székhely település jelölése      

   OEVK-k száma:      
 1.4.   Település lakosságszáma:      
 1.5.   Körjegyzőség lakosságszáma:      
 1.6.  Választópolgárok száma:      
 1.7.  Szavazókörök száma:      

   támogatásszámításnál figyelembe vett:      
   tényleges:      
 1.8.   Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:      
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) bekezdés a), illetve c) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg     T

   [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (±):     
   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  Az Országos Választási Iroda részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése 
munkalapjának adattartalma 

TVI, illetve közigazgatási hivatal 
 

Főváros, megye: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: ................................................ 

 

P. H. 

............................................................. 
aláírás 

 

 

 

 

 Ha a közigazgatási hivatal tölti ki:  Ha a területi választási iroda tölti ki: 

 Készült: 2 példányban  Készült: 2 példányban 
 Kapja:   1 példányt a közigazgatási hivatal vezetője  Kapja:    1 példányt a területi választási iroda vezetője 

     1 példányt a BM KH vezetője       1 példányt a BM KH vezetője 
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3. függelék az 1. melléklethez 

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma 

Fővárosi/megyei összesítő 
 

   Főváros, megye     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Megye:     

   települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése     

   OEVK-k száma:     
 1.4.   Település lakosságszáma:   
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) bekezdés a) és b) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

 [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (±): 
   T

   Ebből:  személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből:  személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből:  személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  Az Országos Választási Iroda részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből:  személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése 
munkalapjának adattartalma 

Fővárosi, illetve megyei összesítő 

Főváros, megye: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: ................................................ 

 

P. H. 

................................................................................ 
aláírás 

 
 
 
 
 
Készült: 2 példányban 
Kapja:   1 példányt a területi választási iroda vezetője 

1 példányt a BM KH vezetője 
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4. függelék az 1. melléklethez 

Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma 

BM szerv, illetve KüM, KÜVI 

   Felügyeleti szerv vagy ország/település     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

  hozzá kapcsolódó települések száma:     
  hozzá kapcsolódó települések neve:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.   Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:      
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) bekezdés c), illetve d) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg 

 [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (±):  
   F–N=T

   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:     F

   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:     F–L

   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  Az Országos Választási Iroda részére visszautalandó összeg:     L–F

   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma 

Választási kiadások részletezése 

BM szerv, illetve KüM, KÜVI 

Felügyeleti szerv vagy ország/település 

 Szerv megnevezése: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: ................................................ 

 

P. H. 

........................................................................... 
aláírás 

 
 
 
 
Készült: 2 példányban 
Kapja:   1 példányt a szerv vezetője 

1 példányt a BM KH vezetője 
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5. függelék az 1. melléklethez 

Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma 

BM szervek, illetve KüM, KÜVI összesítő 

   Felügyeleti szerv:     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

   hozzá kapcsolódó települések száma:     
   hozzá kapcsolódó települések neve:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:      
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) bekezdés c), illetve d) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg 

 [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (±): 
   F–N=T

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    F

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  Az Országos Választási Iroda részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma 

Választási kiadások részletezése 

BM szervek, illetve KüM, KÜVI összesítő 

Felügyeleti szerv megnevezése: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: ................................................ 

 

P. H. 

........................................................................... 
aláírás 

 
 
 
 
Készült: 2 példányban 
Kapja:   1 példányt a szerv vezetője 

1 példányt a BM KH vezetője 
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6. függelék az 1. melléklethez 

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma 

Országos összesítő 

   Országos összesen 
 1.  Tájékoztató adatok 
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Országos összesen:     

   települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     

   Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.5.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.6.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.7.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) és (4) bekezdés]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

 [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja]:  
   T

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Az elszámolások szerinti pénzügyi fedezet összege:     N+T=F

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
   OVI vezetője által engedélyezett átcsoportosítás:      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a TVI-ket megillető összeg:     F–L

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  Az Országos Választási Iroda részére visszautalandó összeg:     L–F

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások:      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése 
munkalapjának adattartalma 

Országos összesítő 

Országos összesen: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: .............................................. 

P. H. 

....................................................................... 
aláírás 

Készült: 2 példányban 
Kapja:   1 példányt az OVI vezetője 

1 példányt a BM KH vezetője 
 
 
2. melléklet a 8/2006. (II. 22.) BM rendelethez 

Tételek és normatívák 

Kód Jogcím I. forduló II. forduló Pénznem 
 KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK      
 1. Dologi kiadások      
 1.23.  Külképviseleti dologi kiadások      

 1.23.06. 

Külügyminisztérium kijelölt szervének dologi kiadásai 
(külképviseleti szavazás előkészítése érdekében kapcsolattartás 
a külképviseletekkel, fax, telefon, a technikai és ellátási 
feladatok megteremtéséhez gépkocsi és egyéb feltételek 
biztosítása) 

2 000 000 2 000 000 Ft 

 2. Személyi juttatások       
 2.24.  Külképviseletek kiadásai    
 2.24.02. Külképviseleti Választási Iroda 2 tagjának 10 000 Ft/fő díja 20 000 20 000 Ft 
 2.24.03. Külképviseleti Választási Iroda vezetőjének díja  20 000 20 000 Ft 

 2.24.05. Napidíj a KÜVI tagok magyarországi tartózkodásának idejére Törvény 
szerint  Ft 

 2.24.06. 
Munkaszerződések, megbízási szerződések, egyéb személyi 
kifizetések a Külügyminisztérium kijelölt szervénél kapacitás 
kiegészítésre (20 emberhó × 120 000 Ft) 

2 400 000  Ft 

 3. Munkaadókat terhelő járulékok      
 3.01.06.  Munkaadót terhelő járulékok hatályos jogszabály szerint.      
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3. melléklet a 8/2006. (II. 22.) BM rendelethez 
 

BM KH 

Közigazgatási hivatal, egyéb BM 
szervek, egyéb az államháztartási tv. 

hatálya alá tartozó szervek, 
külügyminiszter által kijelölt szerv 

Egyéb az Áht. hatálya alá nem tartozó 
szervek 

 Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 
Áht. hatálya alá 
tartozó szervet 
illető támogatás 

Támogatásértékű 
működési és 
felhalmozási kiadás 
központi 
költségvetési 
szervnek 

Támogatásértékű 
működési és 
felhalmozási 
bevétel központi 
költségvetési 
szervtől 

Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

  

 TVI  
TVI-k támogatása Támogatásértékű 

működési kiadás 
helyi 
önkormányzatoknak 
és költségvetési 
szerveinek 

Támogatásértékű 
működési bevétel 
központi 
költségvetési 
szervtől 

Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

  

   
Áht. hatálya alá 
nem tartozó 
szervet illető 
támogatás 

Működési célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 
kívülre 

  Számviteli törvény 
szerint 

Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően, 
számviteli törvény 
szerint 

BM KH TVI HVI 
 Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

HVI-k támogatása Támogatásértékű 
működési kiadás 
helyi 
önkormányzatoknak 
és költségvetési 
szerveinek 

Továbbadási 
(lebonyolítási) 
célú működési 
bevétel központi 
költségvetési 
szervtől 

Központi 
költségvetési 
szervtől kapott 
továbbadási 
(lebonyolítási) 
célú működési 
kiadás 

Támogatásértékű 
működési bevétel 
központi 
költségvetési 
szervtől 

Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

 



A belügyminiszter
9/2006. (III. 10.) BM

rendelete
az állami sportcélú támogatások
felhasználásáról és elosztásáról*

Az igazságügy-miniszter
9/2006. (II. 27.) IM

rendelete
az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl,

valamint az azokhoz kapcsolódó
képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl**

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a belügyminiszter
10/2006. (II. 28.) GKM–BM

együttes rendelete
a helyi közforgalmú közlekedés

normatív támogatásáról***

Köz le mény

A Legfõbb Ügyészség
közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány
érvénytelenítésérõl

Dr. Tu ro po li Ti bor Za la me gyei fõ ügyész sé gi cso port -
ve ze tõ ügyész le nem adott 010978, va la mint Bak né
dr. Tóth And rea kecs ke mé ti vá rosi ügyész sé gi fo gal ma zó
el tu laj do ní tott 050549 sor szá mú szol gá la ti iga zol vá nyát a
Leg fõbb Ügyész ség Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz -
ga tá si Fõ osz tá lya ér vény te le ní tet te.

* A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. már ci us 10-én meg je lent
28. szá má ban fel lel he tõ.

** A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. feb ru ár 27-én meg je lent
23. szá má ban fel lel he tõ.

*** A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. feb ru ár 28-án meg je lent
24. szá má ban fel lel he tõ.

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

A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
(1024 Bu da pest, Ke le ti Ká roly u. 5–7.)

a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló,
1992. évi XXIII. tör vény (Ktv.) 10. §-a alap ján

pá lyá za tot hir det
a Né pe se dés-, egész ség ügyi és szo ci á lis sta tisz ti kai

fõ osz tá lyán
fõ osz tály ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel ada tok:
1. Szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi az egész ség ügyi, a

nép moz gal mi, a szo ci á lis és ván dor lás-sta tisz ti ka té ma -
kör ben az adat gyûj té sek éves és táv la ti rend sze ré nek ki ala -
kí tá sát.

2. Fel ügye li ezek mód szer ta ni kor sze rû sí té sét, az adat -
bá zi sok gon do zá sát.

3. Ko or di nál ja az ada tok fel dol goz ta tá sát, el len õr zi az
adat gyûj té sek vég re haj tá sát. 

4. Gon dos ko dik az ada tok rend sze res, a hi va ta li tá jé -
koz ta tá si terv ben sze rep lõ és egyéb ki ad vá nyok ban va ló
köz zé té te lé rõl.

5. El len õr zi a fel so rolt té ma kö rök ben a kö te le zõ nem -
zet kö zi adat szol gál ta tást.

6. Kap cso la tot tart a hi va ta los sta tisz ti kai szol gá lat in -
téz mé nye i vel, kép vi se li szak te rü le tét a ha zai és  nemzet -
közi fó ru mo kon.

7. Gya ko rol ja a ha tás kö ré be utalt mun kál ta tói jo go kat. 

A ve ze tõi meg bí zás hoz szük sé ges is me re tek, ké pes sé -
gek, kész sé gek:

– fel sõ ok ta tás ban szer zett  köz gaz da sá gi vagy tár sa da -
lom-tu do má nyi vég zett ség,

– leg alább 5 év ve ze tõi gya kor lat, 
– tár gya lá si szin tû nyelv tu dás an gol nyelv bõl,
– ön ál ló ság, ha tá ro zott ság, tár gya ló kész ség, kap cso lat -

te rem tõ kész ség, in no va tív készség,
– szak mai fej lõ dé si igény, elõ re lá tás  problémameg -

oldó, elem zõ gon dol ko dás, me ne dzse ri képesség,
– a sta tisz ti kai eti ka ki emelt nem zet kö zi kö ve tel mé -

nye i hez iga zo dó szak mai ala pú gondolkodásmód.

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki kö tött to váb bi
fel té te lek az ál lás be töl té se kor lé te sí tett köz szol gá la ti jog -
vi szonnyal össze füg gés ben:

– a fõ osz tály ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan idõ re szól,
és kü lön in dok lás nél kül azon na li ha tállyal vissza von ha tó,
ar ról a fõ osz tály ve ze tõ 30 na pos ha tár idõ meg je lö lé sé vel
bár mi kor le mond hat,

– a fõ osz tály ve ze tõ fe let ti mun kál ta tói jo got a KSH el -
nö ke gya ko rol ja. 

7. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 329



Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló l992. évi XXIII. tör vény (Ktv.) és az azt mó -
do sí tó 2001. évi XXXVI. tör vény  (Ktvm.) 4. sz.  mellék -
lete sze rint ke rül meg ál la pí tás ra. Egyéb jut ta tá sok a Ktv.
és a KSH Köz szol gá la ti Sza bály za ta sze rint.

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– pá lyá za ti ké rel met,

– is ko lai vég zett sé ge ket iga zo ló ira tok hi te les má so la tát,

– ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt,

– rész le tes szak mai ön élet raj zot (je len le gi mun ka he -
lyé nek, be osz tá sá nak, mun ka kö ré nek meg ne ve zé sét),

– a mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos szak mai el kép -
ze lé se it,

– nyi lat ko za tot, hogy ki ne ve zé sét meg elõ zõ en va gyon -
nyi lat ko za tot tesz sa ját ma gá ra és ve le kö zös ház tar tás ban
élõ hoz zá tar to zó i ra vonatkozóan,

– össze fér he tet len sé gi nyi lat ko za tot a Ktv. sza bá lyai
szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a fel hí vás Bel ügyi
Köz löny ben va ló meg je le né sét kö ve tõ 15. nap, leg ké sõbb
2006. április 18. 

A pá lyá za tot az aláb bi cím re, zárt bo rí ték ban kell be -
nyúj ta ni:

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 

Sze mély ze ti és mun ka ügyi osz tály

Bu da pest, 1525. Pf. 51. 

A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: Fõ osz tály ve ze tõi pályázat

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja:

– a pá lyá za to kat bi zott ság rang so rol ja, amely nek alap -
ján a KSH el nö ke dönt,

– nem le het fi gye lem be ven ni azo kat a pá lyá za to kat
ame lyek nem fe lel nek meg a pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal -
tak nak, 

– a pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõny ben ré sze sül nek
azok a pá lyá zók, akik de mog rá fus szak irá nyú to vább kép -
zé si sza kon sze rez tek szak kép zett sé get, sta tisz ti kai szol -
gá lat nál vagy sta tisz ti ka te rü le ten be töl tött vezetõi elõ élet -
tel rendelkeznek.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2006. má jus 5.

A be ér ke zett pá lyá za to kat bi zal ma san ke zel jük. A pá -
lyá zat ered mé nyé rõl a dön tést kö ve tõ 8 na pon be lül a pá -
lyá zó kat írás ban ér te sít jük, az ered mény te le nül pá lyá zók -
nak a tel jes pályázati anyagot visszaküldjük.

A pá lyá zat tal  kap cso la to san to váb bi in for má ci ót  nyújt: 
dr. Hét hy La jos né osz tály ve ze tõ, te le fon: 345-1278.

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
pá lyá za tot hir det

a Koc ká zat ér té ke lé si Fõ osz tály
fõ osz tály ve ze tõi ál lá sá nak be töl té sé re

A Koc ká zat ér té ke lé si fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek
fel ada ta:

– a koc ká zat ala pú fel ügye lés mód szer ta ni ke re te i nek
ki ala kí tá sát, fo lya ma tos fej lesz té sét, kar ban tar tá sát vég zõ
fõosztály irányítása

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.

tör vény (Ktv.)  ál tal elõ írt al kal ma zá si fel té te le ken  túl -
menõen:

– a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl szó ló,
több ször mó do sí tott 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let sze rint
az ál la mi bank fel ügye le ti mun ka kör I. be so ro lá si osz tály -
ba tar to zók ra meg ha tá ro zott végzettség és képzettség,

– ma gas szin tû szin te ti zá ló és elem zõ ké pes ség,
– ma te ma ti kai/sta tisz ti kai mód sze rek  kockázatelem -

zési al kal ma zá sá ban való jártasság  
– jó kom mu ni ká ci ós kész ség
– ve ze tõi gya kor lat,
– an gol nyelv ma gas szin tû is me re te, szó ban és írás ban
– nem zet biz ton sá gi el len õr zés,
– va gyon nyi lat ko zat,
– bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság.
(A jog vi szony lé te sí té sét kö ve tõ en a Ktv. és a PSZÁF

jog ál lá sá ról szó ló 1999. évi CXXIV. tör vény ben rög zí tett
eset le ges össze fér he tet len ség meg szün te té se.) 

Elõnyt je lent:
– fel ügyelt in téz mény nél szer zett re le váns szak mai ta -

pasz ta lat,
– köz gaz da sá gi vég zett ség,

Ke re sett tu laj don sá gok:
– ön ál ló mun ka vég zés re va ló ké pes ség,
– am bi ci ó zus ma ga tar tás,
– al kal mas ság csa pat mun ká ban va ló rész vé tel re.

A pá lyá zat hoz kér jük szí ves ked jen mel lé kel ni:
– is ko lai vég zett sé gét, kép zett sé gét iga zo ló ok irat (ok)

má so la ta it,
– nyelv vizs gát iga zo ló bi zo nyít vány má so la tát,
– ön élet raj zot,
– er köl csi bi zo nyít ványt,
– 1db iga zol vány ké pet.

A fõ osz tály ve zet õre (jog ál lá sá ra, il let mé nyé re és egyéb
jut ta tá sa i ra) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. és a PSZÁF jog ál lá sá ról szó ló 1999. évi CXXIV.
tör vényt kell irány adó nak te kin te ni.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás nak a hi va ta los ér te sí tõ ben (Bel ügyi Köz löny) tör té nõ
meg je le né sé tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za to kat kér jük zárt bo rí ték ban a PSZÁF Hu mán -
po li ti kai Fõ osz tá lyá ra meg kül de ni (1013 Bu da pest, Krisz -
ti na krt. 39.). To váb bi fel vi lá go sí tás sal Gön dör Ibo lya, a
Hu mán po li ti ka fõ osz tály ve ze tõ je (489-9140) szol gál.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tás ha tár -
ide jét kö ve tõ 30. nap

A pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sa és a pá lyá zat el bí rá lá -
sá nak mód ja a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény 10. §-ában fog lal tak sze rint tör té nik. 

Or szá gos ha tás kö rû köz pon ti köz igaz ga tá si szerv
fel vé tel re ke res

in for ma ti kai re vi zo ri mun ka kör be

köz gaz dász vagy pénz ügyi, szám vi te li fel sõ fo kú is ko lai
vég zett sé gû, va la mint fel sõ fo kú szá mí tás tech ni kai szak -
ké pe sí tés sel ren del ke zõ mun ka tár sat.

Ál lam igaz ga tá si gya kor lat, an gol nyelv-tu dás,  ellenõr -
zési te rü le ten szer zett gya kor lat, ok le ve les in for ma ti kai
rend szer el len õri szakképesítés elõny. 

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény (Ktv.) szerint.

Al kal ma zá si fel té tel a Ktv. 22/A. § (1) be kez dé se sze -
rin ti va gyon nyi lat ko zat té tel, va la mint a 7. § (1) be kez dé se 
sze rint a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök re elõ írt  bizton -
sági feltételeknek való megfelelés.

A szak mai ön élet raj zot és a vég zett sé get iga zo ló ok ira -
tok má so la tát az 1531 Bp. 126, Pf. 36. cím re kér jük meg -
kül de ni a meg je le nést kö ve tõ 15 na pon be lül. Jelige: „Ön -
élet rajz”.

Or szá gos ha tás kö rû köz pon ti köz igaz ga tá si szerv
fel vé tel re ke res

re vi zo ri mun ka kör be

köz gaz da sá gi, pénz ügyi, szám vi te li, vagy jo gi fel sõ fo kú
is ko lai vég zett sé gû, szá mí tó gé pes is me re tek kel  rendel -
kezõ mun ka tár sat.

Ál lam igaz ga tá si gya kor lat, an gol nyelv-tu dás, el len õr -
zé si te rü le ten szer zett 5 éves gya kor lat, mér leg ké pes  köny -

velõi, ok le ve les könyv vizs gá lói, ok le ve les pénz ügyi  revi -
zori, pénz ügyi-szám vi te li szakellenõri képesítés elõny. 

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény (Ktv.) szerint.

Al kal ma zá si fel té tel a Ktv. 22/A. § (1) be kez dé se sze -
rin ti va gyon nyi lat ko zat té tel, va la mint a 7. § (1) be kez dé se 
sze rint a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök re elõ írt  bizton -
sági feltételeknek való megfelelés.

A szak mai ön élet raj zot és a vég zett sé get iga zo ló ok ira -
tok má so la tát az 1531 Bp. 126, Pf. 36. cím re kér jük meg -
kül de ni a meg je le nést kö ve tõ 15 na pon be lül. Jelige: „Ön -
élet rajz”.

