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A  B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A



Jog sza bá lyok

A Kormány

50/2006. (III. 14.) Korm.

rendelete

a helyi önkormányzatok által 2004. évben jogtalanul
igénybe vett közmûfejlesztési támogatás

visszafizetésének ütemezésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az
ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 2005. évi CXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Tör vény) 7.  § (20) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a Tör vény 7.  § (7) be kez dés b) pont já ban meg -
ha tá ro zott jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo -
ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé re a Kor mány a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az érin tett és ké rel met be nyúj tó ön kor mány za tok nak a
jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tást e ren -
de let mel lék le te sze rint kell vissza fi zet ni.

2.  §

(1) A jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tás tör lesz tõ rész le te it az ön kor mány za tok nak az e ren de let 
mel lék le té ben meg ha tá ro zott vissza fi ze tés kez de té tõl leg -
ké sõbb a vissza fi ze tés vé gé ig ne gyed éven te egyen lõ rész -
le tek ben kell meg fi zet ni ük.

(2) A Ma gyar Ál lam kincs tár meg ál la pít ja az ön kor -
mány za to kat a jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá -
mo ga tás  miatt e ren de let ki hir de té sé ig ter he lõ, a jegy ban ki
alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka mat össze -
gét. Az ön kor mány za tok e ka ma tot – a Ma gyar Ál lam -
kincs tár hoz be nyúj tott ké rel mük alap ján – egy összeg ben
vagy rész le tek ben fi zet he tik meg. Rész let fi ze tés ese tén a
ka mat össze gét tõ ké sí te ni szük sé ges, és a tõ ké sí tett összeg
után a rész let fi ze tés ide jé re a min den ko ri jegy ban ki alap -
ka ma tot ne gyed éven te rész le tek ben kell meg fi zet ni ük,

leg fel jebb a jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá -
mo ga tás vissza fi ze té se vé gé ig.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen a jog ta la nul
igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té se
vé gé ig ter je dõ idõ szak ra az ön kor mány za tok a min den ko ri 
jegy ban ki alap ka ma tot ne gyed éven te rész le tek ben fi ze tik
meg.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek ben fog lalt fi ze té si kö te le zett -
sé ge ket az érin tett ön kor mány za tok nak min den negyed -
évet kö ve tõ hó nap 10-éig – a ne gye dik ne gyed év ben de -
cem ber 20-ig – kell tel je sí te ni ük.

3.  §

A Ma gyar Ál lam kincs tár a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
5-éig – a ne gye dik ne gyed év ben de cem ber 15-ig – ér te sí ti
az e ren de let mel lék le te sze rin ti vissza fi ze tés sel érin tett
ön kor mány za to kat a ka ma tok kal meg nö velt ese dé kes fi ze -
té si kö te le zett ség rõl.

4.  §

Amennyi ben a fi ze té si kö te le zett ség a 2.  §-ban elõ írt ha -
tár idõn be lül nem tel je sül, a Ma gyar Ál lam kincs tár azon na li
be sze dé si meg bí zást nyújt be a he lyi ön kor mány zat el len.

5.  §

A bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter a zárszám -
adási tör vény ke re té ben éven te be szá mol a vissza fi ze té si
kö te le zett ség tel je sí té sé rõl.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap el sõ nap ján
lép ha tály ba.

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

370 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 8. szám

Mel lék let az 50/2006. (III. 14.) Korm. ren de let hez

Sor-
szám

Ön kor mány zat meg ne ve zé se
Vissza fi ze té si kö te le zett ség 

össze ge (ka mat nél kül
fo rint ban)

Vissza fi ze tés kez de te
Vissza fi ze tés

be fe je zé se

1. Al só dob sza 15 827 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

2. Ber ke nye 3 191 000 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

3. Csong rád 7 444 000 2010. már ci us 1. 2012. de cem ber 31.

4. Di ós je nõ 11 028 000 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

5. Fel gyõ 628 000 2010. már ci us 1. 2013. de cem ber 31.



Sor-
szám

Ön kor mány zat meg ne ve zé se
Vissza fi ze té si kö te le zett ség 

össze ge (ka mat nél kül
fo rint ban)

Vissza fi ze tés kez de te
Vissza fi ze tés

be fe je zé se

6. Gyú ró 36 140 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

7. Kis do rog 11 210 000 2007. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

8. Kis kun maj sa 23 315 000 2010. ja nu ár 1. 2014. de cem ber 31.

9. Ma gya reg regy 14 051 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

10. Mar ton vá sár 94 364 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

11. Me gya szó 57 067 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

12. Mu csony 77 537 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

13. Nóg rád 7 711 000 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

14. Nosz vaj 114 859 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

15. Po rosz ló 7 022 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

16. Rác ke reszt úr 77 381 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

17. Sa rud 3 795 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

18. Sós tó fal va 11 360 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

19. Szo mo lya 87 366 000 2009. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

20. Te vel 14 170 000 2006. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

21. Ti sza ná na 5 381 000 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

22. Tor das 45 862 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

23. Új csa ná los 26 216 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

24. Zá vod 3 912 000 2006. már ci us 1. 2015. de cem ber 31
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A belügyminiszter

10/2006. (III. 14.) BM

rendelete

a többcélú kistérségi társulásokban részt vevõ

települési önkormányzatok fenntartásában lévõ

sportpályák felújításának támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: Költ ség ve té si
tv.) 5. szá mú mel lék le té nek 25. pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a sport pá lyák fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa
igény lé sé re, fo lyó sí tá sá ra és el szá mo lá sá ra vo nat ko zó an az 
aláb bi a kat ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A Költ ség ve té si tv. 5. szá mú mel lék le té nek 25. pont -
já ban fog lalt elõ irány zat a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok -
ban részt ve võ te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott
sport pá lyák fel újí tá sá hoz nyújt tá mo ga tást (a továb biak -
ban: Tá mo ga tás).

(2) A Tá mo ga tás ra a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok
(a továb biak ban: Tár su lás) pá lyáz hat nak.

2.  §

(1) A Tár su lá sok a Tá mo ga tást a Tár su lás ban részt ve võ
te le pü lé si ön kor mány za tok fenn tar tá sá ban lé võ (meg lé võ)
sport pá lyák fel újí tá sá ra igé nyel he tik.

(2) A Tár su lás a pá lyá za tá ban több sport pá lya felújítá -
sára is igé nyel het tá mo ga tást. Eb ben az eset ben a Tár su lás -
nak a pá lyá za tá ban rang so rol nia kell a ter ve zett felújítá -
sokat.

3.  §

(1) A pá lyá za ton igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:
a) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek

jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 3. mel lék le te alap ján a te rü let -
fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb hely ze tû 48 kis -
tér ség ben lét re jött Tár su lá sok ese té ben a fel újí tás hoz szük -
sé ges összeg 70%-a,

b) a Ren de let 4. mel lék le te alap ján a te rü let fej lesz tés
szem pont já ból hát rá nyo sabb hely ze tû 47 kis tér ség ben lét -
re jött Tár su lá sok ese té ben a fel újí tás hoz szük sé ges összeg
60%-a,

c) az a) és b) pon tok ba nem tar to zó kis tér sé gek ben lét -
re jött Tár su lá sok ese té ben a fel újí tás hoz szük sé ges összeg
50%-a le het.



(2) A Tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás, ma xi má lis össze ge 8 mil lió fo rint.

4.  §

(1) A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán nem ré sze sül nek tá mo -
ga tás ban azon te le pü lé si ön kor mány za ti igé nyek, me lyek a 
Nem ze ti Sport hi va tal 2006. évi pá lyá za tán ked ve zõ el bí rá -
lás ban ré sze sül nek. Ez alól ki vé telt je lent, ha a két pá lyá -
za tot azo nos sport lé te sít mény két el té rõ mû sza ki tar tal mú
fel újí tá sá ra nyújt ja be a Tár su lás.

(2) A Tá mo ga tás ra jo go sult Tár su lá sok kö ré nek, va la -
mint a Tá mo ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá sa az aláb bi
szem pon tok figye lembe véte lével tör té nik:

a) a Tár su lás ál tal a sport pá lya fel újí tá sá ra és hasz no sí -
tá sá ra ké szí tett terv (a továb biak ban: sport pá lya fel újí tá si
prog ram) meg fele lõen alá tá maszt ja-e a fel újí tás szüksé -
gességét,

b) a Tár su lás ál tal meg va ló sí ta ni ter ve zett fel újí tás a
Nem ze ti Sport hi va tal 2006. évi pá lyá za tán ré sze sül-e tá -
mo ga tás ban.

(3) A Tá mo ga tás szem pont já ból elõny ben ré sze sül nek
azon Tár su lá sok, ame lyek

a) a Ren de let 3. mel lék le te alap ján a te rü let fej lesz tés
szem pont já ból leg hát rá nyo sabb hely ze tû 48 kis tér ség ben
jöt tek lét re,

b) ese té ben a sport pá lya fel újí tá si prog ram ban vál lal tak 
alap ján:

ba) több te le pü lés ki szol gá lá sá ra al kal mas vagy vá lik
al kal mas sá a sport pá lya,

bb) a lé te sít mény több sport ág be fo ga dá sá ra vá lik al -
kal mas sá,

bc) meg va ló sul az aka dály men te sí tés,
bd) meg fe le lõ ek, in do kol tak és szak sze rû ek a ja va solt

mun ká la tok,
be) a fel újí tás meg va ló sít ha tó, mû sza ki lag meg ala po -

zott,
bf) a költ ség ve tés meg ala po zott, át te kint he tõ, tel je sít -

he tõ.

Pályázati rendszer

5.  §

(1) A Tár su lá sok pá lyá za tu kat a Bel ügy mi nisz té ri um ál -
tal ké szí tett és a Tár su lá sok hoz el jut ta tott pá lyá za ti adat -
lapokon nyújt hat ják be. A pá lyá zat ré szét ké pe zi a Tár su -
lás sport pá lya fel újí tá si prog ram ja.

(2) A pá lyá za ti adat la po kat és a sport pá lya fel újí tá si
prog ra mot – pa pír ala pon egy ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban a Tár su lás kép vi se lõ je ál tal (ki zár va a pos tai
utat), to váb bá elekt ro ni kus úton – a Ma gyar Ál lam kincs tár 

te rü le ti leg ille té kes igaz ga tó sá ga i hoz (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság) 2006. már ci us 17-éig kell el jut tat ni.

(3) A Tár su lás nak a pá lyá zat hoz csa tol nia kell a 3.  §
(1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tá son fe lü li sa ját for rás biz -
to sí tá sá ról  szóló tár su lá si ta ná csi ha tá ro za tot, vagy a sport -
pá lya fel újí tás ban érin tett ön kor mány zat(ok) ese té ben 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.) 83.  §
(4) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti do ku men tu mot (tes tü -
le ti ha tá ro zat vagy pol gár mes ter nyi lat ko za ta).

(4) A Tár su lás nak a (3) be kez dés sze rin ti do ku men tu -
mo(ka)t leg ké sõbb a tá mo ga tá si meg ál la po dás alá írá sá val
egy ide jû leg szük sé ges be nyúj ta nia.

(5) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá za ti adat la pot, és
b) a Tár su lás sport pá lya fel újí tá si prog ram ját.
Amennyi ben a fen ti fel té te lek bár me lyi ke nem tel je sül,

úgy az Igaz ga tó ság nem fo gad ja be a pá lyá za tot, és tar tal -
mi el bí rá lá sá ra sem ke rül sor.

(6) Az Igaz ga tó ság két mun ka na pon be lül meg vizs gál ja
a pá lyá zat sza bály sze rû sé gét és – hi á nyos ság ész le lé se
ese tén – a pá lyá zót hi ány pót lás ra szó lít ja fel. Hiánypót -
lásra a hi ány pót lá si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
há rom mun ka na pon be lül van le he tõ ség. Amennyi ben a
pá lyá zó a hi ány pót lá si fel hí vás ban fog lal ta kat ha tár idõn
be lül nem tel je sí ti, az a pá lyá zat nak az el bí rá lás ból va ló ki -
zá rá sát ered mé nye zi.

(7) A pá lyá za to kat az Igaz ga tó ság a Belügyminiszté -
riumnak elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon leg ké sõbb
2006. már ci us 27-éig meg kül di.

6.  §

(1) A bel ügy mi nisz ter a pá lyá za tok ról a Tár su lás 2.  §
(2) be kez dé se sze rin ti rang so ro lá sa figye lembe véte lével
2006. már ci us 31-éig dönt.

(2) A bel ügy mi nisz ter az igé nyelt nél ala cso nyabb
össze gû Tá mo ga tás meg íté lé sé re is jo go sult. Eb ben az
eset ben a tá mo ga tá si meg ál la po dás meg kö té se elõtt a Tár -
su lás sal egyez tet ni szük sé ges.

(3) A tá mo ga tá si dön tést a Bel ügy mi nisz té ri um hon lap -
ján nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

Támogatási megállapodás megkötése, a támogatás
felhasználása

7.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak – a dön tés alap ját ké -
pe zõ pá lyá zat ban vál lalt – fel té te le it meg ál la po dás ban
(a továb biak ban: tá mo ga tá si meg ál la po dás) rög zí ti a bel -
ügy mi nisz ter és a Tár su lás.
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(2) A tá mo ga tá si meg ál la po dás a bel ügy mi nisz te ri dön -
tést köve tõen leg ké sõbb 2006. áp ri lis 30-ig ke rül meg kö -
tés re, mely nek a Tár su lás hi bá já ból tör té nõ el mu lasz tá sa
jog vesz tõ.

(3) A pá lyá za ti rend szer rel, a Tá mo ga tás fo lyó sí tá sá val,
fel hasz ná lá sá val kap cso la to san e ren de let ben nem sza bá -
lyo zott kér dé sek ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény, va la mint az Ámr. ren del ke zé se it kell
meg fele lõen al kal maz ni.