Pá lyá za ti fel hí vás
Kör ze ti Föld hi va tal ve ze tõi mun ka kö ré re

A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld hi va tal ve ze tõ je 
pá lyá za tot hir det a me zõ kö ves di Kör ze ti Föld hi va tal hi va -
tal ve ze tõi állására.

A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be -
tölt he tõ. A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan idõre szól.

A Kör ze ti Föld hi va tal il le té kes sé gi te rü le tén a föld ügyi
szak igaz ga tá si te vé keny sé gi kö ré be – a Me gyei Föld hi va -
tal irá nyí tá sá val – a föld tu laj don, a föld hasz ná lat, a föld vé -
de lem, az in gat lan-nyil ván tar tás, föld mé rés és tér ké pé szet
(kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott) hatósági fel ada ta i -
nak az ellátása tartozik.

A hi va tal ve ze tõ fel ada ta:
– a Föld hi va tal szak mai mun ká já nak szer ve zé se, irá -

nyí tá sa, el len õr zé se,
– a föld pri va ti zá ci ó ból adó dó tu laj don ren de zé si fo lya -

ma tok (rész arány tu laj do nos-ki adás) be fe je zé se, a föld bir -
tok-ren de zé si fel ada tok elõ ké szí té se és ellátásának irá nyí -
tá sa, 

– a Föld hi va tal in for ma ti kai mo der ni zá ci ó já hoz kap -
cso ló dó fel ada tok vég re haj tá sa és irányítása,

– a Nem ze ti Ka tasz te ri Prog ram ke re té ben fo lyó di gi tá -
lis alap tér kép-ké szí tés fel ada ta i ban va ló köz re mû kö dés
irányítása.

Pá lyáz hat nak azok a köz tiszt vi se lõi kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ szak em be rek, akik:

– a Föld hi va tal te vé keny sé gé hez kap cso ló dó jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott egye te mi vagy fõ is ko lai, il let ve
jogi végzettséggel,

– leg alább 2 éves szak mai és köz igaz ga tá si gya kor lat -
tal ren del kez nek.
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A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes élet út ját be mu ta tó szak mai ön élet -

raj zot, az ed di gi mun ka he lyek, mun ka kö rök fel tün te té sé -
vel,

– az egye te mi, fõ is ko lai és szak mai vég zett sé get iga zo -
ló ok ira tok másolatát,

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

– or vo si iga zo lást, amellyel a pá lyá zó a ve ze tõi mun ka -
kör el lá tá sá ra al kal mas egész ség ügyi ál la po tát igazolja,

– a hi va tal ve ze té sé re vo nat ko zó el kép ze lé se it.

A pá lyá za to kat a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés -
tõl szá mí tott 15 na pon be lül a Bor sod-Aba új-Zemp lén
 Megyei Föld hi va tal ve ze tõ jé hez (3525 Mis kolc, Vo log da
u. 4.) kell benyújtani.

A pá lyá za to kat a hi va tal ve ze tõ ál tal fel kért bi zott ság bí -
rál ja el a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 30 napon belül.

A pá lyá za to kat a bí rá ló bi zott ság ülé sé ig bi zal ma san
kezeljük.

Az ér té ke lés rõl a pá lyá zók írás ban kap nak ér te sí tést.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban rész le tes fel vi lá go sí tást ad:

dr. Kis vár dai Lász ló hi va tal ve ze tõ, te le fon szám: (46)
358-211/304.

Pá lyá za ti fel hí vás
osz tály ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re

A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld hi va tal ve ze tõ je 
pá lyá za tot hir det in gat lan-nyil ván tar tá si osz tály ve ze tõi
mun ka kö ré nek betöltésére.

Az osz tály ve ze tõ be so ro lá sa és il let mé nye a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ en kerül megállapításra.

A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan ide jû, mely a pá lyá za ti
el já rás le zá rul ta kor tölthetõ be.

Az osz tály ve ze tõ fõbb fel ada tai:
– az In gat lan-nyil ván tar tá si Osztály mun ká já nak az irá -

nyí tá sa,
– mun ka mód sze re i nek a fej lesz té se,
– te vé keny sé gé nek a ko or di ná lá sa más  szakterüle -

tekkel,
– kör ze ti föld hi va ta lok In gat lan-nyil ván tar tá si Osztá -

lyá nak szak mai felügyelete.

Pá lyáz hat nak azok a köz tiszt vi se lõi kö ve tel mény nek
meg fe le lõ szak em be rek, akik:

– jo gi egye te mi vagy ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vég zett -
ség gel,

– leg alább 2 éves szak mai és köz igaz ga tá si gya kor lat -
tal ren del kez nek.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes élet út ját be mu ta tó szak mai ön élet -

raj zot, az ed di gi mun ka he lyek, mun ka kö rök  feltünteté -
sével,

– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– ve ze tõi el kép ze lé sek rö vid le írá sát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– or vo si iga zo lást, amellyel a pá lyá zó a ve ze tõi mun ka -

kör el lá tá sá ra al kal mas egész ség ügyi ál la po tát igazolja.

A pá lyá za tot a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl
szá mí tott 15 na pon be lül a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me -
gyei Föld hi va tal ve ze tõ jé hez (3525 Mis kolc, Vo log da
u. 4.) kell benyújtani.

A pá lyá za to kat a hi va tal ve ze tõ ál tal fel kért bi zott ság bí -
rál ja el a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 30 napon belül.

A pá lyá za to kat a bí rá ló bi zott ság ülé sé ig bi zal ma san
kezeljük.

Az ér té ke lés rõl a pá lyá zók írás ban kap nak ér te sí tést.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban rész le tes fel vi lá go sí tást ad:

dr. Kis vár dai Lász ló hi va tal ve ze tõ, te le fon szám: (46)
358-211/304.

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

jegy zõi ál lás be töl té sé re

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

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

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

nek, te vé keny sé gé nek leírását,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tést, va la mint a köz igaz ga tá si vagy jo gi
szak vizs ga le té te lét iga zo ló ok ira tok köz jegy zõ által hi te -
le sí tett másolatát,

– 2 éves köz igaz ga tá si ve ze tõi gya kor la tot iga zo ló do -
ku men tum ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so -
la tát, 

– 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.

Hi ány pót lás ra le he tõ ség nincs.
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A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
Az il let mény és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog -

ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény elõ írá sai szerint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.
Az ál lás 2006. má jus 1. nap já tól tölt he tõ be.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zók meg -

hall ga tá sát kö ve tõ el sõ testületi ülés.
A pá lyá za tot Abony Vá ros Ön kor mány za tá nak pol gár -

mes te ré hez kell be nyúj ta ni [2740 Abony, Kos suth tér 1.
Tel.: (53) 562-095].

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban „jegy zõi pá lyá zat” meg -
je lö lés sel kell beadni.

Ba la ton ke ne se Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi ál lás be töl té sé re

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

dok to ri ké pe sí tés, 
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 2 év köz igaz ga tás ban el töl tött szak mai gya -

kor lat.

Pá lyá za ti elõny:
– nyelv vizs ga an gol és/vagy né met nyelv bõl,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek,
– te le pü lés hely is me re te.

Fel ada ta: a jegy zõ he lyet te sí té se, a jegy zõ ál tal meg ha -
tá ro zott fel ada tok ellátása.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– szak mai ön élet raj zot,
– az al jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak -

mai el kép ze lé se ket.

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

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

Ki ne ve zés: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal, ha -
tá ro zat lan idõre.

Bé re zés és jut ta tás: a ha tá lyos Ktv. alap ján, la kást az ön -
kor mány zat nem biztosít.

A pá lyá za tot pos tai úton Ba la ton ke ne se nagy köz ség
jegy zõ jé hez: 8174 Ba la ton ke ne se, Pf. 1 kell benyújtani.

A pá lyá zat tal kap cso la tos bõ vebb fel vi lá go sí tást a (88)
481-741-es te le fon szá mon Be ke Ta más jegyzõ ad.

Be lo i an nisz Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

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

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

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– is ko lai vég zett sé get és szak vizs gát iga zo ló ok ira tok

hi te les másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A pá lyá za to kat Be lo i an nisz köz ség pol gár mes te ré nek
cí mez ve (2455 Be lo i an nisz, Sza ra fisz u. 2.) a Bel ügyi
Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 60 na pon be -
lül kell be nyúj ta ni „jegyzõi pályázat” jelöléssel.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2006. jú ni us 30.
napjáig.

Ki ne ve zés és il let mény a ha tá lyos Ktv. elõ írá sai sze rint.
A kép vi se lõ-tes tü let szol gá la ti la kást biz to sí ta ni nem tud.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tást
 Rizojannisz Kosz tasz pol gár mes ter nél le het kér ni a (25)
225-001-es számon.

Kör jegy zõ ség Gyu la ke szi–Kis apá ti–Ra pos ka
kör jegy zõ je

pá lyá za tot hir det
köz tiszt vi se lõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– fõ is ko lai vagy egye te mi szin tû köz gaz da sá gi fel sõ ok -

ta tás ban szer zett szak kép zett ség,
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– leg alább alap fo kú szá mí tó gép-ke ze lõi vég zett ség,
– ön kor mány za ti vagy költ ség ve té si szerv nél el töl tött

leg alább 2 éves szak mai gyakorlat.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó ok ira tok:
– rész le tes szak mai ön élet rajz,
– szak kép zett sé get iga zo ló – kör jegy zõ ál tal hi te le sí -

tett – ok irat má so lat,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít vány.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben meg ál la pí tot tak
alapján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak – be ér ke zé sé nek –  határ -
ideje: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést követõ
20. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zók az el bí rá lás ra  jogo -
sultak rész vé te lé vel sze mé lyes meg hall ga tá son vesznek
részt.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2006. má jus 10.
Az ál lást 2006. jú ni us 1. nap já val le het (kell) be töl te ni.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a kö vet ke zõ cím re kell

 eljuttatni: Kör jegy zõ ség Gyu la ke szi–Kis apá ti–Ra pos ka
dr. Hor váth Ká roly kör jegy zõ, 8300 Tapolca, Zrínyi u. 7.

Ko vács hi da–Ipacs fa–Drá va szer da hely–Drá va cse pely
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:
– ma gyar ál lam pol gár ság
– bün tet len elõ élet,
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vagy ál lam-és jog tu do má -

nyi egye te mi vég zett ség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

Pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– ön élet raj zot,
– kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la tát,
– er köl csi bi zo nyít ványt (3 hó nap nál nem ré geb bi).

Bé re zés  a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény és
az ön kor mány za ti ren de le tek alap ján.

Pá lyá zat ha tár ide je: meg je le nés tõl szá mí tott 15 na pon
be lül.

Pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide -
jé tõl szá mí tott 1 hó na pon be lül ke rül sor.

Az ál lás 2006. má jus 1-tõl be tölt he tõ.
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá za tot Ko vács hi da köz ség pol gár mes te ré hez

(Már ta Er nõ höz) kell be nyúj ta ni. 
Cím: 7847 Ko vács hi da, Fel sza ba du lás u. 11.
Te le fon: 06 (30) 348-8944.

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

– nem füg get le ní tett – al jegy zõi ál lás be töl té sé re

Az al jegy zõ egy ben az Igaz ga tá si Osz tály osz tály ve ze -
tõi fel ada ta it is el lát ja.

Az ál lás a dön tést kö ve tõ nap tól be tölt he tõ.
A pá lyá zat ki írá sá ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló

1992. évi XXIII. tör vény ben (to váb bi ak ban: Ktv.) fog lal -
tak alap ján ke rül sor.

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie az Ktv.-ben fog lalt ál ta -
lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek: bün tet len elõ élet, ma gyar
ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, össze fér he tet len ség
hi á nya.

Az ál ta lá nos elõ írá so kon túl me nõ al kal ma zá si fel té te -
lek:

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

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá -
gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal tel jes -
kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos
fo ko zat alap ján adott men te sí tés,

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

A kép vi se lõ-tes tü let köz igaz ga tá si szak vizs gá val nem
ren del ke zõ pá lyá zót is ki ne vez het, fel té ve, hogy a ki ne ve -
zés tõl szá mí tott egy éven be lül a jo gi vagy köz igaz ga tá si
szak vizs gát, vagy a szak vizs ga alól az OKV el nök sé ge ál -
tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu -
do má nyos fo ko zat alap ján adott men te sí tést meg szer zi.

Bé re zés és jut ta tá sok: a Ktv. és a hely ben ér vé nyes Köz -
szol gá la ti Sza bály zat alap ján. A mun ka kör va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség gel jár.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: ki lenc ven nap nál nem ré -
geb bi, ere de ti er köl csi bi zo nyít ványt, is ko lai vég zett sé get
és szak vizs gát iga zo ló do ku men tu mok köz jegy zõ ál tal hi -
te le sí tett má so la tát, sze mély iga zol vány-má so la tot.

A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap, amennyi ben 
a 30. nap mun ka szü ne ti nap ra esik, úgy a be ér ke zé si ha tár -
idõ az azt kö ve tõ mun ka na pon, 16 óra kor jár le. Ezt kö ve -
tõ en hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség.
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A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a pá lyázatok be ér ke zé sé nek
ha tár ide jét kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen kerül sor.

A pá lyá za to kat Kun szent mik lós Vá ros Ön kor mány za tá -
nak jegy zõ jé hez cí mez ve kell be nyúj ta ni (6090 Kun szent -
mik lós, Kál vin tér 12.). To váb bi in for má ció kér he tõ a fen ti 
cí men, va la mint a (76) 551-010-es telefonszámon.

Me zõ kö vesd vá ros jegy zõ je tá vol lé té ben al jegy zõ je
pá lyá za tot ír ki

ki emelt épí tés ha tó sá gi ügy in té zõi mun ka kör
be töl té sé re

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek:
– fel sõ fo kú vég zett ség (egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû

épí tész mér nö ki, épí tõ mér nö ki-szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ
üzem mér nök, vagy fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki
szak kép zett ség), 

– leg alább egy éves szak mai (ter ve zõi, ki vi te le zõi), to -
váb bá 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat vagy leg alább 3 éves 
köz igaz ga tá si gyakorlat,

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni szük sé ges:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát,
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó

szak mai ön élet raj zot.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 15 napon belül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:
– a pá lyá za tok a ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül ke rül -

nek el bí rá lás ra,
– 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 kapnak.

A pá lyá za ti ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en
azon nal.

A be so ro lás és bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján tör té nik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: dr. Ga lam bos Il di kó al -
jegy zõ, Pol gár mes te ri Hi va tal, 3400 Me zõ kö vesd, Má tyás
ki rály út 112., .

Fel vi lá go sí tás az (49) 505-056 szá mú te le fo non  kér -
hetõ.

Olasz fa Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki
a Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõi ál lás he lyé nek

be töl té sé re

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:

– bün tet len elõ élet,

– cse lek võ ké pes ség,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

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

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, fi gye lem mel a
Ktv. 8. § (4) be kez dé sé re,

– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

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

– szak kép zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,

– ön élet raj zot.

El lá tan dó fel ada tok: az Ötv. 36. § (2) be kez dé se alap -
ján.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, az il let mény a Ktv.
ren del ke zé sei szerint.

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

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 16 na pon be lül, ame -
lyet Olasz fa köz ség pol gár mes te ré hez, Lan dor Gyu lá hoz
ké rünk be nyúj ta ni. Cím: 9824 Olasz fa, Ady End re u. 15.

Rész le tes in for má ció: a (94) 373-043 te le fon szá mon
kér he tõ.

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

A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá mí tott 8 na -
pon be lül min den pá lyá zó ér te sí tést kap.

Szász be rek Köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

a GYED-en lé võ jegy zõ he lyet te sí té se cél já ból,
al jegy zõi ál lás be töl té sé re

Köz igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Szász be rek Köz ség
Pol gár mes te ri Hi va ta la, 5053 Szász be rek, Kos suth La jos
u. 197.

El lá tan dó fel adat: a tá vol le võ jegy zõ tel jes kö rû he lyet -
te sí té se a gyed ide jé re.
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Pá lyá za ti fel té te lek: 

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

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

– leg alább kétéves köz igaz ga tá si gya kor lat

– ma gyar ál lam pol gár ság

– cse lek võ ké pes ség

– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: 

– a szük sé ges szak mai gya kor la tot iga zo ló rész le tes
szak mai ön élet raj zot

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

– ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki
ren del ke zik:

– Or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás ra vo nat ko zó jegy -
zõi vizs gá val és es kü vel

– Hely is me ret tel

– Leg alább ötéves köz igaz ga tá si gya kor lat tal

– Köz be szer zé si alap is me re tek kel

Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lás ról 
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján. 

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

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

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

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

A pá lyá za tot Szász be rek köz ség pol gár mes te ré nek cí -
mez ve (5053 Szász be rek, Kos suth La jos u. 197.), zárt bo -
rí ték ban, 1 pél dány ban kell be nyúj ta ni. A bo rí ték ra rá kell
ír ni: „Al jegy zõi pá lyá zat”.

Az ál lás sal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tást Va sas
Zsu zsan na pol gár mes ter tõl le het kér ni az 56/552-017 te le -
fon szá mon. 

Tak sony Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

épí tés ha tó sá gi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet és cse lek võ ké pes ség,
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tés 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 szak ké pe sí -
tés a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. ren de let alapján,

– szá mí tó gép fel hasz ná lói szin tû is me re te.

Az ál lás be töl té sé nél elõnyt je lent:
– épí tés igaz ga tá si mun ka kör ben szer zett szak mai gya -

kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,
– ha son ló te rü le ten szer zett leg alább 2 éves ta pasz ta lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai, fény ké pes ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett ség rõl, egyéb ké pe sí té sek rõl szó ló ok -

ira tok hi te les másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

El lá tan dó fel adat: az 1997. évi LXXVIII. tör vény sze -
rin ti épí tés ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sa, ön kor mány za ti be -
ru há zá sok elõ ké szí té se, bo nyo lí tás ban való  közremû -
ködés.

Il let mény, és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben fog lal tak, va la -
mint a 20/2003. (XII. 4.) szá mú ön kor mány za ti ren de let és
a he lyi Köz szol gá la ti Sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint kerülnek a kinevezéskor megállapításra.

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

A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül Tak sony Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
jegy zõ je – a pol gár mes ter egyet ér té sé vel – dönt. Az ál lás
a pá lyá zat el bí rá lá sát követõen azonnal betölthetõ.

A pá lyá za tok el bí rá lás so rán a ki író az ered mény te len né
nyil vá ní tás jo gát fenntartja.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re, zárt bo rí ték ban kér jük el -
jut tat ni: Tak sony Nagy köz ség Ön kor mány zat jegy zõ je,
Széll At ti la 2335 Taksony, Fõ út 85.

A bo rí ték ra kér jük rá ír ni az „Épí tés ha tó sá gi ügy in té zõ”
jel igét. A pá lyá za tok kal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí -
tás kér he tõ a 06 (24) 520-780-as te le fon szá mon.
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Tás ka Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko la vagy ál la mi- és jog tu do má -

nyi egye te mi végzettség,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

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

Bé re zés és ki ne ve zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést követõ 15 nap.

Az el bí rá lás ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Az ál lás hely az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za tot Tás ka köz ség pol gár mes te ré hez kell be -

nyúj ta ni.
Cím: 8696 Tás ka, Arany J. u. 2.
Te le fon: (85) 312-229

Ti hany–Ör vé nyes Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi ál lás be töl té sé re

Az ál lás be tölt he tõ: azon nal.
Al kal ma zá si fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés.

Elõnyt je lent ön kor mány zat nál el töl tött szak mai gya -
kor lat.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan ide jû.

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

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– szak mai ön élet rajz,
– szak kép zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tai,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.

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

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

A pá lyá za tot Ti hany-Ör vé nyes Köz sé gek Kör jegy zõ ség 
cí mé re kell benyújtani.