8.  §

(1) A fel újí tást el vé gez he ti

a) a Tár su lás, vagy

b) azon te le pü lé si ön kor mány zat, amely nek tu laj do ná -
ban és fenn tar tá sá ban mû kö dik a sport pá lya.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a Tár su lás
a sport pá lya fel újí tá sá ra jó vá ha gyott tá mo ga tást – az
Ámr.-ben fog lal tak nak meg fele lõen – tá mo ga tás ér té kû ki -
adás ként ad ja át az érin tett ön kor mány zat szá má ra.

9.  §

(1) A Tá mo ga tás fe lett a Tár su lás ren del ke zik és fe le lõs
an nak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért.

(2) A fel újí tás meg va ló sí tá sá nak vég sõ ha tár ide je 2006.
de cem ber 31.

10.  §

(1) A tá mo ga tást ka mat tal nö velt összeg ben vissza kell
fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be, ha a tá mo ga tást nem a
tá mo ga tá si meg ál la po dás ban rög zí tett fel té te lek nek meg -
fele lõen hasz nál ják fel.

(2) Vissza fi ze té si kö te le zett ség ese tén a Tár su lás a jegy -
ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka ma -
tot fi zet a jog ta la nul igény be vett összeg után az igény be -
vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig.

11.  §

(1) A Tár su lás a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról leg ké sõbb
2006. de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.

(2) A Tár su lás a tá mo ga tás sal meg va ló sí tott cé lok pénz -
ügyi és szak mai tel je sí té sé rõl zá ró be szá mo lót ké szít,
 melyet 2007. feb ru ár 15-éig be nyújt a Belügyminiszté -
riumnak.

A támogatás folyósítása

12.  §

A Tá mo ga tást a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban fog lal tak
sze rint a Bel ügy mi nisz té ri um utal vá nyo zá sa alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár fo lyó sít ja.

Ellenõrzés

13.  §

(1) A Tá mo ga tás fel hasz ná lá sát jog sza bály ban er re fel -
jo go sí tott szer vek el len õr zik.

(2) A Tár su lás kö te les a Tá mo ga tás fel hasz ná lá sát el kü -
lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil ván tar ta ni, az el len õr zés re
fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az el len õr zés le foly ta -
tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, a kért do ku men -
tu mo kat ren del ke zés re bo csá ta ni, a hely szí ni el len õr zést
le he tõ vé ten ni.

Záró rendelkezés

14.  §

E ren de let a ki hir de tést kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba.

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

A belügyminiszter

11/2006. (III. 14.) BM

rendelete

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres

szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi

Szabályzatáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Hszt.) 342.  §-a (2) be kez dé sé nek k) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de le tet (a továb biak ban: Sza bály zat) kell al kal -
maz ni a rend õrség, a ha tár õr ség, az Or szá gos Ka taszt ró fa -
vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: OKF), a me gyei
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(te rü le ti) ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó sá gok és a hi va tá sos
ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok (a továb biak ban: fegy ve res
szer vek) ál lo má nyá ba tar to zó, a fegy ve res szerv nél vagy a
Hszt. 42.  §-ának (2) be kez dé sé ben fel so rolt más szerv nél
szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ak
(a továb biak ban együtt: a hi va tá sos ál lo má nyú) ál tal el kö -
ve tett, a Hszt. 119.  §-a sze rin ti fe gye lem sér té sek, a fe gyel -
mi el já rás ke re té ben el bí rá lan dó sza bály sér té sek és ka to -
nai vét sé gek fe gyel mi jog kör ben tör té nõ el bí rá lá sá ra, to -
váb bá a Hszt. 56.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
hi va tá sos szol gá lat ra mél tat lan ná vá lás meg ál la pí tá sá ra.

I. Rész

A FEGYELMI ELJÁRÁS

Fegyelemsértés elévülése

2.  §

(1) Az el évü lést hi va tal ból kell vizs gál ni az el já rás min -
den sza ka szá ban. Ha az el évü lés be kö vet kez te a fe gyel mi
el já rás meg in dí tá sa elõtt két sé get ki zá ró an meg ál la pít ha tó, 
a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja ezt a tényt, a fe gyel mi el já -
rást meg ala po zó ira ton vagy az irat hoz fû zött fel jegy zés -
ben rög zí ti. Ha a fe gyel mi el já rást el ren del ték, az el évü lés
be kö vet kez tét a fe gyel mi el já rás meg szün te tés rõl  szóló
ha tá ro zat ban kell meg ál la pí ta ni.

(2) A Hszt. 122.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti el évü lé si
idõt at tól a nap tól kell szá mí ta ni, ami kor a fe gyel mi jog -
kört gya kor ló szá má ra a fe gye lem sér tés vagy a sza bály sér -
tés meg ál la pí tá sá ra al kal mas cse lek mény és az az zal meg -
ala po zot tan gya nú sít ha tó sze mély ki lé te is mert té vált.

Fenyíthetõséget kizáró ok

3.  §

A fe gyel mi el já rást ak kor is el kell ren del ni, és le kell
foly tat ni, ha az el ren de lé se kor, il let ve a vizs gá lat köz ben
már meg ál la pít ha tó, hogy a Hszt. 121.  §-a sze rin ti va la -
mely fe nyít he tõ sé get ki zá ró ok áll fenn. A fe nyít he tõ sé get
ki zá ró ok fenn ál lá sát az ér de mi ha tá ro zat ban kell meg ál la -
pí ta ni.

A fegyelmi jogkört gyakorló elöljáró

4.  §

(1) A Hszt. 247.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel so rolt
állományille té kes pa rancs no kok a köz vet len irá nyí tá suk
alatt ál ló szer ve ze ti egy ség va la mennyi hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja, il let ve a ki ne ve zé si jog kö rük be tar to zó fe lett a

Hszt.-ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel a tel jes fe gyel mi
jog kört gya ko rol ják.

(2) A rend õrség és a ha tár õr ség fõ igaz ga tói, az OKF fõ -
igaz ga tó-he lyet te si jog ál lá sú ve ze tõi a köz vet len irá nyí tá -
suk alatt ál ló szer ve ze ti egy sé gek hez tar to zó ál lo mány fe -
lett fe gyel mi jog kört gya ko rol nak, de fõt isz tek és tisz tek
ese té ben szol gá la ti vi szonyt vagy rend fo ko za tot érin tõ fe -
nyí tést nem szab hat nak ki.