Cím: 8237 Ti hany, Kos suth u. 12.
Te le fon: 06 (87) 448-545

To kaj Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

ki emelt I. fo kú épí tés ügyi fel ada to kat el lá tó
épí tés ha tó sá gi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel adat: ki emelt épí tés ha tó sá gi ügyek igaz ga -
tá si kör zet köz pont nál, va la mint épí tés ha tó sá gi ügyek vá -
ro si önkormányzatnál.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ké pe sí té si elõ írás: 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let sze -

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

– a pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog -
ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben sze rep lõ ál ta -
lá nos al kal ma zá si feltételeknek.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény elõ írá sa i nak megfelelõen.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: meg egye zés sze rint.
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.

Csa to lan dó ira tok:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

vány,
– szak mai ön élet rajz,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les  máso -

latai.

A pá lyá za tot dr. Be dics And rea jegy zõ nek cí mez ve kell
be nyúj ta ni.

Cím: 3910 To kaj, Rá kó czi út 54.
Tel.: (47) 352-752
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Új sza lon ta Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

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

dok to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 2 évi köz igaz ga tá si gya kor lat, szá mí tó gép-

 fel hasz ná lói is me re te.

Pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai te vé keny ség re is ki ter je dõ ön élet raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má so la tát,
– szak vizs ga meg lé té rõl szó ló ok irat má so la tát.

Az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a jegy zõi ál lást
rész mun ka idõs mun ka be osz tás sze rint he ti 6 órás mun ka -
idõ ben kí ván ja be töl te ni.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. áp ri lis 30.
El bí rá lás ha tár ide je: 2006. má jus 31.
Az ál lás 2006. jú li us 1. nap já tól tölt he tõ be.
Il let mény a ha tá lyos jog sza bály alap ján.

A pá lyá za to kat a köz ség pol gár mes te ré nél le het be nyúj -
ta ni: Ke néz Pé ter pol gár mes ter Új sza lon ta, Bé ke u. 35.
Tel.: (66) 279-060

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

Köztisztviselõi pályázatok

A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság csa pa tá ba
mû sza ki sza bá lyo zá si igaz ga tót ke res

Fel ada tok 
– el lát ja az igaz ga tó ság ve ze té sét, meg szer ve zi,  irá -

nyítja az SZMSZ-ben meg fo gal ma zott fel ada tok el lá tá sát
az igaz ga tó sá gon be lül,

– hang súlyt he lyez az igaz ga tó sá gon be lü li szi ner gia ki -
ala kí tá sá ra,

– ak tív sze re pet vál lal fel a szak ma i lag kap cso ló dó
egyéb igaz ga tó sá gok kal va ló együtt mû kö dés ben,

– a ha tó ság fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben
mû sza ki sza bá lyo zá si szak ér tõi tá mo ga tást nyújt a sza bá -
lyo zá si kör nye zet ér tel me zé sé hez, al kal ma zá sá hoz.

El vá rá sok
– egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség (le he tõ leg  mû -

szaki diploma),
– leg alább 5 éves ve ze tés ben szer zett ta pasz ta lat,
– stra té gi ai szem lé let mód, 
– ki vá ló kom mu ni ká ci ós kész ség,
– mû sza ki szak ér tõi te vé keny ség so rán szer zett ta pasz -

ta lat, 
– an gol nyelv leg alább kö zép fo kú is me re te.

Táv köz lés ben szer zett ve ze tõi gya kor lat elõnyt je lent.
Az ide á lis pá lyá zó nyi tott, kon cep ci o ná lis lá tás mód dal

ren del ke zik, de ugyan ak kor tu da tá ban van a rész le tek je -
len tõ sé gé nek. Fon tos szá munk ra, hogy mun ká ját pre cí zen
vé gez ze, ön ál ló mun ka vég zés re, ko moly szakmai ki hí vá -
sok ra vágyó legyen. 

Amit kí ná lunk:
Szak mai ki hí vá sok ban gaz dag, nem zet kö zi leg is el is -

mert csa pat tag ja ként olyan fel ada tok ban va ló rész vé tel,
me lyek a ha zai pi a con egye dül ál ló ak. Ki vá ló mun ka kör -
nye ze tet, szak mai kép zé se ken va ló rész vé telt. 

A ha tó ság ról rész le tes in for má ci ót a www.nhh.hu ol da -
lon ta lál. Pá lyá za tát (mo ti vá ci ós le ve lét, rész le tes szak mai
ön élet raj zát) és az eset le ges a pá lyá zat tal kap cso lat ban fel -
me rü lõ kér dé se it kér jük, hogy e-mai len a cv@nhh.hu,
vagy pos tai úton a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság, Hu mán -
erõ for rás Igaz ga tó ság, 1015 Budapest, Ostrom utca 23–25. 
címre juttassa el hozzánk.

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

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

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. A ki -
ne ve zés és a ve ze tõi meg bí zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. sze rint tör té nik, en nek meg -
fe le lõ en az igaz ga tói po zí ció fõ osz tály ve ze tõi besoro lás -
nak felel meg.

Az If jú ság, Csa lád ügyi, Szo ci á lis
és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um

pá lyá za tot hir det
a Csa lá di és Szo ci á lis Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lya

fõ osz tály ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re

A fõ osz tály ve ze tõ fel ada ta:
Gon dos ko dik a Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si

Sza bály za tá ban a fõ osz tály ra meg ha tá ro zott fel ada tok
vég re haj tá sá ról, eb be a kör be tar to zik kü lö nö sen: a szo ci á -
lis szol gál ta tá sok fe je ze ti, ága za ti elõ irány za tá ra és fi nan -
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szí ro zá sá ra vo nat ko zó költ ség ve té si ja vas lat, va la mint, az
elõ irány za tok szak mai tar tal má nak ki dol go zá sa.

A szo ci á lis szol gál ta tá sok rend sze ré nek szak mai irá nyí -
tá sa keretében

a) ki dol goz za a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á -
lis szol gál ta tá sok kal és a szo ci á lis igaz ga tás sal kap cso la -
tos szak ma po li ti kai irá nyo kat, fej lesz té si kon cep ci ó kat,
cse lek vé si és szak mai prog ra mo kat, mo dell kí sér le ti prog -
ra mo kat mû köd tet, valamint figyelemmel kíséri azok
végrehajtását,

b) ko or di nál ja és fej lesz ti az ak tív szo ci ál po li ti kai esz -
kö zö ket, ki e mel ten a szo ci á lis föld prog ra mot, elõ ké szí ti és 
szer ve zi a szo ci á lis kis tér sé gi fel zár kóz ta tó prog ra mok kal
kapcsolatos képzési feladatokat,

c) irá nyít ja a Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet 
szo ci á lis szol gál ta tá sok kal kap cso la tos tevékenységét,

d) meg ha tá roz za a szo ci á lis te rü let mód szer ta ni fel ada -
ta it, a Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet be vo ná -
sá val irá nyít ja és el len õr zi a szo ci á lis mód szer ta ni in téz -
mé nyek mód szer ta ni tevékenységét, szakmai  feladat -
tervét,

e) elõ ké szí ti me gyei, re gi o ná lis, egy há zi szo ci á lis mód -
szer ta ni in téz mé nyek ki je lö lé sé vel kap cso la tos miniszteri
döntéseket,

f) elõ ké szí ti a szo ci á lis ága za tot érin tõ köz al kal ma zot ti,
bér po li ti kai in téz ke dé se ket, el ké szí ti a szo ci á lis te rü let lét -
szám- és bér hely ze té re vo nat ko zó elem zé se ket, kialakítja
a létszámnormákat,

g) részt vesz a szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû ré te gek
esély egyen lõ sé gét és fog lal koz ta tá sát biz to sí tó kor mány -
za ti in téz ke dé sek ki dol go zá sá ban és végrehajtásában.

A szo ci á lis el lá tó rend szer szak mai fej lesz té se körében
a) le bo nyo lít ja a szo ci á lis szol gál ta tá sok rend sze ré nek

át ala kí tá sát, fej lesz té sét tá mo ga tó pályázatokat,
b) ki dol goz za, mû köd te ti és mo ni to roz za a szo ci á lis kis -

tér sé gi fel zár kóz ta tó prog ra mo kat és az ön kor mány za ti és
egy há zi szo ci á lis in téz mé nye ket érintõ rekonstrukciós
programokat,

c) el ké szí ti a szo ci á lis cé lú ön kor mány za ti és nem ál la -
mi cím zett tá mo ga tá sok szak mai prog ram ját, el vég zi a pá -
lyá za tok dön tés-elõ ké szí tõ mun ká la ta it, bo nyo lít ja a nem
ál la mi fenntartók címzett támogatását,

d) ki ala kít ja a szo ci á lis szol gál ta tá sok rend sze ré nek át -
ala kí tá sát, fej lesz té sét tá mo ga tó nem zet kö zi for rá sok fel -
hasz ná lá sá nak szak mai tar tal mát, részt vesz a nem zet kö zi
fi nan szí ro zá sú programok szakmai monitorozásában.

A fõ osz tály ve ze tõi mun ka kör be töl té sé nek fel té te lei:
– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len

elõ élet,
– a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl szó ló

9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let sze rint a csa lád vé del mi
szol gá lat, va la mint a gyám ügyi és gyer mek vé del mi igaz -
ga tá si fel adat kör ben, az I. be so ro lá si osz tály ba tar to zók ra

meg ha tá ro zott egye te mi szin tû szo ci á lis mun kás, szo ci ál -
po li ti kus, pszi cho ló gus szak kép zett ség, egyetemi szintû
általános orvos, jogász szakképzettség,

– leg alább 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– szo ci á lis szol gál ta tá sok, vagy köz pon ti költ ség ve tés

te rü le tén szer zett leg alább 5 éves ta pasz ta lat,
– leg alább egy EU nyelv – an gol, né met, fran cia – va la -

me lyi ké nek tár gya lá si szin tû is me re te.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -

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

ványt,
– is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok irat

má so la tát,
– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos rö vid szak -

mai (ve ze tõi) el kép ze lé sét,
– 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 fõ osz tály ve ze tõ meg bí za tá sa ha tá ro zat lan idõre szól.
Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A fõ osz tály ve ze tõ jog ál lá sá ra, be so ro lá sá ra, il let mé -
nyé re és egyéb jut ta tá sa i ra vo nat ko zó an a Ktv-ben fog lal -
ta kat és a Mi nisz té ri um bel sõ sza bály za ta i ban fog lal ta kat
kell irányadónak tekinteni.

A mun ka kör fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül,
mely nek be töl té sé hez szük sé ges a nem zet biz ton sá gi el len -
õr zés le foly ta tá sa és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö tele zett -
ség teljesítése.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak vég sõ ha tár ide je a pá lyá zat -
nak a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg je le né sé tõl szá mí -
tott 15. nap. A pá lyá za to kat a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül, elõ ké szí tõ bi zott ság be vo ná sá val (szük ség
ese tén a pá lyá zó sze mé lyes meg hall ga tá sá val) a mun -
káltatói jogkör gyakorlója bírálja el.

A pá lyá za to kat bi zal ma san ke zel jük. A pá lyá zat ered -
mé nyé rõl az érin tet tek 8 na pon be lül írá sos ér te sí tést
kapnak.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban az If jú sá gi, Csa lád ügyi,
Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um Hu mán po li ti -
kai Fõ osz tá lyá ra (1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 3., vagy
1373 Bu da pest, Pf. 609.) kell megküldeni.

A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni:
„PÁLYÁZAT 2006-02”.

7. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 339



A Belügyminisztérium
Országos Bûnmegelõzési Központ (OBmK)

pályázati felhívása
a vagyon elleni bûncselekmények,

elsõsorban a betöréses lopások visszaszorítását,
megelõzését elõsegítõ programok támogatására

 A Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Bûn meg elõ zé si Köz -
pont (OBmK) a Tár sa dal mi Bûn meg elõ zés Nem ze ti Stra -
té gi á ja cél ja i nak szel le mé ben a la kos ság biz ton ság ér ze té -
nek növelése ér de ké ben

pá lyá za tot hir det

a va gyon el le ni bûn cse lek mé nyek,
el sõ sor ban a be tö ré ses lo pá sok vissza szo rí tá sát,
meg elõ zé sét elõ se gí tõ prog ra mok tá mo ga tá sá ra

1. A pá lyá zat cél ja:

Az is mer té vált bûn cse lek mé nyek kö zel két har ma dát ki -
te võ, és a la kos sá got leg in kább ir ri tá ló va gyon el le ni bûn -
cse lek mé nye ket meg aka dá lyo zó, azok el kö ve té sét  meg -
hiúsító, il let ve meg ne he zí tõ prog ra mok támogatása kü lö -
nö sen az alábbi területeken:

– be tö ré ses lo pás,
– rab lás, 
– be sur ra ná sos lo pás,
– trük kös lo pás,
– zseb lo pás,
– csa lás,
– ron gá lás. 
– A fel so rolt bûn cse lek mé nyek hez kap cso ló dó, il let ve

ezek „utó cse lek mé nye ként” meg je le nõ bûn el kö ve tõi ma -
ga tar tá si for mák, kü lö nö sen az orgazdaság megelõzése.

– Azon ér té ke sí té si he lyek fel de rí té se, ahol bûn cse lek -
mény bõl szár ma zó tár gya kat for gal maz hat nak és a la kos -
sá gi jel zé sek, ta pasz ta la tok alap ján a szak ha tó ság, vagy a
rend õri szerv fo ko zot tabb fel lé pé sé vel, je len lé té vel az
ilyen jel le gû cse lek mé nyek száma csökkenthetõ, vagy
megszüntethetõ. 

A tá mo ga tás cél ja a la kos ság azon ré szé nek, akik a te le -
pü lés szer ke zet bõl (la kó te le pek, tömb há zak, kis for gal mú
he lyen ta lál ha tó csa lá di la kó há zak) adó dó an, il let ve sze -
mé lyes kö rül mé nye it te kint ve (idõ sek, egye dül ál lók,
csök kent vé de ke zé si ké pes ség gel ren del ke zõk, fo gya ték -
kal élõk) fo ko zot tan ve szé lyez te tet tek a fel so rolt bûn cse -
lek mé nyek el kö ve tõ i vel szem ben. Ezért kü lö nö sen fon tos
olyan is me re tek re, vé de ke zé si mód sze rek re tör té nõ fel ké -
szí té sük, amely se gít sé get nyújt hat a hi szé keny ség bõl vagy 
más ok ból szár ma zó meg té vesz tés ki zá rá sá ra, vagy szá -
muk ra hát rá nyos hely zet ki kü szö bö lé sé re, to váb bá szük sé -
ges és in do kolt mi nõ ség el len õr zött, mû sza ki va gyon vé del -
mi esz kö zök kel tör té nõ ellátásuk is (amely a Magyar
Biztosítók Szövetsége /MABISZ/ Vagyonvédelmi és

Kármegelõzési Bizottság termék megfelelõségi aján lá sá -
val rendelkezik).

2. A ren del ke zés re ál ló ke ret összeg:
A pá lyá zat tá mo ga tá sá ra ren del ke zés re ál ló ke ret -

összeg: 30 000 000 Ft, az az Har minc mil lió fo rint a BM fe -
je ze té ben sze rep lõ „Bûn meg elõ zés sel össze füg gõ fel ada -
tok tá mo ga tá sa” cí mû fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat  ter -
hére.

3. A pá lyá za ton igé nyel he tõ összeg:
A pá lyá za ton 500.000 Ft és 1.500.000 Ft kö zöt ti tá -

mo ga tá si összeg igé nyel he tõ. 
A tá mo ga tás vissza nem té rí ten dõ pénz be li tá mo ga tás,

amely nek fo lyó sí tá sa elõ fi nan szí ro zás for má já ban tör té -
nik. 

4. Pá lyá za tot nyújt hat nak be:
Te le pü lé si ön kor mány za tok, rend õr ka pi tány sá gok, ci -

vil szer ve ze tek, ala pít vá nyok.

5. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül nek
– Azok a pá lyá za ti prog ra mok, ame lyek a le he tõ leg szé -

le sebb kö rû tár sa dal mi, la kos sá gi össze fo gás ra épülnek,
– A la kos ság vé de ke zé si esz köz rend sze ré nek bõ ví té sé -

vel járnak,
– Hosszú tá von hat nak, vagy je len tõs mér ték ben csök -

ken tik az ál do zat tá vá lás le he tõ sé gét,
– A pá lyá zat hoz részt ve võ ként, együtt mû kö dõ ként

csat la ko zó /mi nõ sí tett va gyon vé del mi ter mé ket for gal ma -
zó, be szál lí tó, be sze re lõ, stb./ cég vagy vál lal ko zó ked vez -
mé nyes fel té tek kel, (pl. be szer zé si ár, szer viz) bo csát ja a
vég fel hasz ná ló rendelkezésre a vagyonvédelmi terméket,
eszközt.

– A vé del mi esz köz bi zo nyít ha tó an olyan sze mé lyi,
vagy egyéb kö rül mé nyek re te kin tet tel ke rül a vég fel hasz -
ná ló hoz, aki a pá lyá za ti ki írás célcsoportjába tartozik.

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

– Ha a pá lyá zat be nyúj tó ja te le pü lé si ön kor mány zat,
úgy kö te le zõ en együtt mû kö dõ part ner a he lyi rend õr ka pi -
tány ság.

– Amennyi ben a pá lyá zat be nyúj tó ja a he lyi rend õr ka pi -
tány ság, úgy együtt mû kö dõ ként kö te le zõ a he lyi te le pü lé si 
ön kor mány zat részvétele.

– Ci vil szer ve zet, il let ve ala pít vá nyi pá lyá zó ese té ben
mind az ön kor mány zat, mind a rend õr ség kö te le zõ part -
ner ként kell, hogy szerepeljen.

– Sa ját for rás ként csak a pá lyá zó szám lá val iga zol ha tó
és/vagy el szá mol ha tó tény le ges rá for dí tá sai ve he tõk fi -
gye lem be, a sa ját for rás ként el szá mol ha tók a pá lyá zó val
együtt mû kö dõ pá lyá za ti projektre fordított költségei is.

– A rész le tes költ ség ve tés ben sze rep lõ té te lek egy ér tel -
mû en kap cso lód ja nak a pá lyá za ti cé lok hoz, je löl ve az ön -
rész és az igé nyelt támogatás összegét.

340 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 7. szám



– Tá mo ga tó fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a pá lyá -
zat nak csak egyes ré sze it tá mo gat ja, és az an nak meg va ló -
sí tá sá hoz szük sé ges össze get fo lyó sít ja a Pályázó részére. 

A pá lyá zat el ké szí té se so rán ja va sol juk fi gye lem be
venni 

– az ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek tá mo ga tá sát
szol gá ló BM fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá -
sá nak sza bá lya i ról szó ló 34/2005. (VII. 18.) BM rende let -
ben foglaltakat. 

A jel zett do ku men tum az aláb bi cím rõl le tölt he tõ:
www.bm.hu

7. Kü lö nö sen fon tos tud ni va lók:
– A sa ját for rás (ön erõ) mér té ke: a tel jes pro jekt-költ -

ség mi ni mum 25%-a.
– A pá lyá zat meg va ló sí tá si ha tár ide je: a tá mo ga tá si

szer zõ dés alá írá sát követõ 1 nap tá ri év.
– A tá mo ga tá si összeg bõl ma xi mum 50% hasz nál ha tó 

fel tár gyi esz köz be szer zés re.
– A pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ en hi ány pót lás ra nincs

lehetõség!
– For mai vagy tar tal mi hi bák kal, il let ve hi á nyo san be -

nyúj tott pá lyá zat az el bí rá lás ból kizárásra kerül!

8. Pá lyá zat ke ze lõ: 
Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Bûn meg elõ zé si Központ
Ko or di ná ci ós Osz tá lya
1124 Bu da pest, Né met völ gyi út 41.

9. A pá lyá zat be nyúj tá si (fel adá si) ha tár ide je:

2006. áp ri lis 28. (pén tek) 24.00 óra.
(pos tai bé lyeg zõ sze rint)

A pá lyá za to kat az aláb bi cím re – aján lott kül de mény -
ként – kér jük to váb bí ta ni:

 BM Or szá gos Bûn meg elõ zé si Köz pont 
Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
1903 Bu da pest Pf.: 314

Csak a pos tai kül de mény ként be nyúj tott Pá lyá za tok
ke rül nek el bí rá lás ra!