(3) A fegy ve res szerv ren del ke zé si ál lo mány ba tar to zó
és a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt ál ló Hszt. 42.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti más szerv nél vagy rend vé del mi ok -
ta tá si in téz mény nél szol gá la tot tel je sí tõ be ren delt hi va tá -
sos ál lo má nyú ese té ben a fe gyel mi jog kört gya kor ló ve -
zetõ

a) ha a mi nisz ter ki ne ve zé si, il let ve mun kál ta tói ha tás -
kö ré be tar to zik, a mi nisz ter,

b) ha az a) és c) pont alá nem tar to zó a Bel ügy mi nisz té -
ri um ban tel je sí ti szol gá la tát vagy ki ne ve zé se sze rint a
mun kál ta tói jog kört a köz igaz ga tá si ál lam tit kár gya ko rol -
ja, a köz igaz ga tá si ál lam tit kár,

c) az ál ta la ve ze tett szerv nél szol gá la tot tel je sí tõ hi va -
tá sos ál lo má nyú te kin te té ben

ca) a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá nál a
szol gá lat ve ze tõ je,

cb) a Rend õr tisz ti Fõ is ko lán a fõ igaz ga tó,
cc) a BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó sá gon a fõ igaz ga tó,
cd) rend vé del mi szak kö zép is ko lá kon és egyéb ok ta tá si

in téz mény ben az in téz mény igaz ga tó ja,
ce) a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal nál a fõ -

igaz ga tó,
cf) a BM Táv köz lé si Szol gá lat nál a fõ igaz ga tó,
cg) a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz -

pont nál a fõ igaz ga tó.

(4) A (3) be kez dés alá nem tar to zó más szerv nél vagy
ka to nai ok ta tá si in téz mény nél szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá -
sos ál lo má nyú val szem ben a fe gyel mi jog kört az or szá gos
pa rancs nok gya ko rol ja.

(5) A (3) be kez dés b) és c) pont já ban fel so rolt ve ze tõk
szol gá la ti vi szonyt, to váb bá tisz tek, fõt isz tek ese té ben
rend fo ko za tot érin tõ fe nyí tést nem szab hat nak ki. A fe -
gyel mi jog kör gya kor ló ja e fe nyí té si ne mek in do kolt sá ga
ese tén fe nyí tés ki sza bá sá ra vagy a bel ügy mi nisz ter hez tör -
té nõ elõ ter jesz tésre meg ke re si az or szá gos pa rancs no kot.

(6) A bel ügy mi nisz ter a be ren delt tel szem ben a fe gyel -
mi el já rás le foly ta tá sát ma gá hoz von hat ja, és bár mely fe -
nyí tést ki szab hat.

5.  §

Az or szá gos pa ran csok a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat ban ren del ke zik a Hszt. 127/A.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja sze rin ti ren del ke zé si ál lo mány ba tar to zók fe -
let ti fe gyel mi jog kör gya kor lá sá ról. A jog kör gya kor lá sá -
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val meg bí zott ve ze tõ az or szá gos pa rancs nok ne vé ben jár
el, azon ban az or szá gos pa rancs nok ki zá ró la gos ha tás kö -
ré be tar to zó fe nyí tést nem szab hat ki.

6.  §

(1) A ve zény lés he lye sze rin ti állományille té kes pa -
rancs nok (mun kál ta tói szerv ve ze tõ je) a ki sza bott fe nyí -
tés rõl, an nak jog erõ re emel ke dé sét köve tõen, ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat ja az ere de ti szol gá la ti hely állományille té -
kes pa rancs no kát.

(2) Ha olyan fe nyí tés ki sza bá sa vá lik szük sé ges sé,
amely a ve zény lés he lye sze rin ti állományille té kes pa -
rancs nok ha tás kö rét meg ha lad ja, a fe nyí tés ki sza bá sá ra
ha tás kör rel ren del ke zõ elöl já ró hoz tör té nõ fel ter jesz tés
elõtt ki kell kér nie az ere de ti szol gá la ti hely állományille -
té kes pa rancs no ká nak vé le mé nyét.

7.  §

(1) A Hszt. 120.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti el já rás
mel lõ zé sé vel tör té nõ fi gyel mez te tés al kal ma zá sá ra az
állományille té kes pa rancs nok az irá nyí tá sa alatt ál ló szer -
ve zet szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban a leg alább
osz tály ve ze tõi be so ro lá sú ve ze tõt fel ha tal maz hat ja. Az át -
ru há zott jog kör ben el já ró ve ze tõ, ha a fi gyel mez te tés el len
nem nyúj tot tak be ki fo gást, a fi gyel mez te tés rõl  szóló irat
be mu ta tá sá val a fe gyel mi jog kör gya kor ló ját so ron kí vül
tá jé koz tat ja. Ki fo gás be nyúj tá sa ese tén a ke let ke zett ira to -
kat ha la dék ta la nul fel ter jesz ti a fe gyel mi jog kör gya kor ló -
já hoz.

(2) Az állományille té kes pa rancs nok a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat ban fel ha tal maz hat ja he lyet te se it az ál ta -
luk irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nya te kin te té ben,
hogy he lyet te és ne vé ben a fe gyel mi el já rás sal kap cso la tos 
jog kört gya ko rol ja. Az át ru há zott jog kör ben el já ró ve ze tõ
leg fel jebb a Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont -
já ban meg ha tá ro zott fe nyí té se ket szab hat ja ki. Nem al kal -
maz ha tó ez a sza bály, ha fe gyel mi el já rás so rán ka to nai
vét sé get kell el bí rál ni.

(3) Az át ru há zott jog kör ben ho zott fe nyí tést az át ru há zó 
nem vizs gál hat ja fe lül, ki vé ve, ha a jog kör gya kor ló ja ha -
tás kö rét meg ha la dó an járt el. A ha tás kört meg ha la dó fe -
nyí tést ér vény te le ní te ni kell. Az át ru há zó az ér vény te len
fe nyí tés ki sza bá sát kö ve tõ 5 na pon be lül az ér vény te le ní -
tés mel lett új fe nyí tés ki sza bá sá ra in téz ked het.

8.  §

(1) A Hszt. 127.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti határidõ-
 meghosszabbításnak ak kor van he lye, ha fo lya mat ban le võ 
fe gyel mi el já rás ban az át té telt meg elõ zõ en a vizs gá lat ha -
tár ide jét a Hszt. 128.  §-ának (3) be kez dé se alap ján már

meg hosszab bí tot ták és a ren del ke zés re ál ló idõ nem elég
az ér de mi dön tés meg ala po zá sá hoz szük sé ges bi zo nyí té -
kok be szer zé sé hez.

(2) Nem kell a fe gyel mi el já rást át ten ni, ha a ko ráb bi
szol gá la ti hely sze rint ille té kes pa rancs nok a fe gyel mi el -
já rást a Hszt. 140.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–d), il let ve
f) pont ja alap ján meg szün te ti.

(3) Ha az or szá gos pa rancs nok vagy a fe gyel mi jog kör -
rel ren del ke zõ kö zös elöl já ró egye di ügy ben a fe gyel mi
jog kört ma gá hoz von ja vagy az alá ren delt sé gé be tar to zó
fe gyel mi jog kör rel ren del ke zõ má sik elöl já rót bíz meg a
fe gyel mi el já rás le foly ta tá sá val, a jog kör gya kor ló ja a fe -
nyí tés ki sza bá sa elõtt az ügy rõl és az el já rás alá vont sze -
mé lyé rõl ki ké ri az érin tett állományille té kes pa rancs no ká -
nak vé le mé nyét.

(4) Az OKF fõ igaz ga tó ját a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jog kör nem il le ti meg a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz -
ol tó sá gok ál lo má nyá ba tar to zó hi va tá sos ál lo má nyú val
szem ben.

(5) A fe gyel mi jog kör el vo ná sá nak, il let ve más fe gyel -
mi jog kör rel ren del ke zõ elöl já ró meg bí zá sá nak ak kor van
he lye, ha a fe gye lem sér tés sú lya, jel le ge, a fe gye lem re
gya ko rolt ha tá sa azt in do kolt tá te szi vagy az ere de ti fe -
gyel mi jog kör meg ha gyá sa ese tén nem biz to sí tott az ügy
tör vényes és el fo gu lat lan ki vizs gá lá sa, így kü lö nö sen, ha

a) az ügy ben a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak fe le lõs -
sé ge is fel vet he tõ,

b) az el já rás alá vont tal vagy az ügy sér tett jé vel hoz zá -
tar to zói vagy a mun ka tár si kap cso la tot meg ha la dó sze mé -
lyes vi szony ban áll,

c) az el já rás alá vont tal vagy an nak hoz zá tar to zó já val
bí ró ság vagy más ha tó ság elõtt jog vi tá ja van,

d) az el já rás alá vont kez de mé nye zé sé re ve le szem ben
bün te tõ-, sza bály sér té si vagy fe gyel mi el já rás in dult.

(6) A fe gyel mi jog kör el vo ná sát vagy más elöl já ró ra bí -
zá sát az ere de ti fe gyel mi jog kör gya kor ló ja és az el já rás
alá vont is kez de mé nyez he ti.

(7) A fe gyel mi el já rás át té te lé rõl és a fe gyel mi jog kör
el vo ná sá ról, il let ve az er re irá nyu ló ké re lem el uta sí tá sá ról
in do ko lás nél kü li ha tá ro zat ban kell ren del kez ni. A ha tá ro -
zat el len pa nasz nak nincs he lye.

A figyelmeztetés alkalmazása fegyelmi eljárás
mellõzésével

9.  §

(1) Ha a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja fe gyel mi el já rás
mel lõ zé sé vel fi gyel mez te tést al kal maz, azt a cím zett nek
 szóló irat ba kell fog lal ni. A fi gyel mez te tést tar tal ma zó
irat ban meg kell je löl ni a vét kes kö te le zett ség sze gést meg -
va ló sí tó cse lek ményt (tény ál lást) és a meg sze gett kö te le -
zett sé get.
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(2) A fe gyel mi jog kör gya kor ló ja az el já rás mel lõ zé sé -
vel tör té nõ fi gyel mez te tés al kal ma zá sa elõtt a ter hé re rótt
vét kes kö te le zett ség sze gés sel kap cso lat ban, szó ban meg -
hall gat ja a hi va tá sos ál lo mány út vagy írás ban kér tõ le nyi -
lat ko za tot. Nem aka dá lyoz za a fi gyel mez te tés rõl  szóló
dön tés meg ho za ta lát, ha a hi va tá sos ál lo má nyú a szó be li
vagy írás be li nyi lat ko zat té telt ne ki fel ró ha tó ok ból el mu -
laszt ja.

(3) A Hszt. 120.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti ki fo gást a 
fe gyel mi el já rás el ren de lé sé re jo go sult elöl já ró hoz cí mez -
ve írás ban kell be nyúj ta ni. A ki fo gást nem kell meg in do -
kol ni.

Több fegyelemsértés elbírálása

10.  §

(1) Egy el já rás ban kell el bí rál ni a hi va tá sos ál lo má nyú
ál tal el kö ve tett és a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak tu do -
má sá ra ju tott, még el nem bí rált va la mennyi fe gye lem sér -
tést.

(2) Ha a fe gyel mi el já rás el ren de lé sét köve tõen jut a fe -
gyel mi jog kör gya kor ló já nak tu do má sá ra el nem bí rált fe -
gye lem sér tés, a fe gyel mi el já rást az el ren de lõ ha tá ro zat ki -
egé szí té sé vel az el nem bí rált fe gye lem sér tés re is ki kell
ter jesz te ni vagy ha a má sik ügy ben a fe gyel mi el já rást már
el ren del ték, az el já rá so kat egye sí te ni kell.

(3) A ki ter jesz tés, il let ve az egye sí tés mel lõz he tõ, ha az
utóbb tu do más ra ju tott fe gye lem sér tés ki vizs gá lá sa a már
el ren delt fe gyel mi el já rás ban fo lyó vizs gá lat ha tár ide jé ben 
– a meg hosszab bí tás le he tõ sé gét is figye lembe vé ve – nem
biz to sít ha tó vagy a fe gyel mi el já rást fel füg gesz tet ték, il let -
ve az újabb tu do más ra ju tott ügy ben az el já rás fel füg gesz -
té se in do kolt, és e miatt az ügyek egy el já rás ban va ló el bí -
rá lá sa a Hszt. 120.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
cé lok ér vé nye sü lé sét aka dá lyoz ná.

(4) Nincs he lye a fe gyel mi el já rás ki ter jesz té sé nek vagy
egye sí té sé nek, ha a még el nem bí rált ügy sza bály sér tés
vagy a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 485/A.  §-a sze rint fe gyel mi el bí rá -
lás ra utalt ka to nai vét ség.

A fegyelmi eljárás

11.  §

(1) Fe gyel mi el já rás el ren de lé sé nek ak kor van he lye, ha
a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján ala pos ok kal le het kö -
vet kez tet ni ar ra, hogy a hi va tá sos ál lo má nyú kö te le zett -
ség sze gés nek mi nõ sü lõ cse lek ményt kö ve tett el és an nak
el kö ve té sé ben vét kes ség ter he li (fe gye lem sér tés meg ala -
po zott gya nú ja).

(2) Min den elöl já ró nak kö te les sé ge, hogy a tu do má sá ra
ju tott fe gye lem sér tés rõl vagy a fe gye lem sér tés gya nú já ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tas sa a fe gyel mi jog kör gya kor ló ját
és an nak in téz ke dé sé ig gon dos kod jon a vét kes kö te le zett -
ség sze gés bi zo nyí té ka i nak meg õr zé sé rõl, a ta núk ada ta i -
nak rög zí té sé rõl, szük ség ese tén a hely szín biz to sí tá sá ról.

(3) Ha kö te le zett ség sze gés re uta ló ada tok a fe gye lem -
sér tés meg ala po zott gya nú já nak meg ál la pí tá sá hoz vagy
ki zá rá sá hoz nem ele gen dõ ek, a fe gyel mi jog kört gya kor ló
elöl já ró nak pa rancs no ki (tény fel tá ró) vizs gá lat tal vagy
más mó don (pl. bel sõ el len õr zés) kell a meg ala po zott gya -
nút alá tá masz tó vagy ki zá ró kö rül mé nye ket tisz táz ni. A
pa rancs no ki (tény fel tá ró) vizs gá lat nem irá nyul hat a fe -
gyel mi el já rás meg ke rü lé sé re, a fe gye lem sér tés sel gya nú -
sít ha tó hi va tá sos ál lo má nyú jo ga i nak csor bí tá sá ra.