Az el bí rá lás ha tár ide je: a pá lyá za tok be fo ga dá sá nak
nap já tól szá mí tott 60. nap.

10. Pá lyá za ti adat lap:
– Pá lyáz ni csak az OBmK e pá lyá zat hoz el ké szí tett

adat lap já val, és az ab ban meg ha tá ro zott mel lék le tek csa -
to lá sá val le het.

Az adat lap le tölt he tõ a Bel ügy mi nisz té ri um hon lap já -
ról: http://www.bm.hu/web/por tal.nsf/pa lya zat_nev

– A pá lyá za to kat ket tõ, egy más tól el kü lö ní tett pél dány -
ban (1 ere de ti, 1 má so lat), de egy bo rí ték ban, a meg adott

ha tár idõ re az OBmK Ko or di ná ci ós Fõ osz tály Tit kár sá gá ra 
kell meg kül de ni.

– To váb bi in for má ci ók az aláb bi te le fon szá mo kon
 kérhetõk: OBmK Tit kár ság: 06 (1) 325-1702; 06 (1)
325-1709.

A Bel ügy mi nisz té ri um
Or szá gos Bûn meg elõ zé si Köz pont (OBmK)

és a Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért Köz ala pít vány
(BMK)

pá lyá za ti fel hí vá sa
a „Biz ton sá gos Te le pü lés” cím és a ve le já ró

tá mo ga tás el nye ré sé re

A Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Bûn meg elõ zé si Köz -
pont (OBmK) és a Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért Köz ala -
pít vány (BMK) 

pá lyá za tot hir det

„Biz ton sá gos Te le pü lés”

cím és a ve le já ró tá mo ga tás el nye ré sé re az aláb bi fel té te -
lek kel:

1. Pá lyáz hat nak azok, az ön ál ló ön kor mány zat tal ren -
del ke zõ köz sé gek, nagy köz sé gek, ame lyek a tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott,
il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka -
nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy zé ké rõl szó ló 7/2003. 
(I. 14.) kormányrendelet mellékletében szerepelnek.

2. A pá lyá zó te le pü lé sek nek, ön kor mány za ti tes tü le ti
dön tés alap ján vál lal ni uk kell, hogy a te le pü lé sen 2006.
már ci us 1. és 2007. feb ru ár 28. kö zöt ti idõ szak ban az elõ zõ 
3 év át la gá hoz ké pest a bûn cse lek mé nyek szá mát je len tõ -
sen csök ken tik, vagy azt a ko ráb bi 3 év ben ked ve zõ nek
ítélt, a la kos ság szub jek tív biz ton ság ér ze té nek is  meg fe -
lelõ alacsony szinten tartják.

3. A pá lyá zó ön kor mány zat nak el kell ké szí te ni, és a re -
giszt rá ci ó val egy idõ ben be kell nyúj ta ni a te le pü lés kép vi -
se lõ-tes tü le te ál tal el fo ga dott meg va ló sí tan dó prog ram ter -
ve ze tet, amely az el kö ve tett bûn cse lek mé nyek szá má nak
csök ke né sét, a te le pü lés köz rend jé nek, köz biz ton sá gá nak
ja ví tá sát, az ott élõk biztonságérzetének növelését célozza
meg.

4. Ajánl juk, hogy a prog ram ter ve zet tar tal maz za az
aláb bi in téz ke dé sek kö zül azo kat, ame lyek a te le pü lés sa -
já tos sá ga i ból kö vet kez nek; így kü lö nö sen:

– A sze mély el le ni erõ sza kos bûn cse lek mé nyek vissza -
szo rí tá sa, il let ve meg aka dá lyo zá sa;
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– A köz in téz mé nyek, temp lo mok, mû em lé kek és te me -
tõk védelme;

– A la kos sá gi va gyon vé de lem elõ se gí té se, kü lö nö sen a
be tö ré ses lo pá sok meg elõ zé se, (há zi ker tek, hét vé gi
üdülõk, nyaralók);

– A kül te rü le tek vé del me 

  = ter mény- és ál lat lo pá sok meg aka dá lyo zá sa 

  = kör nye zet-, ter mé szet-, ál lat vé de lem;

– Vál lal ko zá sok szék he lye i nek, te lep he lye i nek vé del -
me, ter mé kek el tu laj do ní tá sá nak megelõzése;

– A te le pü lé sen tar tott sport, kul tu rá lis, val lá si és egyéb
ren dez vé nyek biz ton sá gos, rend za va rás nél kü li le bo nyo lí -
tá sa; 

– Az et ni kai, val lá si meg kü lön böz te tés el le ni fel vi lá go -
sí tás, a fo gya ték kal élõk vé del me, segítése;

– A köz te rü le tek (par kok, ját szó te rek, em lék he lyek,
kegy he lyek) tisz ta sá gá nak, rend jé nek, fel sze re lé se i nek
meg óvá sa;

– A la kos ság biz ton ság ér ze tét nö ve lõ, erõ sí tõ prog ra -
mok (kü lö nö sen a SZEM és a he lyi pol gár õr szer ve zet) ki -
épí té se, mû köd te té se, kiszélesítése;

– A he lyi köz úti köz le ke dés biz ton sá gá nak fo ko zá sa, és
a köz le ke dé si bal ese tek meg elõ zé se, (ki emelt fi gye lem mel 
a me zõ gaz da sá gi jár mû vek, ke rék pá ro sok okoz ta ve szély -
hely ze tek el ke rü lé sé re);

– A te le pü lés tûz vé del me, a tûz meg elõ zés sel kap cso la -
tos is me re tek ter jesz té se, a ve szély hely ze tek meg elõ zé se,
a bel víz és ár víz el le ni vé de ke zés ér de ké ben a víz el ve ze -
tõk, csa tor nák rendszeres tisztítása, karbantartása;

– Olyan fel vi lá go sí tó prog ra mok, ame lyek a fi a ta lok és
az idõs ko rú ak kö ré ben; az ál do zat tá vá lás meg elõ zé sé nek
szer ve zé sét és támogatását célozzák;

– A la kos sá gi és ci vil kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sa, a
meg ala kult szer ve ze tek kel va ló együttmûködés;

– A szen ve dély be teg sé gek el ter je dé sé nek meg gá to lá sa,
az if jú ság el le ni bûn cse lek mé nyek be kö vet ke zé sé nek
meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben végrehajtandó in téz ke dé se -
ket. 

5. Azon te le pü lé sek nek, ame lyek köz igaz ga tá si te rü le -
té hez ta nyás te le pü lés szer ke zet is tar to zik, a „Biz ton sá gos
te le pü lés” meg pá lyá zá sa kor nem kell az egyes ta nyá kat
érin tõ en ki tér ni a fel so rolt szem pon tok ra. Ele gen dõ, ha az
utol só 3 éves idõ szak ról összeg zõ ér té ke lést ad nak a
 tanyákon élõket érintõ bûnügyi állapotokról, ta pasz ta la -
tok ról. 

6. Az 5. pont ban fog lalt pá lyá za ti cél ki tû zé sek az aláb -
bi ak lehetnek:

– ál ta lá nos bûn meg elõ zés, 

– a ter mé szet és az épí tett kör nye zet vé del me, a kör nye -
zet ká ro sí tás meg elõ zé se, 

– a hi szé keny ség és könnyel mû ség fel vi lá go sí tó mun ká -
val tör té nõ vissza szo rí tá sa,

– va gyon vé del mi me cha ni kus esz kö zök nép sze rû sí té se, 
el ter jesz té se,

– jel zõ-ri asz tó rend sze rek te le pí té se, he lyi há ló zat, köz -
pont kiépítése.

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, me ne te:
A pá lyá zó a Bel ügy mi nisz té ri um hon lap já ról le tölt he tõ

„Re giszt rá ci ós Adat lap” ki töl té sé vel és 

2006. má jus 31-ig

pos tai kül de mény ként tör té nõ meg kül dé sé vel re giszt rál ja
ma gát, amellyel egy ben a pá lyá za ti fel té te lek el fo ga dá sát,
il let ve azok nak va ló meg fe le lé sét is jel zi.

Az el fo ga dott re giszt rá ci ó ról pos tai úton vissza jel zést
küldünk.

8. A pá lyá zó a fen tebb rész le te sen kö rül írt prog ram ter -
ve zet alap ján el ké szí ti a rész le tes írá sos be szá mo ló ját (pá -
lyá za ti anyag) az ál ta la meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj -
tá sá ról, il let ve a köz biz ton ság és köz rend ja ví tá sa ér de ké -
ben tett intézkedések eredményérõl, és azt 

2007. már ci us 9-ig

a BM Or szá gos Bûn meg elõ zé si Köz pont cí mé re (1903
Bu da pest, Pf. 314.) pos tai úton meg kül di.

9. A pá lyá za to kat a BM OBmK és a BMK mun ka tár sai
szak ér tõk be vo ná sá val ér té ke lik, majd ál lás fog la lá suk ban
ja vas la tot tesz nek a bel ügy mi nisz ter nek ar ra, hogy a 12
leg jobb ered ményt el érõ te le pü lés nek ado má nyoz za a
„Biztonságos település” címet.

10. A pá lyá zat nyer te sei kö zött fel osz tás ra ke rü lõ össze -
get a Tá mo ga tók egy részt a „BM Bûn meg elõ zés sel össze -
füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sá ra” cí mû fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat ból, más részt a Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért
Köz ala pít vány pályázati forrásaiból 50-50%-ban biz to sít -
ják.

11. A pá lyá zat nyer te se i nek meg ítélt cí met, a bel ügy mi -
nisz ter 2007. áp ri li sá ban, a Rend õr ség nap ja al kal má ból
ren de zett köz pon ti ünnepségen adja át. 

A cím mel az aláb bi ak jár nak:
– „Biz ton sá gos te le pü lés” cím el nye ré sé rõl szó ló

oklevél,
– 1 db „Biz ton sá gos te le pü lés” fel ira tú fém táb la, ame -

lyet az ön kor mány zat épü le té re, vagy épü le té ben
kihelyezhetnek,

– 1-1 mil lió Ft össze gû, csak köz biz ton sá gi és bûn meg -
elõ zé si cél ra fel hasz nál ha tó anya gi támogatás.

A „Biz ton sá gos te le pü lés” cím az ado má nyo zás tól szá -
mí tott 2 évig vi sel he tõ, de a Pá lyá zó ké rel mé re meg -
hosszab bít ha tó, ha a te le pü lés a pá lyá za ti idõ szak ban el ért
ered mé nyét fo lya ma to san szin ten tart ja.

A bûn ügyi és köz biz ton sá gi hely zet lát vá nyos rom lá sa
ese tén vi szont a cím vissza von ha tó. 
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A pá lyá za tok és a köz biz ton sá got ja ví tó prog ram ter vek
el ké szí té sé hez ta ná csot és szak mai se gít sé get nyúj ta nak a
BM OBmK és a BMK mun ka tár sai.

Az ál lam ház tar tás ról szó ló több szö rö sen mó do sí tott
1992. évi XXXVIII. tör vény ren del ke zé sei alap ján az el -
kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ból igé nyelt tá mo ga tás ese tén
a pá lyáz ta tó nak a pá lyá zó köz tar to zá sa i ra vo nat ko zó el -
len õr zé si kö te le zett sé ge van. 

Nem nyújt hat tá mo ga tást an nak a nyer tes pá lyá zó nak,
aki nek ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett köz tar to zá sa
van. Eze ket az iga zo lá so kat a nyer tes pá lyá zó nak kell be -
sze rez ni, és a pá lyá za ti anyag hoz csa tol va (8. pont) a
pályáztatónak megküldeni.

Re giszt rál ni csak az er re a cél ra rend sze re sí tett „Re -
giszt rá ci ós Adat la pon” le het. 

Azon ön kor mány zat, amely a ren del ke zés re ál ló ha -
tár idõn be lül (2006. má jus 31.) a re giszt rá ci ót el mu -
laszt ja, ké sõb bi idõ pont ban nem csat la koz hat a pá lyá -
zat hoz, be nyúj tott pá lyá za ta vissza jel zés nél kül el uta sí -
tás ra ke rül.

Az adat lap igé nyel he tõ a fen ti cí men, vagy a
www.bm.hu hon lap ról le tölt he tõ. 

Ér dek lõd ni le het:
– Cson ka Györ gyi osz tály ve ze tõ, 06 (1) 325-1702,

csonk agy@bm.gov.hu
– dr. Bé nyi né Cse re pi Má ria, 06 (1) 325-1709, be nyi -

ne@bm.gov.hu
– Kor mos Já nos, 06 (1) 325-1707. jkor mos@bm.gov.hu

Mi nisz te ri uta sí tás

A bel ügy mi nisz ter
14/2006. (BK 7.) BM

uta sí tá sa
a ren dé sze ti szak vizs gá ról,

a ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zés rõl és a ren dé sze ti
mes ter ve ze tõ vé kép zés rõl 

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Hszt.) 71. §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel; a
bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az ön kor -
mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban ál ló
tag ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá lyo zá sá -
ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos be osz -
tá sok meg ha tá ro zá sá ról szó ló 11/1997. (II. 18.) BM ren de -
let ben (a to váb bi ak ban: R.1.), va la mint a bel ügy mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, va la mint az ön kor mány za ti

tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony ban ál ló tag jai szol gá la ti vi -
szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és a sze mély ügyi igaz ga tás
rend jé rõl szó ló 9/1997. (II. 12.) BM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.2.) 12. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal
összhangban, az egységes jogalkalmazás biztosítása érde -
ké ben kiadom az alábbi 

uta sí tást.

1. § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed:
a) a Rend õr ség, a Ha tár õr ség, a Ka taszt ró fa vé de lem

szer ve i re, va la mint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ra, to -
váb bá e szer vek tisz ti, fõ tisz ti, tá bor no ki rend fo ko za ti ál -
lo mány cso port ba tar to zó hivatásos állományára (a to váb -
bi ak ban együtt: tisztek);

b) a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta li egy sé ge i re, a Bel ügy -
mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott ön ál ló bel ügyi szer vek re és a Bel ügy mi -
nisz té ri um hi va ta li te vé keny sé gét se gí tõ szer ve ze tek re,
va la mint az e szer vek hez be ren delt és ve zé nyelt, to váb bá
más, nem bel ügyi szerv hez ve zé nyelt hi va tá sos ál lo má nyú
tisz tek re.

A ren dé sze ti szak vizs ga

2. § (1) A ren dé sze ti szak vizs ga cél ját és vizs ga tár gya i -
nak fel so ro lá sát az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) Ren dé sze ti szak vizs ga le té te lé re azok a hi va tá sos ál -
lo má nyú tisz tek kö te le zet tek, aki ket 2002. ja nu ár 1-jét
 követõen a Hszt.-ben meg ha tá ro zott I. be so ro lá si osz tály
VI. be osz tá si ka te gó ri á já ba tar to zó be osz tá sok ba ki ne vez -
tek, il le tõ leg ter vez nek ki ne vez ni. 

(3) A ren dé sze ti szak vizs ga-bi zo nyít vánnyal ren del ke -
zõ tiszt nek más rend vé del mi szerv hez vagy más te rü let re
tör té nõ át he lye zé se, be ren de lé se vagy ve zény lé se ese tén
nem kell is mé tel ten szak vizs gát ten nie. To váb bá nem kell
ren dé sze ti szak vizs gát ten nie an nak, aki ve ze tõi be osz tás -
ból, va la mint VI. be osz tá si ka te gó ri á ból ke rül ki ne ve zés re
VI. be osz tá si ka te gó ri á ba, il let ve a ki ne ve zé se idõ pont já -
ban az 50. élet évét be töl töt te.

(4) Ren dé sze ti szak vizs gá ra ön kén tes ala pon az 1. §-ban 
fel so rolt szer vek nél szol gá la ti vi szony ban ál ló tiszt je lent -
kez het.

(5) Ren dé sze ti szak vizs gá ra az is ko láz ha tó be, il let ve
je lent kez het ön ként, aki ren del ke zik fel sõ fo kú szak mai
vég zett ség gel.

3. § (1) A ren dé sze ti szak vizs ga le té te le alól men tes ség
az R.2. 12. §-ának (3) be kez dé se alap ján ad ha tó.

(2) A PhD tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ tiszt ré -
szé re a kö te le zõ vagy a vá lasz tott vizs ga tárgy le té te le alól
ak kor ad ha tó men tes ség, ha disszer tá ci ó ja va la me lyik
vizs ga tárgy is me ret anya gá hoz kap cso ló dik és a  Rendé -
szeti Szak vizs ga Bi zott ság (a to váb bi ak ban: RSZB) érin -
tett al bi zott sá ga az RSZB el nö ke fe lé ja va sol ja a men tes -
ség meg adá sát.
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(3) A kö te le zõ vizs ga tárgy le té te le alól men te sül az, aki
jo gi szak vizs gá val vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá val ren -
del ke zik.

(4) A men tes ség irán ti ké rel met – a be is ko lá zá si, il let ve
je lent ke zé si lap nak a 13. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ko or di ná ci ós köz pont hoz tör té nõ meg kül dé sé vel egy -
ide jû leg – az RSZB el nö ké nek cí mez ve, az RSZB tit ká rá -
hoz kell be nyúj ta ni.

(5) Az RSZB el nö ke az ügy ben ho zott ha tá ro za tát
15 na pon be lül kö te les meg kül de ni a ké rel me zõ nek, aki a
ha tá ro zat el len a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül –
az RSZB Tit kár sá gá hoz be nyúj tott, a BM Ok ta tá si Fõ igaz -
ga tó ság (a to váb bi ak ban: BM OF) ve ze tõ jé nek cím zett –
fel leb be zés sel él het. A fel leb be zést a BM OF fõ igaz ga tó ja
30 na pon be lül kö te les elbírálni, határozata ellen további
jogorvoslatnak helye nincs.

(6) A vizs ga ér té ke lé se so rán a men te sí tés sel érin tett
vizs ga tár gyat ki vá ló ered mé nyû re kell minõsíteni.

4. § (1) A ren dé sze ti szak vizs ga a kö te le zõ vizs ga tárgy
és egy vá laszt ha tó szak mai vizs ga tárgy írás be li és szó be li
vizs ga ré szé bõl áll.

(2) A ren dé sze ti szak vizs gáz ta tás sza bá lya it a 7. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott ren dé sze ti szak vizs ga vizs ga -
sza bály za ta tartalmazza.

5. § (1) Vizs gá ra az bo csát ha tó, aki a vizs gát meg elõ zõ
fel ké szí té sen hi ány zás nél kül részt vett.

(2) A vizs gá ra be is ko lá zott, il let ve ön ként je lent ke zõ
szak mai vizs ga tár gyat kö te les vá lasz ta ni. A vá lasz tott
vizs ga tárgy ra a be is ko lá zott ak kor je lent kez het, ha az zal a
mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ je egyet ért. Nem
ta gad ha tó meg az egyet ér tés, ha a vá lasz tott is me ret anyag
a vizs gá ra je lent ke zõ mun ka kö ré hez kap cso ló dik. Az
egyet ér tés meg ta ga dá sa ese tén az érin tett az RSZB Tit kár -
sá gá hoz be nyúj tott, a BM OF ve ze tõ jé nek cím zett fel leb -
be zés sel él het. A fel leb be zést a BM OF ve ze tõ je 30 napon
belül köteles elbírálni, határozata ellen további jog or vos -
lat nak helye nincs.

(3) A vizs gá zó egy vizs ga na pon egy szak vizs ga tárgy ból 
tesz írás be li és szó be li vizs gát az er re a cél ra lét re ho zott
bizottság elõtt.

(4) A vizs gáz ta tó bi zott ság egy el nök bõl és ál ta lá ban két 
tag ból áll. Amennyi ben egy vizs ga tárgy ból öt vagy ke ve -
sebb vizs gá zó je lent ke zik, nem in do kolt kü lön vizs ga bi -
zott ság lét re ho zá sa, ha nem egy má sik vizs ga tárgy hoz csat -
la koz va, az érin tett al bi zott ság egy tag ja har ma dik vizs ga -
bi zott sá gi tagként a jelölteket levizsgáztathatja. 

A vizs gáz ta tó bi zott ság mun ká ját jegy zõ se gí ti. A bi -
zott ság el nö két és tag ja it – a vizs ga tárgy ra te kin tet tel – az
al bi zott sá gok tag jai, és el nö kei kö zül, a jegy zõ ket az
RSZB el nö ke ál tal jó vá ha gyott jegyzõi névsorból kell vá -
lasz ta ni.

(5) A szak vizs ga kö te le zõ és vá laszt ha tó vizs ga tár gya i -
ból tett vizs gák, va la mint a si ker te len szak vizs ga rész és a
ja ví tó vizs ga kö zött leg alább 15 napnak kell eltelnie.

(6) A ren dé sze ti szak vizs ga a meg kez dé sé tõl szá mí tott
egy éven be lül te he tõ le. A szak vizs ga meg kez dé sé nek
idõ pont ja min den eset ben a fel ké szí tés kezdõnapja. 

(7) Az a je lölt, aki egy éven be lül nem fe je zi be vizs gá it,
az ad dig le tett si ke res rész vizs ga-ered mé nye it el ve szí ti.
Eb ben az eset ben – a fel ké szí tés meg is mét lé se nél kül –
még egy évet kap vizs gá i nak le té te lé re. Amennyi ben ez
idõ alatt sem szer zi meg szak vizs ga bi zo nyít vá nyát, vizs -
ga ered mé nyei tör lé se mel lett, új bó li fel ké szí tés re kö te le -
zet té válik és új jelentkezési lapot kell kitöltenie.

(8) Új bó li fel ké szí tés re kö te le zet té vá lik az a je lölt, aki
a) a fel ké szí tés tõl szá mí tott egy éven be lül ön hi bá já ból

a szak vizs gát nem kez di meg, il le tõ leg ered mé nyes rész -
vizs gá ja nincs;

b) a vizs gá ról iga zo lat la nul tá vol ma rad és az RSZB Tit -
kár sá ga írás be li fel szó lí tá sá ban meg ha tá ro zott idõ pon tig
nem nyi lat ko zik to váb bi vizs ga szán dé ká ról, vagy egy nél
több al ka lom mal hi ány zik iga zo lat la nul;

c) vizs gá ját ket tõ nél több eset ben kí ván ja ha lasz ta ni. 
(9) A ren dé sze ti szak vizs ga le té te lé re a (6) be kez dés ben 

meg ha tá ro zott idõ tar tam csak kü lö nö sen in do kolt eset ben
– ha a vizs gá zó ön hi bá ján kí vül nem tud a vizs gá kon meg -
je len ni – mó do sít ha tó. Mél tá nyol ha tó ok le het kü lö nö sen a 
hosszan tar tó be teg ség, a kül föl di ki kül de tés, a men tes ség -
hez kap cso ló dó idõ pon tok egy be esé se. A ké rel met, mely -
hez min den eset ben csa tol ni kell az iga zo lást (pl. zá ró je -
len tés, pa rancs, stb.), az RSZB tit ká rá hoz kell be nyúj ta ni.
Az RSZB tit ká ra a ren del ke zé sé re ál ló do ku men tu mok
alap ján a ké rel me zõ nek vizs gái be fe je zé sé re új idõ pon tot
ál la pít meg. A tit kár ez ügy ben ho zott ha tá ro za tát 15 na pon 
be lül kö te les meg kül de ni a ké rel me zõ nek, aki a ha tá ro zat
el len a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül – az RSZB
Tit kár sá gá hoz be nyúj tott, az RSZB el nö ké nek címzett –
fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az RSZB elnöke 30 na -
pon belül köteles elbírálni, határozata ellen további jog or -
vos lat nak helye nincs.

(10) A ren dé sze ti szak vizs ga ered mé nyes le té te lé rõl az
érin tett tiszt a 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ren dé -
sze ti szak vizs ga bizonyítványt kap.

6. § A ren dé sze ti szak vizs gá ra a be is ko lá zott tisz tek nek
a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott be is ko lá zá si lap -
pal, az ön ként je lent ke zõk nek a 3. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott je lent ke zé si lappal kell jelentkezni. 

A ren dé sze ti szak vizs ga elõ ké szí té sé vel, szer ve zé sé vel,
le bo nyo lí tá sá val és fel ügye le té vel fog lal ko zó tes tü le tek,

szer vek, in téz mé nyek

7. § (1) Az RSZB tag ja, il let ve tiszt ség vi se lõ je a BM OF 
ve ze tõ je ál tal ki írt pá lyá za ton nyer tes személy lehet.

(2) A pá lyá za to kat az er re a cél ra össze hí vott bi zott ság
bí rál ja el. Az al bi zott sá gok tag jai kö zül az al bi zott sá gok
el nö ke it, va la mint az RSZB tag jai kö zül az RSZB el nö két
a BM OF ve ze tõ je vá laszt ja ki. Az RSZB tag ja it és tiszt -
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ség vi se lõ it öt év idõ tar tam ra a bel ügy mi nisz ter ké ri fel fel -
ada tuk el lá tá sá ra. A fel kért sze mé lyek RSZB tag sá got iga -
zo ló és ren dé sze ti szak vizs gáz ta tás ra jo go sí tó iga zol ványt
kap nak, név jegy zé kü ket a BM hon lap ján meg kell je len -
tet ni.

8. § (1) Az RSZB a kö vet ke zõ al bi zott sá gok ból áll:

a) Köz igaz ga tá si és in teg rált ren dé sze ti al bi zott ság,

b) Egész ség ügyi-pszi cho ló gi ai al bi zott ság,

c) Gaz da sá gi-pénz ügyi al bi zott ság,

d) Ha tár õr sé gi al bi zott ság,

e) Hi va ta li igaz ga tá si al bi zott ság,

f) Hu mán igaz ga tá si al bi zott ság,

g) Ka taszt ró fa vé del mi-tûz vé del mi al bi zott ság,

h) Mû sza ki-tech ni kai-in for ma ti kai al bi zott ság,

i) Rend õr sé gi al bi zott ság.

(2) Az al bi zott sá gok

a) ja vas la tot tesz nek az RSZB el nök sé gé nek a ha tás kö -
rük be tar to zó vizs ga tár gyak kö ve tel mény rend sze ré re, tar -
tal má ra, 

b) össze ál lít ják az adott vizs ga tárgy té ma kö re it, té má it,
ki dol goz zák a köz pon ti fel ké szí té si prog ra mot,

c) meg fo gal maz zák a szó be li vizs ga kér dé se it, össze ál -
lít ják a té tel so ro kat; az írás be li vizs gák hoz fel adat so ro kat
és ja ví tá si út mu ta tó kat ké szí te nek,

d) fel ké rés re részt vesz nek az írás be li és a szó be li vizs -
gáz ta tás ban, il let ve a fel ké szí tés ben,

e) szük ség sze rint, de leg alább éven te egy al ka lom mal
ülé sez nek, me lyen meg be szé lik a szak vizs ga  tapasztala -
tait, ja vas la tot tesz nek az eset le ges mó do sí tá sok ra, kor sze -
rû sí té sek re vagy új vizs ga tárgy be ve ze té sé re.

9. § (1) Az RSZB el nök sé ge az RSZB el nö ké bõl, az
RSZB tit ká rá ból és az al bi zott sá gok el nö ke i bõl áll. Az
RSZB el nök sé gé nek ál lan dó meg hí vott tag ja a BM OF ve -
ze tõ je, va la mint a Bel ügy mi nisz té ri um Ok ta tá si Fõ igaz ga -
tó ság Ren dé sze ti és Bûn meg elõ zé si In té zet (a to váb bi ak -
ban: BM OF RBI) igaz ga tó ja.

(2) Az RSZB el nök sé ge meg ál la pít ja, il let ve jó vá hagy ja 
a vizs ga tár gyak kö ve tel mény rend sze rét, tan anya gát, az
írás be li és a szó be li vizs ga kér dé se it, az al bi zott sá gok ál tal
be nyúj tott ja vas la to kat, va la mint az RSZB éves mun ka ter -
vét és be szá mo ló je len té sét.

(3) Az RSZB el nök sé ge szük ség sze rint, de éven te leg -
alább egy al ka lom mal ülé se zik.

(4) Az RSZB ügy ren det ké szít, amely rész le te sen tar tal -
maz za fel ada ta it, a ta gok fel adat-, ha tás- és jog kö rét. Az
ügy ren det a BM OF fõ igaz ga tó ja hagy ja jó vá.

(5) Az RSZB mun ká ját az RSZB el nö ke irá nyít ja, tar tós
tá vol lé te vagy aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Köz igaz ga tá si és
in teg rált ren dé sze ti al bi zott ság el nö ke he lyet te sí ti. 

(6) Az RSZB el nö ke

a) össze hív ja az RSZB és az RSZB el nök sé gé nek ülé sét,

b) gon dos ko dik az el nök ség ál tal jó vá ha gyott do ku men -
tu mok – ki vé ve az írás be li fel adat so rok és fel adat meg ol dá -
sok, va la mint a szó be li kér dé sek bõl össze ál lí tott té tel so -
rok – Bel ügyi Köz löny ben va ló köz zé té te lé rõl, il let ve
a Bel ügy mi nisz té ri um hon lap ján tör té nõ  megjelenteté -
sérõl, 

c) vizs ga al kal man ként fel ké ri a vizs gáz ta tó bi zott sá gok
tag ja it és el nö ke it.

(7) Az RSZB tit ká ri te en dõ it a BM OF RBI-vel mun ka -
vi szony ban ál ló sze mély lát ja el. A tit kár e fel adat kör ében

a) ve ze ti az RSZB Tit kár sá gát,

b) elõ ké szí ti az el nök ál tal össze hí van dó ülé se ket,

c) ja vas la tot tesz a vizs gáz ta tó bi zott sá gok tag ja i nak és
el nö ke i nek, va la mint a jegy zõk nek a sze mé lyé re,

d) tart ja a kap cso la tot az al bi zott sá gok el nö ke i vel, és a
ko or di ná ci ós köz pon tok érin tett ve ze tõ i vel,

e)  irá nyít ja a fel ké szí té sek és a vizs gák elõ ké szí té sét,
szer ve zé sét,

f) az al bi zott sá gok ter ve ze tei és az el nök irány mu ta tá sa
alap ján el ké szí ti az RSZB éves mun ka ter vét és be szá mo ló
je len té sét,

g) meg hoz za a szak vizs ga-kö te le zett ség aló li  mentes -
ségi  és egyéb ké rel mek kel kap cso la tos ha tá ro za to kat,

h) irá nyít ja a BM OF ve ze tõ je ál tal az RSZB tag ság ra
ki írt pá lyá zat tal kap cso la tos ad mi niszt rá ci ót és a bí rá ló bi -
zott ság dön té sé hez szük sé ges anya gok elõ ké szí té sét.

10. § (1) A ren dé sze ti szak vizs gá ra tör té nõ fel ké szí tést
az RSZB Tit kár sá ga szer ve zi.

(2) A fel ké szí tés há rom nap ból áll. A fel ké szí tést az
RSZB al bi zott sá ga i nak út mu ta tá sai sze rint el ké szí tett köz -
pon ti kép zé si prog ra mok alap ján kell meg tar ta ni.

(3) Fel ké szí tést az a hi va tá sos ál lo má nyú vé gez het, aki
az adott vizs ga tárgy ból si ke res ren dé sze ti szak vizs gát tett,
vagy aki be osz tá sá nál fog va men te sül a ren dé sze ti szak -
vizs ga le té te le alól.

(4) A ren dé sze ti szak vizs ga azon vizs ga tár gya i nak
egy-egy té ma kö ré bõl, me lyek nem igé nyel nek ren dé sze ti
fel sõ fo kú szak kép zett sé get, fõ is ko lai vagy egye te mi vég -
zett sé gû köz al kal ma zott, il let ve köz tiszt vi se lõ is vé gez het
fel ké szí tést.

(5) A vizs gáz ni szán dé ko zók a fel ké szí tés fog lal ko zá sa -
i ról nem hi á nyoz hat nak. A fel ké szí tés rõl va ló hi ány zás
ese tén a részt ve võ nem bo csát ha tó ren dé sze ti szak vizs gá -
ra. Er rõl a tény rõl az érin tett ál lo mány il le té kes pa rancs no -
kot az RSZB Tit kár sá ga írás ban ér te sí ti.

(6) Az RSZB Tit kár sá ga min den év de cem be ré ben köz -
re ad ja a kö vet ke zõ nap tá ri év fel ké szí té se i nek vár ha tó idõ -
pont ja it.
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(7) Az RSZB Tit kár sá ga min den fel ké szí té si idõ pont -
ban va la mennyi vizs ga tárgy ból szer vez fel ké szí tést. Ab -
ban az eset ben, ha egy vizs ga tárgy ra öt, vagy an nál ke ve -
sebb fõ je lent ke zik a fel ké szí tés kon zul tá ció for má já ban
zaj lik.

11. § (1) A ren dé sze ti szak vizs gá kat az RSZB Tit kár sá -
ga szer ve zi. E te vé keny sé gi kö ré ben elõ ké szí ti a szak vizs -
gáz ta tást, il let ve gon dos ko dik a szak vizs ga-bi zo nyít vá -
nyok ki adá sá ról és a nyil ván tar tás ról. A szak vizs ga jegy -
zõ könyv és a vizs ga nyil ván tar tó-könyv min tá ját a 4., il let -
ve az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) Az RSZB Tit kár sá ga a je lent ke zõk lét szá má tól füg -
gõ en és a vá laszt ha tó szak mai vizs ga tárgy ra is te kin tet tel
ha tá roz za meg a vizs gák idõ pont ja it és hely szí nét. Ren dé -
sze ti szak vizs ga nem szer vez he tõ jú li us ban és au gusz tus -
ban.  

12. § (1) Az RSZB Tit kár sá ga vizs gán ként ál lít ja össze
és sok szo ro sít tat ja az RSZB al bi zott sá gai ál tal ja va solt fel -
adat so rok ból az írás be li vizs gák fel adat lap ja it.

(2) A fel ké szí tés és a szak vizs gáz ta tás tár gyi fel té te le it,
kü lö nö sen a tan ter met, a fény má so lást, a bi zo nyít vá nyok
nyom dai elõ ké szí té sét a BM OF RBI biz to sít ja.

(3) Az RSZB Tit kár sá ga éven te egy al ka lom mal – az
RSZB el nök sé gé nek dön té se alap ján – mód szer ta ni ér te -
kez le tet szer vez az RSZB tag ja i nak, a fel ké szí té sek óra -
adó i nak, va la mint a ko or di ná ci ós köz pon tok egy-egy kép -
vi se lõ jé nek. 

13. § (1) A ko or di ná ci ós köz pon tok gyûj tik össze a te rü -
le tük höz tar to zó hi va tá sos ál lo má nyú tisz tek je lent ke zé si
lap ja it. Gon dos kod nak az érin tett ál lo mány fel ké szí tés re
tör té nõ be is ko lá zá sá ról, il let ve a be is ko lá zá si és je lent ke -
zé si la pok nak a fel ké szí tõ in téz mény hez tör té nõ idõ be ni
el jut ta tá sá ról.

(2) Ko or di ná ci ós köz pon tok:

a) az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Hu mán igaz ga tá si 
Fõ osz tá lya,

b) a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság Kép zé si Osz -
tá lya,

c) a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
Sze mély ze ti és Ok ta tá si Fõ osz tá lya (a hi va tá sos ön kor -
mány za ti tûz ol tó ság te kin te té ben is),

d) a BM OF (az alá ren delt sé gé ben mû kö dõ in téz mé -
nyek és a Rend õr tisz ti Fõ is ko la te kin te té ben),

e) a BM Hu mán po li ti kai Fõ cso port fõ nök ség [az a)–d)
pon tok ban fel nem so rolt szer vek te kin te té ben].

14. § A ren dé sze ti szak vizs gáz ta tás sal kap cso la tos fel -
ada tok vég re haj tá sá nak tör vé nyes sé gi és szak mai fel ügye -
le tét a BM OF ve ze tõ je lát ja el. 

A ren dé sze ti szak vizs ga in téz mé nyé nek mû köd te té sé vel
kap cso la tos költ sé gek

15. § (1) Az RSZB és az RSZB Tit kár sá gá nak mû köd te -
té si költ sé ge it a BM OF költ ség ve té sé ben kü lön szak fel -
ada ti szá mon kell ter vez ni és biz to sí ta ni.

(2) A ren dé sze ti szak vizs ga költ sé ge a fel ké szí tés dí já -
ból és a vizs ga díj ból áll.

(3) A fel ké szí tés óra dí ja a min den ko ri köz tiszt vi se lõi
 illetményalap tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék kal nö velt
15%-a.

(4) A ren dé sze ti szak vizs ga vizs ga dí ja vizs ga tár gyan -
ként a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lék kal nö velt 15%-a.

16. § (1) A vizs ga dí jat az RSZB Tit kár sá ga ál tal ki kül -
dött pos ta utal vá nyon kell be fi zet ni. 

(2) A ren dé sze ti szak vizs gá ra kö te le zett vizs ga dí ját a
be is ko lá zó szerv fi nan szí roz za. A ja ví tó vizs ga dí ja min -
den eset ben a vizs gá zót ter he li és a vizs ga ré szek szá má tól
füg get le nül meg egye zik a vizs ga dí já val.

17. §  (1) A vizs gáz ta tó bi zott ság el nö két, tag ja it és
jegy zõ jét vizs gáz ta tá si díj il le ti meg. Mind két vizs ga tárgy
ese té ben a vizs ga díj tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék nél kü li
össze gé nek

a) 25%-a a bi zott ság el nö két, 20-20%-a a két bi zott sá gi
ta got, 5%-a a jegy zõt il le ti,

b) 30%-át a vizs gáz ta tás do lo gi ki adá sa i ra kell for dí ta ni.
(2) A vizs gáz ta tá si díj a vizs ga bi zott ság el nö két a meg je -

lent vizs gá zók szá ma alap ján, a vizs ga bi zott sá gi ta go kat a
vizs gá zók írás be li és szó be li vizs ga ré sze i nek szá ma alap ján,
ará nyo san il le ti meg.

18. § (1) A fel ké szí tés dí ját a BM OF költ ség ve té sé ben
kü lön szak fel ada ti szá mon kell ter vez ni és biz to sí ta ni. Az
egy fõ re esõ fel ké szí té si díj a min den ko ri köz tiszt vi se lõi
 illetményalap tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék kal nö velt
25%-a. A fel ké szí té si díj nem fog lal ja ma gá ba a je lölt szál -
lás- és ét ke zé si költ sé ge it.

(2) Az ön ként je lent ke zõ ön erõ bõl fe de zi a ren dé sze ti
szak vizs ga költ sé gét, ame lyet – ké rel mé re – az ál lo mány il -
le té kes szerv meg ha tá ro zott mér ték ben át vál lal hat.

(3) An nak, akit ön hi bá já ból a fel ké szí tés ben va ló új bó li
rész vé tel re kö te lez nek, a fel ké szí tõ tan fo lyam költ sé ge it
ön erõ bõl kell fi nan szí roz nia.

19. § A fel ké szí tés idõ tar ta má ra (há rom nap) és a vizs -
ga na po kon (egy-egy nap) az érin tet tet – fi gye lem mel a
Hszt. 98. §-ára – men te sí te ni kell a mun ka vég zés alól. 

A ve ze tõi után pót lás ki vá lasz tá sa

20. § (1) A cél tu da tos és terv sze rû ve ze tõi után pót lás, a
szer ve ze ten be lü li kar ri er rend szer biz to sí tá sa, va la mint az
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egyé ni élet pá lya-el kép ze lé sek meg va ló sí tá sa ér de ké ben,
a mun kál ta tói jog kör rel fel ru há zott ve ze tõ irá nyí tá sa alá
 tartozó szer vek nél, ve ze tõi után pót lás ra ja va solt mun ka -
tár sak számára vezetõi utánpótlási adatbankot kell  létre -
hozni.