(4) A fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a fe gye lem sér tés meg -
ala po zott gya nú já nak meg ál la pí tá sát köve tõen ha la dék ta -
la nul, de leg fel jebb 15 na pon be lül kö te les in téz ked ni a fe -
gyel mi el já rás el ren de lé sé re (át té te lé re), a vizs gá ló ki je lö -
lé sé re vagy az el já rás mel lõ zé sé vel fi gyel mez te tés al kal -
ma zá sá ra. A ha tár idõ el mu lasz tá sa nem aka dá lya a fe gye -
lem sér tés el évü lé si idõn be lü li el bí rá lá sá nak, de a mu lasz -
tó fe le lõs sé gét meg kell vizs gál ni.

(5) A fe gyel mi el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges tár gyi
és sze mé lyi fel té te lek rõl, va la mint költ sé gek biz to sí tá sá ról 
a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja gon dos ko dik.

(6) A fe gyel mi el já rás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro zat nak 
a Hszt. 128.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon
fe lül tar tal maz nia kell az el já rás alá vont ki ok ta tá sát a kép -
vi se lõ igény be vé te lé re, és az el já rás ira ta i nak meg is me ré -
sé re vo nat ko zó, a bi zo nyí tás sal és a vizs gá ló sze mé lyé vel
kap cso la tos ész re vé te le zé si és in dít vá nyo zá si jo gá ra.

12.  §

Ha a fo lya mat ban le võ fe gyel mi el já rás ban vizs gált cse -
lek mény egy ben ka to nai vét sé get is meg va ló sít és azt a Be. 
485/A.  §-ának (1) be kez dé se alap ján fe gyel mi el já rás ra
utal ták, a fe gyel mi el já rás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro za tot
mó do sí ta ni kell. A mó do sí tott ha tá ro zat ban ren del kez ni
kell ar ról, hogy a fe gyel mi el já rás tár gyá vá tett cse lek mény 
vizs gá la ta a továb biak ban a ka to nai vét ség  miatt foly ta tó -
dik, és tá jé koz tat ni kell az el já rás alá von tat a meg vál to zott 
el já rá si és jog or vos la ti sza bá lyok ról.

13.  §

(1) A fe gyel mi el já rás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro za tot
ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb az el já rás alá von ti meg hall -
ga tás ról  szóló ér te sí tés sel egy ide jû leg az el já rás alá vont -
nak kéz be sí te ni kell. A kéz be sí tés kor a Hszt. 7.  §-ának
(3) be kez dé sé re fi gye lem mel kell el jár ni.
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(2) A fe gyel mi vizs gá lat meg hosszab bí tá sá ról [Hszt.
128.  § (3) be kez dés] a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja az el -
ren de lõ ha tá ro zat ra fel je gye zés sel vagy kü lön íven in do -
ko lás nél kü li ha tá ro zat ban ren del ke zik. A vizs gá lat ha tár -
ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról a vizs gá ló az el já rás alá
von tat és kép vi se lõ jét írás ban ér te sí ti.

14.  §

(1) Fe gyel mi vizs gá lat le foly ta tá sá val a fe gyel mi jog -
kört gya kor ló irá nyí tá sa alatt ál ló fe gyel mi ügyek intézé -
sére lét re ho zott szer ve ze ti egy ség (fe gyel mi szerv) mun ka -
tár sát vagy ilyen mun ka kör ben fog lal koz ta tott sze mélyt
kell meg bíz ni. Ilyen szer ve ze ti egy ség vagy mun ka társ
hiá nyában a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja az alá ren delt jei
kö zül – a Hszt. 129.  §-ának (1) be kez dé se figye lembe véte -
lével – meg fe le lõ jo gi és szak mai is me re tek kel ren del ke zõ, 
ar ra al kal mas hi va tá sos ál lo mány út bíz meg a vizs gá lat tal.
Nem le het vizs gá ló, aki az el já rás alá vont szol gá la ti elöl -
já ró ja vagy alá ren delt je, to váb bá aki az ügy ben ér de kelt
vagy egyéb ok ból el fo gu lat lan sá ga nem vár ha tó.

(2) Ha az (1) be kez dés alap ján ar ra al kal mas sze mély
nincs a fe gyel mi jog kört gya kor ló elöl já ró alá ren delt sé gé -
ben, a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja az elöl já ró pa rancs nok -
tól ké ri vizs gá ló ki je lö lé sét.

(3) A vizs gá ló sze mé lyé vel kap cso la tos, a Hszt.
129.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti össze fér he tet len sé gi
okot a vizs gá lat tal meg bí zott kö te les ha la dék ta la nul be je -
len te ni a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak. A vizs gá ló sze -
mé lyé vel kap cso la tos össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sát
az el já rás alá vont vagy kép vi se lõ je is kér he ti. Az össze fér -
he tet len ség rõl, il let ve az új vizs gá ló ki je lö lé sé rõl a fe gyel -
mi jog kör gya kor ló ja há rom na pon be lül ha tá ro zat ban
dönt. A dön tés el len pa nasz nak nincs he lye.

(4) Az össze fér he tet len ség el bí rá lá sá ig, il let ve az új
vizs gá ló sze mé lyé nek ki je lö lé sé ig a vizs gá ló el já rá si cse -
lek ményt ha laszt ha tat lan eset ben és csak a fe gyel mi jog -
kör gya kor ló já nak elõ ze tes jó vá ha gyá sá val vé gez het.

(5) Ha a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság ál lo má -
nyá ban az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek hi á -
nyá ban vagy össze fér he tet len ség  miatt nincs meg fe le lõ
sze mély vagy az ügy bo nyo lult sá ga, ter je del me azt szük sé -
ges sé te szi, a pa rancs nok kez de mé nye zé sé re a te rü le ti leg
ille té kes ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó vagy má sik hi va tá -
sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság pa rancs no ka je lö li ki sa ját
ál lo má nyá ból a vizs gá ló sze mé lyét.

15.  §

(1) Az el já rás alá vont meg ha tal ma zá sa alap ján a fe gyel -
mi el já rás ban kép vi se lõ ként el jár hat az ügy véd (jo gi kép -
vi se lõ), a Hszt. 130.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel a szol gá lat tel je sí tés he lye sze rin ti szerv

ál lo má nyá ba tar to zó sze mély, to váb bá az ér dek kép vi se le ti
szerv kép vi se le té ben el já ró sze mély (a továb biak ban: a
kép vi se lõ).

(2) A kép vi se lõ az el já rás ban ak kor ve het részt, ha az er -
rõl  szóló meg ha tal ma zást az el já rás alá vont vagy a kép vi -
se lõ je írás ban be csa tol ta. A vizs gá ló fel ter jesz té sé re a fe -
gyel mi jog kör gya kor ló ja a kép vi se lõ rész vé te lét el uta sít -
ja, ha a kép vi se lõ a Hszt. 130.  §-ának (2) be kez dé se alap -
ján nem lát hat ja el a kép vi se le tet.