(2) A ve ze tõi után pót lá si adat bank azok nak a tisz tek nek
az ada ta it tar tal maz za, akik a Hszt. 245/F. §-ában fog lalt
kom pe ten cia ala pú, fej lesz tés köz pon tú egyé ni tel je sít -
mény ér té ke lés alap ján ki vá ló mi nõ sí té sû ek, és aki ket a
mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ jük ve ze tõi be -
osz tás be töl té sé re ja va sol. A ve ze tõi után pót lá si adat bank -
ba csak annak az adatait lehet felvenni, aki ahhoz írásban
hozzájárult.

21. § A ter ve zett ve ze tõi be osz tá sok be töl té sé re a mun -
kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ a ve ze tõi után pót lá si
adat bank ból ki je lö li azo kat a tisz te ket, akik a ve ze tõi al -
kal mas ság meg ál la pí tá sá ra szol gá ló cél zott pszi cho ló gi ai
ve ze tõi al kal mas sá gi vizs gá la ton vesz nek részt. A vizs gá -
lat ra sa ját költ sé gü kön ön ként is je lent kez het nek az adat -
bank ban sze rep lõk, de eb ben az eset ben is szük sé ges a ve -
ze tõ jük egyet ér té se. Mind a ki je lö lés, mind az önként
jelentkezés esetében az érintettnek írásban kell vállalnia a
vizsgálatot.

22. § (1) A cél zott pszi cho ló gi ai ve ze tõi al kal mas sá gi
vizs gá lat olyan kom pe ten cia ala pú vizs gá lat, amely a ve -
ze tõi fel ada tok el vég zé sé hez szük sé ges kom pe ten ci ák
szint jét vizs gál ja. A vizs gá lat pszi cho ló gi ai tesz tek fel vé -
te lé bõl, ki ér té ke lé sé bõl, in ter jú ból, pszi cho ló gi ai szak vé -
le mény el ké szí té sé bõl és az érin tett szá má ra egy vissza jel -
zõ be szél ge tés bõl áll. A vizs gá lat mód szer ta na meg fe lel a
pszi cho ló gi ai szak mai és eti kai kö ve tel mé nyek nek. Az al -
kal mas sá gi vizs gá lat vé gén a pszi cho ló gus a vizs gált sze -
mély ve ze tõi alkalmasságára vonatkozó, írásos szak vé le -
ményt készít, amelyet a vizsgált személlyel szóban is is -
mer tet. 

(2) Az (1) be kez dés ben sza bá lyo zott al kal mas sá gi vizs -
gá la tot ki zá ró lag szak pszi cho ló gus vagy szak pszi cho ló -
gus-kont rol lal dol go zó pszi cho ló gus vé gez he ti. A mód -
szer al kal maz ha tó sá gá ra vo nat ko zó an a fegy ve res szer vek
hi va tá sos, köz al kal ma zot ti és köz tiszt vi se lõi ál lo má nyá -
nak mun ka kö ri egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá -
gá ról, a szol gá lat-, il let ve ke re sõ kép te len ség meg ál la pí tá -
sá ról, va la mint a bel ügyi egész ség ügyi szol gá lat igény be -
vé te lé rõl szó ló 21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM együt -
tes ren de let 7. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak irány adók.
A pszi cho ló gi ai szak mai és eti kai kö ve tel mé nyek nek meg -
fe le lõ en a je len uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer vek nél dol -
go zó pszi cho ló gus a fe let te se it nem vizs gál hat ja. E ve ze -
tõk vizsgálatát a BM Központi Kórház és Intézményei
Fog lal ko zás-egész ség ügyi Alkalmasságot Vizs gá ló Osz -
tá lya (a to váb bi ak ban: BM KKI FEAVO) végzi.

23. § Az al kal mas sá gi vizs gá la tot az a pszi cho ló gus vé -
gez he ti, aki jár tas a BM KKI FEAVO ál tal el fo ga dott kor -

sze rû, stan dar di zált, re li á bi lis és va lid pszi cho ló gi ai vizs -
gá ló el já rá sok al kal ma zá sá ban. A ve ze tõi al kal mas sá gi
vizs gá la tot vég zõ pszi cho ló gu sok fo lya ma tos to vább kép -
zé sét, az ér té ke lést vég zõk kon zul tá ci ós le he tõ sé gét, és a
mód szer al kal ma zá sá nak el len õr zé sét, a pszi cho ló gi ai be -
vá lás-vizs gá la to kat, és a másodfok vizsgálatát a BM KKI
FEAVO szakpszichológusai végzik.

24. § (1) A vizs gá la tot vég zõ szak pszi cho ló gus az ál ta -
la, a 22. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak vé le mény
alap ján ké szí tett, a be is ko lá zás ra vo nat ko zó dön tés meg -
ala po zá sá ra al kal mas pszi cho ló gi ai szak vé le mény-ki vo -
na tot át ad ja a vizs gált sze mély nek. A vizs gált sze mély al -
kal mas sá gá ra/al kal mat lan sá gá ra vo nat ko zó tény sze rû in -
for má ci ó kat tar tal ma zó szak vé le mény ki vo nat a sze mé lyi -
sé gi jo gok, va la mint a pszi cho ló gus ra vo nat ko zó eti kai
sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel ké szül. A szak vé le mény-
 ki vo na tot a sze mély nek to váb bí ta ni kell a mun kál ta tói jog -
kört gya kor ló ve ze tõ je fe lé, aki a kéz hez vé tel rõl szóló – a
8. számú melléklet szerinti – igazolást, ezt követõ 10 na -
pon belül köteles a BM OF RBI-nek visszajuttatni. 

(2) A mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõ a pszi cho ló -
gi ai szak vé le mény-ki vo nat fi gye lem be vé te lé vel dön ti el,
hogy be is ko láz za-e a sze mélyt a ren dé sze ti ve ze tõ vé kép -
zés re. Amennyi ben a sze mély nem ad ja át a ró la ké szült
pszi cho ló gi ai szak vé le mény-ki vo na tot a mun kál ta tói jog -
kört gya kor ló ve ze tõ jé nek, ki zár ja magát a rendészeti
vezetõvé képzésben való részvételbõl.

25. § A 22–24. §-ok ban sza bá lyo zott cél zott pszi cho ló -
gi ai ve ze tõi al kal mas sá gi vizs gá lat fel ügye le tét a BM KKI
FEAVO látja el.

26. § A ve ze tõi után pót lás ki vá lasz tá sá nál a cél zott pszi -
cho ló gi ai ve ze tõi al kal mas sá gi vizs gá la ton a min den kor
je lent ke zõ ve ze tõi után pót lá si igé nyek be is ko láz ha tó mér -
té ké nek leg alább a kétszeresét indokolt megszûrni. 

27. § A cél zott pszi cho ló gi ai ve ze tõi al kal mas sá gi vizs -
gá lat ra a 9. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott je lent ke zé -
si lap pal kell je lent kez ni, ame lyet a ren dé sze ti szer ve zet
ve ze tõi után pót lást nyil ván tar tó egységéhez kell eljuttatni.

28. § A cél zott pszi cho ló gi ai ve ze tõi al kal mas sá gi vizs -
gá la tok ide jé re, a vizs gá lat alá von tak ré szé re szol gá lat -
men tes sé get kell biztosítani. 

A ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zés

29. § A ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zés cél ja a ko ope ra tív,
szi tu a tív ve ze té si stí lus el sa já tít ta tá sa. Olyan tu dás anyag,
ma ga tar tás for mák és ön fej lesz té si tech ni kák át adá sa, me -
lyek bir to ká ban a kép zés részt ve või ké pe sek lesz nek a stá -
tu szuk és a szer ve zet ben be töl tött sze re pük sze rin ti ve ze tõi 
kom pe ten ci ák nak meg fe lel ni, mun ká juk kal az adott rend -
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vé del mi szerv stra té gi ai fej lesz té si cél ja i nak meg va ló sí tá -
sát elõ se gí te ni, a tár sa dal mi el vá rá sok nak ele get tenni.

30. § (1) A ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõ el vég zé se azok -
nak a hi va tá sos ál lo má nyú tisz tek nek kö te le zõ, aki ket
2002. ja nu ár 1-je után el sõ al ka lom mal ne vez tek ki, il let ve
ter vez nek ki ne vez ni osz tály ve ze tõi, il let ve fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet te si il let mény re jo go sí tó be osz tá sok ba. A 2002.
ja nu ár 1-je után el sõ al ka lom mal ki ne ve zett ve ze tõk nek a
ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõ el vég zé sét – leg fel jebb két év
ha tár idõ meg je lö lé sé vel – elõ kell írni.

(2) Nem kell el vé gez nie a ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõt
an nak a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si, va la mint osz tály ve ze -
tõi il let mény re jo go sí tó be osz tás ba ki ne ve zett ve ze tõ nek,
aki a ki ne ve zé se idõ pont já ban az 50. élet évét be töl töt te.

(3) A Hszt. 26. §-a alap ján a ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõn 
részt ve het nek azok a tisz tek is, akik az után pót lá si adat -
bank ban sze re pel nek, ön ál ló an pá lyáz nak és eh hez a mun -
kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõ jük írás be li hoz zá já ru lá sát
adja.

31. § Ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõ re az a tiszt is ko láz ha tó
be, il let ve je lent kez het ön ként, aki ren dé sze ti szak vizs -
ga-bi zo nyít vánnyal ren del ke zik, il le tõ leg aki a ren dé sze ti
szak vizs ga le té te le alól men te sí tést ka pott. 

32. § (1) Ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõ el vég zé se aló li
men tes ség az R.2. 12. §-ának (3) be kez dé se alap ján  ad -
ható. 

(2) A ki ne ve zés kor ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõ nek  kell
el fo gad ni

a) azo kat a ve ze tõ vé kép zõ ket, ame lye ket 2002. ja nu ár
1-je elõtt a Rend õr tisz ti Fõ is ko la Ren dé sze ti Ve ze tõ kép zõ
és Ku ta tó in té zet, az ORFK Rend õr sé gi Ve ze tõ kép zõ In té -
zet, az RTF Ve ze tõ és To vább kép zõ In té ze te, a Ha tár õr ség
Ve ze tõ kép zõ és To vább kép zõ In té ze te szer ve zett és bo -
nyo lí tott,

b) a ren dé sze ti irá nyult sá gú akk re di tált szak irá nyú to -
vább kép zé si sza kok kö zül a bûn ügyi ve ze tõ, köz biz ton sá -
gi ve ze tõ to vább kép zé si sza kon, va la mint a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem ha tár ren dé sze ti és vé del mi  ve -
zetõi szak ki egé szí tõ egye te mi kép zé sé ben szer zett ok le -
ve let. 

33. § (1) A ve ze tõ vé kép zés re je lent ke zõk ve ze tõi kom -
pe ten ci ák ra ki ala kí tott cso por tos fel mé ré sen (a to váb bi ak -
ban: AC jel le gû fel mé ré sen) vesz nek részt. A fel mé ré sen
va ló rész vé tel a kép zés meg kez dé sé nek fel té te le. Az AC
fel mé ré sen nyúj tott tel je sít mé nyé rõl a kép zés re je lent ke zõ
sze mély szó be li vissza jel zést kap, amely az egyé ni fej lesz -
té si terv alap ját ké pe zi. A fel mé rést a BM OF RBI kép zett,
meg fe le lõ szak ér te lem mel ren del ke zõ tré ne rei végzik.

(2) A kép zés vé gén a részt ve võk nek zá ró ér té ke lé sen
kell szá mot ad ni uk tu dá suk ról. A zá ró ér té ke lés az el sa já tí -

tott is me ret anyag írás be li szá mon ké ré sé bõl, va la mint bi -
zott ság elõt ti egyé ni és cso por tos hely zet gya kor la tok ból
áll, me lyet a bi zott ság AC mód szer rel ér té kel. 

34. § (1) A kép zés részt ve või a kép zés vé gén a fel ké szí -
tést vég zõk tõl szó be li vissza jel zést kap nak ar ról, hogy a
fel ké szí tés so rán ve ze tõi kom pe ten ci á ik ban mi lyen fej lõ -
dést ér tek el, mely kom pe ten ci á ik ban mi lyen további fej -
lesz tés re van szükségük. 

(2) A ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zést ered mé nye sen be fe je -
zõ tiszt a 10. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott oklevelet
kap.

(3) Az ok le vél mi nõ sí té se „ered mé nye sen el vé gez te” le -
het. Az ok le vél mi nõ sí té se a tré ne rek szak mai ér té ke lé sé -
bõl, az írás be li szá mon ké rés ered mé nyé bõl, va la mint a zá -
ró ér té ke lé sen nyújtott teljesítménybõl tevõdik össze. 

A ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zés

35. § A ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zés célja

a) a ko ope ra tív, szi tu a tív ve ze té si stí lus al kal ma zá sá nak 
el mé lyí té se, fejlesztése,

b) olyan tu dás anyag, ma ga tar tás for mák és ön fej lesz té si
tech ni kák át adá sa, il let ve be gya ko rol ta tá sa, me lyek bir to -
ká ban a kép zés ben részt ve võ ké pes meg fe lel ni a fel sõ ve -
ze tõk kel szem be ni elvárásoknak, kompetenciáknak,

c) a részt ve võk in no vá ci ós ké pes sé gé nek nö ve lé se; a
stra té gi ai ter ve zés re és pro jekt me ne dzse lés re tör té nõ al -
kal mas sá té te le, va la mint hogy a le en dõ fel sõ ve ze tõ a szer -
ve ze ti cé lok ér de ké ben le gyen ké pes fel sza ba dí ta ni és
mobilizálni az emberi erõforrásokat.

36. § (1) A ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ el vég zé sé -
re azok a hi va tá sos ál lo má nyú ren dé sze ti ve ze tõk kö te le -
zet tek, aki ket 2002. ja nu ár 1-je után fõ osz tály ve ze tõi,
vagy an nál ma ga sabb ve ze tõi be so ro lá sú, il le tõ leg fõ osz -
tály ve ze tõi vagy an nál ma ga sabb il let mény re jo go sí tó be -
osz tá sok ba el sõ al ka lom mal ki ne vez tek, il let ve ter vez nek
ki ne vez ni. A 2002. ja nu ár 1-je után el sõ al ka lom mal ki ne -
ve zett ve ze tõk nek a ren dé sze ti mestervezetõvé képzõ
elvégzését – legfeljebb két év határidõ megjelölésével –
elõ kell írni.

(2) Ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõn az a tiszt ve het
részt, aki el vé gez te a ve ze tõ vé képzõt. 

(3) Nem kell el vé gez nie a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé
kép zõt an nak a fõ osz tály ve ze tõi vagy an nál ma ga sabb ve -
ze tõi be so ro lá sú (fõ osz tály ve ze tõi vagy an nál ma ga sabb
il let mény re jo go sí tó) be osz tás ba ki ne ve zett ve ze tõ nek, aki 
a kinevezése idõpontjában 50. életévét betöltötte.

(4) Men te sül az elõ kép zett sé gi kö ve tel mény alól az, akit 
2002. ja nu ár 1-je elõtt ne vez tek ki osz tály ve ze tõi vagy fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú ve ze tõi be osz tás ba.
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37. § (1) Ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ el vég zé se
aló li men tes ség az R.2. 12. §-ának (3) be kez dé se alap ján
ad ha tó.

(2) Ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zés nek kell el fo gad -
ni a BM OF RBI, il le tõ leg jog elõd je ál tal az 1999/2000.
év ben le bo nyo lí tott ka pi tány ság ve ze tõ vé kép zõ 1 éves
idõ tar ta mú és a 2000/2001. ok ta tá si év ben le bo nyo lí tott
ren dé sze ti mestervezetõvé képzõn szerzett oklevelet.

38. § A fel ké szí tés vé gén a részt ve võk nek a BM OF RBI 
ál tal jó vá ha gyott zá ró dol go za ti té ma ki dol go zá sá val, an -
nak bi zott ság elõt ti meg vé dé sé vel és cso por tos ér té ke lõ
hely zet gya kor la ton kell számot adniuk tudásukról.

39. § (1) A ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zést ered mé -
nye sen be fe je zõ ve ze tõ a 11. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott oklevelet kap.

(2) Az ok le vél mi nõ sí té se „ered mé nye sen el vé gez te” le -
het. A mi nõ sí tés a vizs gá zó zá ró dol go za tá nak ér té ke lé sé -
bõl, a bi zott ság elõtt nyúj tott tel je sít mé nyé nek ér té ke lé sé -
bõl, a tré ne rek szak mai ér té ke lé sé bõl és a cso por tos
értékelõ helyzetgyakorlat összegzésébõl áll.

A ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zés re
és a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zés re vo nat ko zó

kö zös sza bá lyok

40. § (1) A ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zés és a ren dé sze ti
mes ter ve ze tõ vé kép zés is me ret anya ga, fej lesz té si prog -
ram ja te ma ti ku san fel épí tett mo du lok ból áll. Az egyes mo -
du lok té má it, a fel ké szí tés tar tal mát, össz óra szá mát, a
meg en ge dett hi ány zás mér té két, az egyes mo du lok ra té te -
le sen esõ óra szá mo kat, és kre dit ér té ke ket a kö te le zõ és
aján lott iro dal mat, az al kal ma zott kép zé si mód sze re ket,
va la mint a köz pon ti és az egyé ni tan me net ütem ter vé re vo -
nat ko zó elõ írá so kat a kép zé si prog ram ban kell meg ha tá -
roz ni. A kép zé si prog ram ban kell sze re pel tet ni a fel ké szí -
tés re vonatkozó tanulmányi és vizsgarend szabályait is. A
képzési programokat a BM OF RBI igazgatója hagyja
jóvá.

(2) A ren dé sze ti ve ze tõ vé, il le tõ leg a ren dé sze ti mes ter -
ve ze tõ vé kép zés in té ze ti tan fo lyam ból és   – mun ka vég zés
mel let ti – ön ál ló fel ké szü lés bõl áll. Egy-egy kép zés lét szá -
ma legkevesebb 10, legfeljebb 14 fõ.

(3) A kép zés részt ve või a kép zés vé gén a fel ké szí tést
vég zõk tõl szó be li vissza jel zést kap nak ar ról, hogy a fel ké -
szí tés so rán ve ze tõi kom pe ten ci á ik ban mi lyen fej lõ dést ér -
tek el, mely kom pe ten ci á ik ban, mi lyen további  fejlesz -
tésre van szükségük. 

41. § (1) A kom pe ten cia ala pú, AC jel le gû egyé ni és
cso por tos zá ró vizs ga ér té ke lé se, il let ve a zá ró dol go zat vé -
dé se 5 ta gú bi zott ság elõtt tör té nik, mely nek tag ja it a BM
OF RBI meg fe le lõ szak ér te lem mel ren del ke zõ tré ne re i bõl, 
va la mint az ál ta la fel kért fõ osz tály ve ze tõ jog ál lá sú ve ze -

tõk bõl és a BM OF RBI de le gált já ból kell kialakítani. Az
5 ta gú bizottság 1 elnökbõl és 4 tagból áll. 

(2) A vizs gáz ta tás meg kez dé se elõtt a vizs ga bi zott ság
tag ja it a BM OF RBI meg fe le lõ szak ér te lem mel ren del ke -
zõ tré ne re fel ké szí ti a vizs gáz ta tás ér té ke lé sé nek szakszerû 
végrehajtására.

(3) A ta nul má nyok be fe je zé sét iga zo ló ok le ve let a bi -
zott ság el nö ke és a BM OF RBI igaz ga tó ja írja alá.

42. § A kép zé sen részt ve võ tisz tet a kép zés idõ tar ta má -
ra, a vizs ga nap ja i ra, a vissza jel zés nap já ra és a ki bo csá tó
ün nep ség nap já ra, va la mint az után kö ve tõ tré ning  idõ -
tartamára men te sí te ni kell a mun ka vég zés alól. A  tanul -
mányi mun ka idõ-ked vez ménnyel kap cso lat ban a Hszt.
98. §-ában fog lal tak az irány adó ak. Az után kö ve tõ tré ning
kap csán felmerülõ képzési költségek a BM OF RBI-t
terhelik.

43. § (1) A ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zés és a ren dé sze ti
mes ter ve ze tõ vé kép zés szer ve zé sét és le bo nyo lí tá sát az
BM OF RBI vég zi a BM OF fel ügye le te mel lett. A BM OF
RBI – az érin tett szer vek il le té ke se i vel tör té nõ elõ ze tes
egyez te tés után, a BM OF egyet ér té sé vel – min den év ok -
tó ber 30-ig köz re ad ja a kö vet ke zõ év re vo nat ko zó tá jé koz -
ta tó it, amely nek tar tal maz nia kell a fel ké szí té sek re be is ko -
láz ha tók szer ve ze ten kén ti lét szám ke re tét, össze té te lét, az
indítandó kurzusok számát, idõpontját, a résztvevõknek
szóló legfontosabb információkat.

(2) A ren dé sze ti ve ze tõ vé és a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ -
vé kép zés re a BM OF RBI ál tal meg adott idõ pont ban és
mó don be is ko lá zott tisz tek nek a 12. szá mú mel lék let ben,
az ön ként je lent ke zõk nek a 13. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zott nyomtatvánnyal kell jelentkezniük. 

44. § A ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõ, il let ve a mes ter ve ze -
tõ vé kép zõn ered mé nye sen vég zet tek, va la mint a 2002. ja -
nu ár 1. elõtt a 30. § (1) be kez dé sé ben és a 36. § (1) be kez -
dé sé ben fel so rolt ve ze tõi be osz tá si ka te gó ri á ba tar to zó ve -
ze tõk 5 éven ként – vá lasz tá suk sze rint – a BM OF RBI
 által meg ha tá ro zott ve ze tõi to vább kép zés ben vagy rek re á -
ci ós programban kötelesek részt venni. 

45. § (1) A to vább fej lesz tés re ja va solt vagy bár mely
más ok ból ok le ve let nem ka pott részt ve võ szá má ra is mé -
telt vizs ga le he tõ ség nem áll ren del ke zés re, de a zá ró ér té -
ke lést kö ve tõ két éven be lül – ve ze tõ je kez de mé nye zé sé re, 
sa ját költ sé gén, egye bek ben az ön ként je lent ke zõk re vo -
nat ko zó fel té te lek mel lett – is mé tel ten részt vehet a
számára kijelölt képzés meghatározott blokkján. 

(2) A kép zést be fe je zõ, de ön hi bá ján kí vül nem vizs gá -
zó részt ve võ szá má ra, egy ké sõb bi idõ pont ban vizs ga le he -
tõ sé get kell biztosítani. 

(3) A kép zé sen ok le ve let nem ka pott részt ve võ ve ze tõi
be osz tá sá ról a mun kál ta tó jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ
dönt, a 14. szá mú mel lék let sze rin ti nyilatkozat for má já -
ban. 
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A ve ze tõ-ki vá lasz tás, a ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zés
és a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zés fi nan szí ro zá sá ra

vo nat ko zó sza bá lyok

46. § Az elõ adók óra dí ja a min den ko ri köz tiszt vi se lõi
 illetményalap tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék kal nö velt
15%-a, a tré ning jel le gû ok ta tás óra dí ja a min den ko ri köz -
tiszt vi se lõi il let mény alap tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék kal
nö velt 30%-a, a vizs ga bi zott ság tag ja i nak és el nö ké nek a
vizs gáz ta tá sért já ró dí ja a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let -
mény alap társadalombiztosítási járulékkal növelt 6%-a.

47. § (1) Az egy fõ re esõ kép zé si költ ség ren dé sze ti ve -
ze tõ vé kép zés ese tén a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let -
mény alap tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék kal nö velt 250%-a.

(2) Ön kén tes je lent ke zés ese tén a ve ze tõ-ki vá lasz tás
egy fõ re esõ költ sé ge az érin tet tet ter he li, aki kö te les azt a
vizs gá lat meg kez dé se elõtt a BM OF RBI ál tal meg kül dött
át uta lá si pos ta utal vá nyon a BM OF szám lá já ra be fi zet ni,
és a be fi ze tést iga zo ló pos tai utal vány má so la tát a BM OF
RBI-n a vizsgálat megkezdése elõtt bemutatni.

48. § (1) A kép zé sek kel kap cso la tos költ sé gek fi nan szí -
ro zá sa az R.2. 44. §-ának (2) be kez dé se sze rint történik.

(2) A 43. §-ban meg ha tá ro zott ter ve zé si rend tõl el té rõ
kép zé sek ese té ben a kép zés költ sé gei a meg ren de lõ szer -
vet ter he lik. A költ sé gek fi nan szí ro zá sa ez eset ben is az
R.2. 44. §-ának (2) bekezdése szerint történik.

(3) A költ sé gek kö zül a ve ze tõ-ki vá lasz tás, az elõ adók
és a vizs gáz ta tók meg bí zá si dí ját, a tan anyag gal és az ok ta -
tás tech ni kai esz kö zök hasz ná la tá val, az ok le vél ké szí tés -

sel, a vizs gáz ta tás és ki bo csá tó ün nep ség le bo nyo lí tá sá val
kap cso la tos ki adá so kat, va la mint a részt ve võk szál lás dí ját
– ki vé ve az ön ként je lent ke zõ két – a BM OF költ ség ve té -
sé ben kü lön szak fel ada ti szá mon kell ter vez ni és biz to sí ta -
ni. A beiskolázottak egyéb költségeit a beiskolázó szervek
költségvetésébõl kell fedezni.

49. § A ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zés re ön ként je lent ke zõ
tiszt ön erõ bõl fe de zi a kép zé si, va la mint a szál lás és el lá tás 
költ sé ge it, amely nek 50%-át – ké rel mé re – az ál lo mány il -
le té kes szerv átvállalhatja. 

Zá ró ren del ke zé sek

50. § (1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon
lép ha tály ba, ren del ke zé se it – a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – az ezt kö ve tõ en in du ló kép zé sek és vizs -
gáz ta tá sok esetében kell alkalmazni.

(2) Azok, akik az uta sí tás ha tály ba lé pé se elõtt vet tek
részt a ren dé sze ti szak vizs ga fel ké szí tõ tan fo lya mán és
még nem sze rez ték meg a szak vizs ga bi zo nyít vá nyu kat,
ese tük ben is az 5. § (6) be kez dé sét kell al kal maz ni az zal,
hogy a ren dé sze ti szak vizs ga meg kez dé se idõ pont já nak
ezen uta sí tás hatálybalépésének napját kell tekinteni.

(3) Ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti a ren dé sze ti szak vizs gá ról, a ren dé sze ti ve ze tõ vé
kép zés rõl és a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zés rõl szó ló
23/2004. (BK 16.) BM utasítás. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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1. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

A RENDÉSZETI SZAKVIZSGA CÉLJA, VIZSGATÁRGYAI

A ren dé sze ti szak vizs ga cél ja

A ren dé sze ti szak vizs ga cél ja, hogy a Hszt.-ben meg ha tá ro zott I. be so ro lá si osz tály VI. be osz tá si ka te gó ria  beosztá -
saiba ki ne ve zett és ki ne ve zen dõ tisz tek a rend vé del mi szer vek te vé keny sé gé vel, a köz igaz ga tás mû kö dé sé vel kap cso lat -
ban át fo gó, rend sze re zett tu dás anya got sa já tít sa nak el, va la mint hogy a je löl tek ki egé szít sék és fel fris sít sék szak mai is -
me re te i ket, il le tõ leg, hogy a rend vé del mi szer vek nél a tisz tek egyé ni élet pá lyá ja és a szer ve ze ti kar ri er rend szer meg va ló -
sí tá sa terv sze rûbb legyen. 

A ren dé sze ti szak vizs ga vizs ga tár gyai
Kö te le zõ vizs ga tárgy:
– Köz igaz ga tá si és in teg rált ren dé sze ti ve ze té si is me re tek 
Vá laszt ha tó vizs ga tár gyak:
– Ha tár õr sé gi igaz ga tás;
– Ka taszt ró fa vé del mi, tûz vé del mi igaz ga tás;
– Rend õr sé gi igaz ga tás;
– Rend vé del mi szer vek egész ség ügyi-pszi cho ló gi ai igaz ga tá sa;
– Rend vé del mi szer vek gaz da sá gi-pénz ügyi igaz ga tá sa;
– Rend vé del mi szer vek hi va ta li igaz ga tá sa;
– Rend vé del mi szer vek hu mán-igaz ga tá sa;
– Rend vé del mi szer vek mû sza ki-tech ni kai-in for ma ti kai igaz ga tá sa. 



2. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

BEISKOLÁZÁSI LAP

ren dé sze ti szak vizs gá ra

(Kér jük, hogy író gép pel vagy nyom ta tott nagy be tû vel, ol vas ha tó an tölt se ki!)

1. A vá lasz tott vizs ga tárgy meg ne ve zé se: .........................................................................................

2. A vá lasz tott fel ké szí té si idõ pont: ...................................................................................................

3. Men tes sé get ké rek ................................................................................................. vizs ga tárgy ból

A be is ko lá zott 

4. Ne ve: ..............................................................................................................................................

5. Szü le té si csa lá di és utó ne ve: ..................................................................................

6. Rend fo ko za ta: ................................................................................................................................

7. Be osz tá sa: ......................................................................................................................................

8. Szü le té si he lye: ..............................................................................................................................

9. Szü le té si ide je: ............... év ..................... hó ................... nap

10. Any ja ne ve: ..................................................................................................................................

11. Szol gá la ti he lye: .................................................................................................. (te rü le ti szerv)

....................................................................................................................................... (he lyi szerv)

cí me: ..................................................................................................................................................

te le fon szá ma (kör zet szám mal): BM ........................ vá ro si: ................................

fax szá ma (kör zet szám mal):       BM .........................vá ro si: ................................

e-ma il cí me: .......................................................................................................................................

12. La kás/mo bil te le fon szá ma (kör zet szám mal): ..............................................................................

13. A fel ké szí tés ide je alatt kér-e szál lást: igen/nem

(A meg fe le lõ rész alá hú zan dó!) .........................................................................................................

Kelt, ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap

................................................

a be is ko lá zott ol vas ha tó alá írá sa

Iga zo lom, hogy a sza ba don vá laszt ha tó vizs ga tárgy ki vá lasz tá sa a mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ egyet ér té -
sé vel történt. 

Ne ve zet tet ...................................be osz tás ba tör té nõ/tör tént ki ne ve zé sé hez ren dé sze ti szak vizs gá ra beiskolázom.

P. H.

...............................................

mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ alá írá sa

Mel lék let: a men tes sé gi ké rel met iga zo ló do ku men tum fény má so la ta 
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3. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

JELENTKEZÉSI LAP

ren dé sze ti szak vizs gá ra

(ön kén tes je lent ke zés hez)

(Kér jük, hogy író gép pel vagy nyom ta tott nagy be tû vel, ol vas ha tó an tölt se ki!)

1. A vá lasz tott vizs ga tárgy meg ne ve zé se: .........................................................................................

2. A vá lasz tott fel ké szí té si idõ pont: ...................................................................................................

3. Men tes sé get ké rek ................................................................................................. vizs ga tárgy ból

A je lent ke zõ 

4. Ne ve: ..............................................................................................................................................

5. Szü le té si csa lá di és utó ne ve: ..................................................................................

6. Rend fo ko za ta: ................................................................................................................................

7. Be osz tá sa: ......................................................................................................................................

8. Szü le té si he lye: ..............................................................................................................................

9. Szü le té si ide je: ............... év ..................... hó ................... nap

10. Any ja ne ve: ..................................................................................................................................

11. Szol gá la ti he lye: .................................................................................................. (te rü le ti szerv)

....................................................................................................................................... (he lyi szerv)

cí me: ..................................................................................................................................................

te le fon szá ma (kör zet szám mal): BM .......................... vá ro si: ............................

fax szá ma (kör zet szám mal):       BM .......................... vá ro si: ............................

e-ma il cí me: .......................................................................................................................................

12. La kás/mo bil te le fon szá ma (kör zet szám mal): ..............................................................................

13. A fel ké szí tés ide je alatt kér-e szál lást: igen/nem (A meg fe le lõ rész alá hú zan dó!)

Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

................................................

a je lent ke zõ ol vas ha tó alá írá sa

Mel lék let: a men tes sé gi ké rel met iga zo ló do ku men tum fény má so la ta 
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4. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

JEGYZÕKÖNYV

ren dé sze ti szak vizs gá ról

1. A vizs gá zó ne ve (szü le té si ne ve): ................................................................................................ 

rend fo ko za ta: .....................................................................................................................................

any ja ne ve: .........................................................................................................................................

szül. he lye, idõ pont ja: ........................................................................................................................

szol gá la ti he lye: .................................................................................................................................

Köz igaz ga tá si és in teg rált ren dé sze ti ve ze té si is me re tek kö te le zõ vizsgatárgy 

2. A vizs ga idõ pont ja és mi nõ sí té se: vizs ga cso port szá ma: ..............................................................

idõ pont ja: ......... év .................. hó ......... nap

írás be li vizs ga rész ered mé nye: ...........................

szó be li vizs ga rész ered mé nye: ...........................

...................................................... ......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja

......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke

......................................................

jegy zõ (jegy zõ könyv ve ze tõ)

3. Az el sõ ja ví tó vizs ga idõ pont ja és mi nõ sí té se: vizs ga cso port szá ma: ...........................................

idõ pont ja: ......... év .................. hó ......... nap

írás be li vizs ga rész ered mé nye: ...........................

szó be li vizs ga rész ered mé nye: ...........................

...................................................... ......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja

......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke

......................................................

jegy zõ (jegy zõ könyv ve ze tõ)
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4. A má so dik ja ví tó vizs ga idõ pont ja és mi nõ sí té se: vizs ga cso port szá ma: ......................................
idõ pont ja: ......... év .................. hó ......... nap
írás be li vizs ga rész ered mé nye: ............................
szó be li vizs ga rész ered mé nye: .............................

...................................................... ......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja

......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke

......................................................

jegy zõ (jegy zõ könyv ve ze tõ)

A vizs ga tárgy mi nõ sí té se:

................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke

................................................

jegy zõ (jegy zõ könyv ve ze tõ)

sza ba don vá laszt ha tó vizs ga tárgy ...................................................................................................... 

5. A vizs ga idõ pont ja és mi nõ sí té se: vizs ga cso port szá ma: ..............................................................
idõ pont ja: ......... év .................. hó ......... nap
írás be li vizs ga rész ered mé nye: ...........................
szó be li vizs ga rész ered mé nye: ........................... 

...................................................... ......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja

......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke

......................................................

jegy zõ (jegy zõ könyv ve ze tõ)

6. Az el sõ ja ví tó vizs ga idõ pont ja és mi nõ sí té se: vizs ga cso port szá ma: ...........................................
idõ pont ja: ......... év .................. hó ......... nap
írás be li vizs ga rész ered mé nye: ...........................
szó be li vizs ga rész ered mé nye: ........................... 

...................................................... ......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja

......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke

......................................................

jegy zõ (jegy zõ könyv ve ze tõ)
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7. A má so dik ja ví tó vizs ga idõ pont ja és mi nõ sí té se: vizs ga cso port szá ma: ......................................

idõ pont ja: ......... év .................. hó ......... nap

írás be li vizs ga rész ered mé nye: ..............................................................................................

szó be li vizs ga rész ered mé nye: .............................................................................................. 

...................................................... ......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja

......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke

......................................................

jegy zõ (jegy zõ könyv ve ze tõ)

A vizs ga tárgy mi nõ sí té se:

................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke

................................................

jegy zõ (jegy zõ könyv ve ze tõ)

A vizs gá zó ......... év ........................ hó nap .........nap ján............................ szám alatt ............................. mi nõ sí tés sel
bi zo nyít ványt kapott.

Kelt ........................................., 20.......... év ...................................... hó ........... nap 

...................................................... ......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja

......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke

......................................................

jegy zõ (jegy zõ könyv ve ze tõ)
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5. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

VIZSGANYILVÁNTARTÓ KÖNYV

Bi zo nyít vány
sor szá ma

Bi zo nyít vány
mi nõ sí té se

Név Rend fo ko zat Szü le té si
hely

Szü le té si
idõ

Any ja ne ve

6. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

Szám: ............. 

(A Ma gyar Köz tár sa ság cí me re)

BIZONYÍTVÁNY

ren dé sze ti szak vizs gá ról

Ezt a bi zo nyít ványt
........................................................................................................................... ré szé re ál lí tot tuk ki,
aki .......................................................... vá ros ban (köz ség ben) szü le tett ...................................-án,
any ja ne ve: .........................................................................................................................................

Ne ve zett a Ren dé sze ti Szak vizs ga Bi zott ság elõtt
a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban ál ló

tag ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá lyo zá sá ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos be osz tá sok
meg ha tá ro zá sá ról szó ló, mó do sí tott 11/1997. (II. 18.) BM ren de let ben, va la mint a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó
szer vek, va la mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony ban ál ló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i -
rõl és a sze mély ügyi igazgatás rendjérõl szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendeletben foglalt képesítési követelmény alapján

................................................
mi nõ sí tés sel

RENDÉSZETI SZAKVIZSGÁT TETT

.............................................................. és ............................................................ vizs ga tár gyak ból.
Kelt .............................................., ............ év ....................................... hó ........... nap 

P. H.

...................................................... ......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja

......................................................

vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke
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7. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

A RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA

A ren dé sze ti szak vizs ga szá mon ké ré si for mái és ér té ke lé se

1. A ren dé sze ti szak vizs ga a kö te le zõ vizs ga tárgy és egy vá laszt ha tó szak mai vizs ga tárgy írás be li és szó be li vizs ga ré -
szé bõl áll. A vizs gá zó egy vizs ga na pon egy szak vizs ga tárgy ból tesz írásbeli és szóbeli vizsgát.

2. A szak vizs ga írás be li vizs ga ré szén a je lölt nek egy fel adat sort (fel adat la pot) kell meg ol da nia. A fel adat lap ra ma xi -
má li san 100 pont adható.

A fel adat lap mi nõ sí té se: 
– ki vá ló 90-100 pont ese tén,
– ered mé nyes 61-89 pont ese tén,
– ered mény te len 0-60 pont ese tén.
3. A fel adat lap ér té ke lé sé nél a vizs gáz ta tó bi zott ság – a vá la szok tar tal mán túl – te kin tet tel van a vizs gá zó fo gal ma zá -

sá ra és helyesírására is.
4. Az írás be li vizs ga idõ tar ta ma (a je löl tek tá jé koz ta tá sá ra for dí tott idõ nél kül) 90 perc.
5. A szó be li vizs ga ré szen a je lölt egy té telt húz. A vizs gán szá mon ké ren dõ is me ret anyag a köz zé tett szó be li kér dé sek -

bõl áll, de a vizs gáz ta tó bi zott ság a hú zott té tel hez nem tar to zó, a vizs ga tárgy hoz kap cso ló dó kér dést (kér dé se ket) is fel -
te het. A vá la szok ér té ke lé sé nél a vizs gáz ta tó bi zott ság a jelölt verbális készségét is figyelembe veszi.