(3) Ha az el já rás alá vont kép vi se le té vel a szerv ál lo má -
nyá ba tar to zó sze mélyt bíz meg, a kép vi se lõt az ez zel kap -
cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sa ide jé re a szol gá lat alól men -
te sí te ni kell.

(4) Ha a fe gyel mi el já rást a Hszt. 140.  §-a (1) be kez dé -
sé nek a)–d), il let ve f) pont ja alap ján meg szün te tik, az er rõl 
 szóló ha tá ro zat ban fel kell hív ni az el já rás alá vont fi gyel -
mét a kép vi se let tel kap cso la tos költ sé gek vissza té rí té sé -
nek le he tõ sé gé re.

(5) Az el já rás alá vont jo gi kép vi se let tel kap cso la tos
költ sé ge it csak ak kor le het meg té rí te ni, ha azt szám lá val
iga zol ja. Ügy vé di mun ka dí ja ként leg fel jebb a bí ró sá gi el -
já rás ban meg ál la pít ha tó ügy vé di költ sé gek rõl  szóló
32/2003. (VIII. 22.) IM ren de let 3.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott össze get le het el szá mol ni.

16.  §

(1) A fe gyel mi el já rás fel füg gesz té sét a fe gyel mi jog kör
gya kor ló ja ha tá ro zat ban ren de li el, mely ben an nak in do kát 
és jog cí mét meg kell je löl ni. Az el já rás fel füg gesz té sé nek
tar ta ma alatt az ügy ben bi zo nyí tás ra irá nyu ló el já rá si cse -
lek ményt vé gez ni nem le het.

(2) Az el já rás foly ta tá sát a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja
in do ko lás nél kü li ha tá ro zat ban ren de li el.

(3) Az el já rás alá von tat és kép vi se lõ jét az el já rás fel -
füg gesz té sé rõl és a foly ta tá sá ról ha la dék ta la nul írás ban ér -
te sí te ni kell.

17.  §

(1) A szol gá la ti be osz tás ból (a továb biak ban: be osz tás -
ból) tör té nõ fel füg gesz tés rõl a vizs gá ló ja vas la tá ra a
fegyel mi jog kör gya kor ló ja ren del ke zik ak kor is, ha nem õ
az el já rás alá vont állományille té kes pa rancs no ka.

(2) A fe gye lem sér tés sú lyá ra te kin tet tel a be osz tás ból
fel füg gesz tés nek ak kor van he lye, ha a ki ala kult jog -
gyakorlat alap ján elõ re lát ha tó lag az ügy ben a fe gyel mi fe -
le lõs ség meg ál la pí tá sa ese tén rend fo ko za tot, szol gá la ti be -
osz tást vagy szol gá la ti vi szonyt érin tõ fe nyí tés ki sza bá sa
vár ha tó.
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(3) A fe gye lem sér tés jel le gé re te kin tet tel a be osz tás ból
fel füg gesz tés nek ak kor van he lye,

a) ha az el já rás alá vont be osz tás ban ha gyá sa aka dá -
lyoz hat ja a bi zo nyí té kok be szer zé sét, a tény ál lás felderí -
tését,

b) ha az el já rás alá vont be osz tás ban ha gyá sa a cse lek -
mény jel le gé re vagy az el já rás alá vont sze mé lyé re te kin -
tet tel hát rá nyo san be fo lyá sol ná a sze mé lyi ál lo mány mun -
ka vég zé sét, a fe gye lem fenn tar tá sát.

(4) Amennyi ben az el já rás alá von tat be osz tá sá ból fel -
füg gesz tet ték, és a fe gyel mi el já rást a Hszt. 131.  §-a (2) be -
kez dé sé nek c) pont ja alap ján – az ugyan azon cse lek mény
 miatt in dult bün te tõ el já rás ra te kin tet tel – fel füg gesz tet ték,
a be osz tás ból tör tént fel füg gesz tés a Hszt. 132.  §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti meg hosszab bí tá sá ról a fe gyel mi
jog kör gya kor ló ja ren del ke zik.

(5) A be osz tás ból tör tént fel füg gesz tés in do kolt sá gát az
ügy vizs gá ló ja fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri, s ha az
in do kolt tá vált, ja vas la tot tesz a meg szün te tés re a fe gyel mi 
jog kör gya kor ló já nak. Ha a be osz tás ból tör té nõ fel füg -
gesz tés in do kai meg szûn tek, de az ere de ti szol gá la ti be -
osz tás el lá tá sá tól to vább ra is in do kolt az el já rás alá von tat
tá vol tar ta ni, a fel füg gesz tés meg szün te té sé vel egy ide jû -
leg, a Hszt. 132.  §-ának (4) be kez dé se alap ján – ere de ti be -
so ro lá sa és il let mé nye meg ha gyá sa mel lett – ve zény lés sel
az állományille té kes pa rancs nok irá nyí tá sa alá tar to zó
szerv nél, en nek hi á nyá ban a fegy ve res szerv más szer ve -
ze ti egy sé gé nél le võ má sik – a be so ro lá si osz tá lyá nak és
be so ro lá si ka te gó ri á já nak meg fe le lõ, ha er re nincs le he tõ -
ség, ala cso nyabb – szol gá la ti be osz tás ban foglalkoztat -
ható az el já rás be fe je zé sé ig.

(6) A be osz tás ból tör té nõ fel füg gesz tés rõl, an nak meg -
hosszab bí tá sá ról vagy meg szün te té sé rõl, il let ve a tá vol lé ti
díj vissza tar tá sa mér té ké nek meg vál toz ta tá sá ról kü lön ha -
tá ro zat ban kell ren del kez ni. A Hszt. 132.  §-ának (5) be -
kez dé se sze rin ti fel füg gesz tés rõl az ér de mi ha tá ro zat ban
kell ren del kez ni. A ha tá ro za tot in téz ke dés re ha la dék ta la -
nul meg kell kül de ni a fel füg gesz tett hi va tá sos ál lo má nyú
szol gá la ti elöl já ró já nak, az ille té kes sze mély ügyi szerv -
nek, a ren del ke zõ ré szét a pénz ügyi szerv nek is.

(7) A Hszt. 132.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti pa nasz el -
uta sí tá sa el len to váb bi kü lön jog or vos lat nak nincs he lye.
Az ér de mi ha tá ro zat el le ni jog or vos lat so rán azon ban a be -
osz tás ból fel füg gesz tés el ren de lé sé nek vagy a fel füg gesz -
tés fenn tar tá sá nak jog sze rû sé gét az el já rás alá vont vi tat -
hat ja. Nincs he lye pa nasz nak, ha fel füg gesz té sé re vagy an -
nak fenn tar tá sá ra a Hszt. 132.  §-ának (5) be kez dé se alap -
ján ke rült sor.

(8) A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos
állo mányába tar to zó be osz tás ból tör té nõ fel füg gesz té se
ese tén a Hszt. 132.  §-a sze rin ti elöl já ró pa rancs nok a pol -
gár mes ter.