6. A szó be li vizs ga ré szen a je lölt fe le le té re ki vá ló, ered mé nyes vagy ered mény te len ér té ke lés adható.
7. A fel ké szü lés re a je lölt nek 20 per cet kell biz to sí ta ni.
8. A kö te le zõ és a vá lasz tott vizs ga tárgy ból tett vizs gát kü lön-kü lön kell ér té kel ni. Ez az ér té ke lés az írás be li és a szó -

be li vizs ga rész mi nõ sí té sé bõl adó dik. Két el té rõ ér ték ese tén az írás be li vizs ga rész mi nõ sí té se a dön tõ (Pl: az írás be li
vizs ga rész ki vá ló ered mé nyû, a szó be li vizs ga rész pe dig ered mé nyes, ak kor a vizs ga tárgy mi nõ sí té se ki vá ló ered mé -
nyû.). Ha a je lölt akár az írás be li, akár a szó be li vizs ga rész bõl ered mény te len vizs gát tett, a vizs ga részt meg kell is mé tel -
nie. A vizs ga tárgy vizs ga ered mé nye csak abban az esetben állapítható meg, ha a jelölt mindkét vizsgarészbõl sikeresen
vizsgázott.

9. Egy vizs ga cso port ba ma xi mum 25 fõt le het be osz ta ni. 

A ren dé sze ti szak vizs ga-bi zo nyít vány

10. A vizs gáz ta tó bi zott ság ren dé sze ti szak vizs ga-bi zo nyít ványt csak ab ban az eset ben ál lít ki, ha a je lölt mind a két
vizs ga tárgy ból leg alább ered mé nyes értékelést kapott.

11. Ki vá ló ered mé nyû csak ab ban az eset ben le het a bi zo nyít vány, ha a vizs gá zó mind a két vizs ga tárgy ból ki vá ló mi -
nõ sí tést kapott. 

A vizs gáz ta tó bi zott ság fel ada ta:

12. A vizs gáz ta tó bi zott ság a vizs ga tárgy nak mind az írás be li, mind a szó be li vizs ga ré szén tel jes lét szám ban je len van. 
Mun ká ju kat jegyzõ segíti.

13. A bi zott ság a vizs gák meg kez dé se elõtt kö te les meg gyõ zõd ni ar ról, hogy az RSZB Tit kár sá ga biz to sí tot ta-e a vizs -
gá hoz szük sé ges kö rül mé nye ket, feltételeket.

14. A vizs gák elõtt az el nök nek tá jé koz tat nia kell a je löl te ket a vizs ga me ne té rõl, a vizs gáz ta tás rendjérõl.
15. A vizs gáz ta tó bi zott ság kö te les a vizs gá ból ki zár ni és ja ví tó vizs gá ra uta sí ta ni azt a je löl tet, aki a vizs ga so rán meg

nem en ge dett eszközt használ.
16. A vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke az írás be li fel adat so ro kat és azok ja ví tá si út mu ta tó it zárt bo rí ték ban a vizs ga meg -

kez dé se elõtt a jegyzõtõl veheti át.
17. A vizs gáz ta tó bi zott ság az írás be li zõk fel adat lap ja it – a meg adott ja ví tá si út mu ta tó alap ján – még a vizs ga nap ján

kö te les ki ja ví ta ni, il let ve ér té kel ni és a vizs ga ered mé nye ket – a szó be li vizs ga ré szét is – a vizsgázók tudomására hozni.
18. A bi zott ság a vizs ga nap vé gén a vizs ga jegy zõ köny ve ket és a ki töl tött bi zo nyít vá nyo kat köteles aláírni.
19. A bi zo nyít vá nyo kat név re szó ló an, a vizs gá zók szol gá la ti he lyé re az RSZB Tit kár sá ga kül di meg. A vizs gá zó kö -

te les bi zo nyít vá nyát a mun kál ta tó jog kör rel ren del ke zõ vezetõjének bemutatni. 
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A vizs gá val kap cso la tos kö te le zõ nyil ván tar tá si, ad mi niszt rá ci ós feladatok:

20. A vizs gá ról vizs ga jegy zõ köny vet és vizs ga nyil ván tar tó köny vet kell vezetni.
21. A jegy zõ könyv ve ze té sé ért és a bi zo nyít vány ki ál lí tá sá ért a jegy zõ a felelõs.
22. A vizs ga nyil ván tar tó köny vet – a bi zo nyít vány ada tai alap ján – az RSZB Tit kár sá ga ve ze ti. A bi zo nyít vány sor -

szá má nak és a vizs ga nyil ván tar tó könyv sor szá má nak meg kell egyeznie.
23. A vizs ga nyil ván tar tó könyv és a vizs ga jegy zõ könyv nem se lej tez he tõ, meg õr zé sé rõl az RSZB Tit kár sá ga

gondoskodik.
24. Ké re lem re az el ve szett vagy meg sem mi sült bi zo nyít vány ról az RSZB Tit kár sá ga a vizs ga nyil ván tar tó könyv alap -

ján másolatot állít ki.
25. A vizs ga anya gai (be is ko lá zá si la pok, meg írt vizs ga dol go za tok, adat el len õr zõ és ad mi niszt rá ci ós la pok) a vizs gát

kö ve tõ két év után selejtezhetõk. 

Je lent ke zés a ren dé sze ti szak vizs gá ra, a szak vizs gá val kap cso la tos ér te sí té si feladatok:

26. A ren dé sze ti szak vizs gá ra tör té nõ fel ké szí tés re és a szak vizs gá ra az e cél ra rend sze re sí tett Be is ko lá zá si vagy Je -
lent ke zé si la pon (a to váb bi ak ban együtt: Be is ko lá zá si lap) le het je lent kez ni, me lyet a je lölt szá má ra szol gá la ti he lye biz -
to sít. Az új bó li fel ké szí tés re kö te le zett je lölt a je lent ke zé si lap ki töl té se kor a nyom tat vány tetejére az „ismételt
felkészítés” megjegyzést köteles rávezetni.

27. A je löl tek Be is ko lá zá si lap ja it szol gá la ti he lyük to váb bít ja az il le té kes ko or di ná ci ós köz pont nak, a je lölt ál tal vá -
lasz tott fel ké szí té si idõ pon tot megelõzõen két hónappal.

28. A ko or di ná ci ós köz pont a je löl tek Be is ko lá zá si lap ja it a fel ké szí té si idõ pont elõtt hat hét tel az RSZB Tit kár sá gá -
nak megküldi.

29. Ha tár idõ után ér ke zett be is ko lá zá si la pok ese tén az igé nye ket a Tit kár ság csak ak kor tud ja fi gye lem be ven ni, ha
azt a meg je lölt fel ké szí té si idõ pont ban a létszámkeret engedi.

30. Az RSZB Tit kár sá ga a je lent ke zé se ket re giszt rál ja és a fel ké szí tés idõ pont ja elõtt leg alább két hét tel a je löl te ket
értesíti.

31. Az RSZB Tit kár sá ga a vizs ga idõ pont ja elõtt har minc nap pal tá jé koz tat ja a je löl tet a vizs gá val kap cso la tos tud ni -
va lók ról, a vizs ga nap já ról, kez dé si idõpontjáról és helyérõl.

32. Az RSZB Tit kár sá ga ál tal meg adott idõ pont mó do sí tá sa az uta sí tás 5. § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõn be lül 
össze sen csak két szer en ge dé lyez he tõ. Az új idõ pont meg ál la pí tá sa ki zá ró lag az RSZB Titkárságának jogköre.

33. A je lölt vizs ga ha lasz tá si ké rel met csak írás ban, leg ké sõbb a vizs ga (ja ví tó vizs ga) nap ját meg elõ zõ utol só mun ka -
na pon 12.00 órá ig nyújt hat be. A ké re lem ben a je lölt kö te les tá jé koz ta tást ad ni ar ról, hogy a vizs gát (ja ví tó vizs gát) me -
lyik hó nap ban kí ván ja le ten ni; to váb bá ha a vizs gá ra be is ko láz ták, kö te les mel lé kel ni ehhez szolgálati helye vezetõjének 
írásbeli egyetértését.

34. Amennyi ben a je lölt a vizs gán iga zo lat la nul nem je le nik meg, ja ví tó vizs gá ra kell uta sí ta ni. A vizs gát a  javító -
vizsga dí já nak be fi ze té sé ig nem folytathatja.
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8. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

IGAZOLÁS

ve ze tõi al kal mas ság vizs gá la ti szak vé le mény-ki vo nat át vé te lé rõl

(Kér jük, hogy író gép pel vagy nyom ta tott nagy be tû vel, ol vas ha tó an tölt se ki!)

A vizs gált sze mély

Ne ve: .......................................................... rend fo ko za ta: ................................................................

Szü le té si csa lá di és utó ne ve: ..............................................................................................................

Szü le té si he lye: ................................................................. év: ............... hó: ................. nap: ..........

Any ja ne ve: ........................................................................................................................................

Szol gá la ti he lye: .........................................................……………………………… (te rü le ti szerv)

...................................................................................................................................…  (he lyi szerv)

Cí me: .................................................................................................................................................

Be osz tá sa: ..........................................................................................................................................

A fen ti sze mély rõl ké szí tett ve ze tõi al kal mas sá gi vizs gá la ti szak vé le mény-ki vo na tot átvettem. 

¨ Ne ve zett ren dé sze ti ve ze tõ vé vagy mes ter ve ze tõ vé kép zõ tan fo lyam ra tör té nõ be is ko lá zá sát ja va so lom / nem ja -
va so lom.

¨ Ne ve zett a tan fo lyam ra ön ként je lent ke zik. A tan fo lya mon va ló rész vé te lé vel egyet ér tek / nem ér tek egyet.

Szol gá la ti he lye a kép zé si költ ség 50%-át át vál lal ja / nem vál lal ja át.

Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap

................................................

a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja
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9. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

JELENTKEZÉSI LAP

ve ze tõi al kal mas sá gi vizs gá lat ra

(Kér jük, hogy író gép pel vagy nyom ta tott nagy be tû vel, ol vas ha tó an tölt se ki!)

A je lent ke zõ 

1. Ne ve: ........................................................................... Rend fo ko za ta: .........................................
2. Szü le té si csa lá di és utó név: ...........................................................................................................
3. Be osz tá sa: ......................................................................................................................................
4. Szü le té si he lye: .......................................................... év: .............. hó: ...................... nap: .........
5. Any ja ne ve: ....................................................................................................................................
6. Szol gá la ti he lye: .................................................................................................... (te rü le ti szerv)
....................................................................................................................................... (he lyi szerv)
cí me: ..................................................................................................................................................
te le fon szá ma (kör zet szám mal): BM ............................. vá ro si: ...................................
fax szá ma (kör zet szám mal):     BM .............................  vá ro si: ...................................
7. Lak cí me: ........................................................................................................................................
la kás/mo bil te le fon szá ma (kör zet szám mal): .....................................................................................
8. Al kal mas sá gi vizs gá lat ra je lent ke zés módja: 
¨ Szol gá la ti ér dek bõl (a vizs gá lat költ sé ge a kül dõ szer vet ter he li)
¨ Ön ként (a vizs gá la ti költ sé gek meg té rí té sét vál la lom)

Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap

................................................
a je lent ke zõ ol vas ha tó alá írá sa

Je lent ke zé sé vel egyet ér tek,
a je lent ke zõ ki ne ve zé sé nek ter ve zett idõ pont ja ............. év ................ hó

................................................
mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ alá írá sa

(Dá tum: ..........................................)

P. H.
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10. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

Szám: ..........

(A Ma gyar Köz tár sa ság cí me re)

OKLEVÉL

Ezt az ok le ve let

......................................................................... ré szé re ál lí tot tuk ki,

aki ................................................... vá ros ban (köz ség ben) szü le tett ................................... nap ján,

any ja ne ve: .........................................................................................................................................

Ne ve zett ....... év ............... hó ... nap és ......... év .............. hó .... nap kö zött

részt vett 

a(z).............kép zé si idõ tar ta mú,

a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban ál ló tag -
ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá lyo zá sá ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos be osz tá sok
meg ha tá ro zá sá ról szó ló, mó do sí tott 11/1997. (II. 18.) BM ren de let ben és a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
vek, va la mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony ban ál ló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és
a sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl szó ló mó do sí tott 9/1997. (II. 12.) BM ren de let ben elõírt 

RENDÉSZETI VEZETÕVÉ KÉPZÕ

Fel ké szí té sen

és azt

ered mé nye sen el vé gez te

Kelt ................................, ......... év ..................... hó ....... nap. 

P. H.

………………………………………………..              …………………………………………

                vizs ga bi zott ság el nö ke                                                                igaz ga tó
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11. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

Szám: ......................

(A Ma gyar Köz tár sa ság cí me re)

OKLEVÉL

Ezt az ok le ve let

......................................................................... ré szé re ál lí tot tuk ki,

aki .................................................... vá ros ban (köz ség ben) szü le tett ...............................…nap ján,

any ja ne ve: ...............................................................................................................................……

Ne ve zett ....... év ............... hó ... nap és ......... év .............. hó .... nap kö zött

részt vett 

a(z)............kép zé si idõ tar ta mú,

a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban ál ló tag -
ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá lyo zá sá ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos be osz tá sok
meg ha tá ro zá sá ról szó ló mó do sí tott 11/1997. (II. 18.) BM ren de let ben és a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, 
va la mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony ban ál ló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és a
sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl szó ló, mó do sí tott 9/1997. (II. 12.) BM ren de let ben elõírt 

RENDÉSZETI MESTERVEZETÕVÉ KÉPZÕ

Fel ké szí té sen

és azt

ered mé nye sen el vé gez te

Kelt ................................, ......... év ..................... hó ....... nap. 

P. H.

………………………………………………..              …………………………………………

                vizs ga bi zott ság el nö ke                                                                igaz ga tó
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12. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

BEISKOLÁZÁSI LAP
ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zés re / ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zé sé re

(Kér jük, hogy író gép pel vagy nyom ta tott nagy be tû vel, ol vas ha tó an tölt se ki!)

1. A fel ké szí tés meg ne ve zé se: ...........................................................................................................
2. A fel ké szí tés idõ pont ja: .................................................................................................................

A be is ko lá zott
3. Ne ve: ..............................................................................................................................................
4. Szü le té si csa lá di és utó ne ve: ..................................................................................
5. Rend fo ko za ta: ................................................................................................................................
6. Be osz tá sa: ......................................................................................................................................
7. Szü le té si he lye: .................................... év: ........ hó: ............. nap: .......
8. Any ja ne ve: ....................................................................................................................................
9. Szol gá la ti he lye: ............................................................................................…….(te rü le ti szerv)
....................................................................................................................................... (he lyi szerv)
cí me: ..................................................................................................................................................
te le fon szá ma (kör zet szám mal): BM ........................... vá ro si: .................................
fax szá ma (kör zet szám mal):       BM ........................... vá ro si: .................................
10. Lak cí me: .....................................................................................................................................
la kás/mo bil te le fon szá ma (kör zet szám mal): .....................................................................................
11. A kép zés ide je alatt kér-e szál lást: igen/nem (A meg fe le lõ rész alá hú zan dó!)

Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap

................................................
a be is ko lá zott ol vas ha tó alá írá sa

Be is ko lá zom:

P. H.

................................................
mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ aláírása

(Dá tum: ...........................................)

A men tes ség re vo nat ko zó pa rancs no ki zá ra dék (lásd: 32. §, 37. §):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

P. H.

................................................
mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ aláírása

(Dá tum: ...........................................)

(Mel lék let: a ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zés ese té ben csa tol ni kell a ren dé sze ti szak vizs ga vagy a ren dé sze ti irá nyult sá gú
akk re di tált szak irá nyú to vább kép zé si szak, a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zés ese té ben a ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõ,
vagy a ren dé sze ti irá nyult sá gú akk re di tált szak irá nyú to vább kép zé si szak el vég zé sét ta nú sí tó do ku men tum, il le tõ leg a
Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem ha tár ren dé sze ti és védelmi vezetõi szak kiegészítõ egyetemi képzésében
szerzett oklevél fénymásolatát.) 

7. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 363



13. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

JELENTKEZÉSI LAP
ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zés re ön kén tes je lent ke zés hez

(Kér jük, hogy író gép pel vagy nyom ta tott nagy be tû vel, ol vas ha tó an tölt se ki!)

1. A fel ké szí tés meg ne ve zé se: ren dé sze ti ve ze tõ vé képzõ
2. A fel ké szí tés idõ pont ja: .................................................................................................................

A je lent ke zõ
3. Ne ve: ..............................................................................................................................................
4. Szü le té si csa lá di és utó ne ve: ..................................................................................
5. Rend fo ko za ta: ................................................................................................................................
6. Be osz tá sa: ......................................................................................................................................
7. Szü le té si he lye: ................................. év: ...... hó: ................ nap: ........
8. Any ja ne ve: ....................................................................................................................................
9. Szol gá la ti he lye: .................................................................................................... (te rü le ti szerv)
........................................................................................................................................(he lyi szerv)
cí me: ..................................................................................................................................................
te le fon szá ma (kör zet szám mal): BM ........................... vá ro si: ................................
fax szá ma (kör zet szám mal): BM ..........................  vá ro si: ................................
10. Lak cí me: ......................................................................................................................................
la kás/mo bil te le fon szá ma (kör zet szám mal): .....................................................................................
11. A kép zés ide je alatt kér-e szál lást: igen/nem (A meg fe le lõ rész alá hú zan dó!)

Kelt, ........................................... , ....... év ................... hó ........ nap

................................................
a je lent ke zõ ol vas ha tó alá írá sa

Je lent ke zé sé vel egyet ér tek:

P. H.

................................................
mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ aláírása

(Dá tum: ...........................................)

A men tes ség re vo nat ko zó pa rancs no ki zá ra dék (lásd: 32. §, 37. §):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

P. H.

................................................
mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ aláírása

(Dá tum: ...........................................)
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14. mel lék let a 14/2006. (BK 7.) BM uta sí tás hoz

Ve ze tõi nyi lat ko zat

a si ker te le nül vizs gá zó ve ze tõi be osz tás ban tar tá sá ról

(Kér jük, hogy író gép pel vagy nyom ta tott nagy be tû vel, ol vas ha tó an tölt se ki!)

A fel ké szí tés meg ne ve zé se: …………………………………………

A fel ké szí tés idõ pont ja: .....................................................................

A si ker te le nül vizs gá zó

Ne ve: ..............................................................................................................................................

Szü le té si csa lá di és utó ne ve: ..................................................................................

Rend fo ko za ta: ................................................................................................................................

Be osz tá sa: ......................................................................................................................................

Szü le té si he lye: ................................. év: ...... hó: ................ nap: ........

Any ja ne ve: ....................................................................................................................................

Szol gá la ti he lye: .................................................................................................... (te rü le ti szerv)

........................................................................................................................................(he lyi szerv)

cí me: ..................................................................................................................................................

Alul írott, nyi lat ko zom, hogy fent ne ve zett ve ze tõ be osz tá sú sze mélyt a si ker te len vizs ga el le né re to vább ra is ve ze tõi
beosztásban tartom.

Kelt  ........................................... , ....... év ................... hó ........ nap

................................................

mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ aláírása

P. H. 
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He lyes bí tés

A Bel ügyi Köz löny 2006. már ci us 16-án meg je lent
6. szá má nak 287. ol da lán Szik szó Vá ros Ön kor mány za ta
ál tal az Ön kor mány za ti Kony ha, Gyer mek élel me zés in téz -
mény ve ze tõi ál lá sá ra meg hir de tett pá lyá zat utol só be kez -
dé sé ben a Pol gár mes te ri Hi va tal te le fon szá ma té ve sen je -
lent meg.

A te le fon szám he lye sen a kö vet ke zõ: (46) 596-448.

Tá jé koz ta tó

A Bel ügyi Köz löny min den hó nap 1. és 15. nap ján je le -
nik meg.

Lap zár ta: a meg je le nés elõt ti 15. mun ka nap, dé li 12 óra.
A köz tiszt vi se lõi pá lyá za to kat a 441-1708-as fax szám ra 

kér jük meg kül de ni.
A pénz ügyi be szá mo lók meg je len te té se té rí tés el le né -

ben tör té nik.
Köz zé té tel dí ja: 38 000 Ft + áfa.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
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 változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi 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 törek-
vésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról köze-
lítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét ha-
szonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók 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 19 908 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: ...............................................................................................

Keltezés: ……………………………

…………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Belügyminisztérium Jogi fõosztálya, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesine@bm.gov.hu.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, vagy faxon:
318-6668. Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában,vagy a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 1127 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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