18.  §

(1) A vizs gá ló az el já rás alá von tat és kép vi se lõ jét, a ta -
nút, a szak ér tõt, a ter ve zett el já rá si cse lek mény he lyé rõl és
ide jé rõl írás ban ér te sí ti. Az írás be li ér te sí tés, il let ve meg -
ke re sés tel je sít he tõ elekt ro ni kus le vél ben is. Tel je sí tett nek 
azon ban csak ak kor te kint he tõ, ha a vé te lét a cím zett je
– vagy a cím zet tel va ló köz lé sét an nak szol gá la ti elöljá -
rója – elekt ro ni kus úton vissza iga zol ja.

(2) Az ér te sí tés szó be li köz lé sé re csak ak kor van le he tõ -
ség, ha az írás be li ér te sí tés kéz be sí té se az el já rá si cse lek -
mény ter ve zett idõ pont ja elõtt – a Hszt. 133.  §-ának (1) be -
kez dé sé re fi gye lem mel – már nem biz to sít ha tó és az ér te sí -
tett a szó be li ér te sí tést el fo gad ta. A szó be li ér te sí tés sel
egy ide jû leg az írás be li ér te sí tést is kéz be sí te ni kell. A szó -
be li ér te sí tés rõl fel jegy zést kell ké szí te ni, me lyet az ér te sí -
tet tel az el já rá si cse lek mény meg kez dé se elõtt alá kell írat -
ni vagy an nak el fo ga dá sá ról a meg hall ga tá si jegy zõ könyv -
ben kell nyi lat koz tat ni. En nek hi á nyá ban a szó be li ér te sí -
tést ha tály ta lan nak kell te kin te ni és új ha tár nap ki tû zé sé re
kell in téz ked ni.

(3) Az el já rás alá von tat az ér te sí té sé ben tá jé koz tat ni
kell ar ról, hogy az ügy ér de mé re vo nat ko zó nyi lat ko zat té -
telt meg ta gad hat ja, il let ve vé de ke zé sét a meg hall ga tá sá ra
ki tû zött idõ pon tig írás ban is elõ ter jeszt he ti. Az el já rás alá
vont ké ré sé re a vizs gá ló – mél tá nyol ha tó ok ból – az írás -
be li vé de ke zés elõ ter jesz tésére biz to sí tott ha tár idõt leg fel -
jebb 8 nap pal meg hosszab bít hat ja.

(4) Hi va tá sos ál lo má nyú ér te sí té sét a szol gá la ti út be tar -
tá sá val kell tel je sí te ni. Ha er re az idõ rö vid sé ge  miatt nincs 
le he tõ ség, a meg hall ga tá sá nak ter ve zett idõ pont já ról az ér -
te sí tett szol gá la ti elöl já ró ját az ér te sí tés sel egy ide jû leg tá -
jé koz tat ni kell.

(5) Nem fegy ve res szerv, il let ve a nem a bel ügy mi nisz -
ter irá nyí tá sa alatt ál ló szerv ál lo má nyá ba tar to zó ta nút a
ter ve zett meg hall ga tá sa ér de ké ben a vizs gá ló sze mé lye sen 
meg ke re si. A ta nút tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy mi lyen
ügy ben és mi kor kí ván ják meg hall gat ni, va la mint ar ról,
hogy a fe gyel mi ügy ben nem kö te les ta nú val lo mást ten ni.
A ta nú nak fel kell aján la ni, hogy ta nú val lo má sa fel vé te lé -
re – vá lasz tá sa sze rint – lak he lyén vagy a fegy ve res szerv
hi va ta li he lyi sé gé ben is sor ke rül het. A ta nú nyi lat ko za tá -
nak meg fele lõen az írás be li ér te sí tést ré szé re kéz be sí te ni
kell.

(6) Az el já rás alá vont és a ta nú (sér tett) írá sos vagy
jegy zõ könyv be vett ké rel me vagy egyet ér tõ nyi lat ko za ta
ese tén a Hszt. 133.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott idõ pont nál ha ma rabb is meg tart ha tó a meg hall ga tá sa
(foly ta tó la gos meg hall ga tá sa), il let ve a szem be sí tés.
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19.  §

(1) A vizs gá lat meg kez dé se kor irat jegy zé ket kell fel fek -
tet ni, ame lyet az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig fo lya ma to san 
ve zet ni kell. Ha a tár gyi bi zo nyí ték anya gá nál vagy mé re -
té nél fog va az ira tok hoz nem csa tol ha tó, ak kor azt sor -
szám mal kell el lát ni és az irat jegy zé ken fel kell tün tet ni.

(2) A fe gyel mi el já rás so rán el vég zett el já rá si cse lek mé -
nyek rõl a jegy zõ köny vet vagy je len tést egy pél dány ban
kell el ké szí te ni. Ha ar ról má so lat ki adá sa szük sé ges, azt a
vizs gá ló hi te le sí ti.

(3) A fe gyel mi el já rás le foly ta tá sá hoz a bel ügyi szer vek
ve ze tõi és mun ka tár sai kö te le sek a szük sé ges in for má ci ó -
kat meg ad ni, ira to kat – az ál lam- és szol gá la ti ti tok ra vo -
nat ko zó sza bá lyok sze rint – át ad ni, a kért vizs gá la to kat el -
vé gez ni.

(4) Ha a bi zo nyí tás hoz más ha tó ság nál vagy bí ró ság nál
ke let ke zett ira tok be szer zé se szük sé ges, az er rõl  szóló
meg ke re sés ben a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak meg kell
je löl nie az el já rás alá vont sze mélyt, a kért irat vagy bi zo -
nyí ték össze füg gé sét a fe gyel mi el já rás tény ál lá sá val, il let -
ve a vét kes ség meg ál la pí tá sá val.

20.  §

(1) A fe gyel mi el já rás alá von tat a meg hall ga tá sa elõtt
is mé tel ten ki kell ok tat ni a jo ga i ra és rö vi den össze kell
fog lal ni a ter hé re rótt kö te le zett ség sze gést.

(2) Az el já rás alá von tat tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy
a) nem kö te les az ügy ér de mé re nyi lat ko za tot ten ni,

azon ban a nyi lat ko zat meg ta ga dá sá val le mond a vé de ke -
zés e mód já ról és az ügyet a ren del ke zés re ál ló egyéb bi zo -
nyí té kok alap ján fog ják el bí rál ni,

b) nyi lat ko za tát írás ban is meg te he ti,
c) nem kö te les olyan nyi lat ko za tot ten ni, amellyel ön -

ma gát vagy hoz zá tar to zó ját bûn cse lek mény, sza bály sér tés 
vagy fe gye lem sér tés el kö ve té sé vel vá dol ná,

d) aki a fe gyel mi el já rás so rán mást bûn cse lek mény,
sza bály sér tés vagy fe gye lem sér tés el kö ve té sé vel ha mi san
vá dol vagy ko holt bi zo nyí té kot szol gál tat, ha mis vád bûn -
cse lek mé nyét kö ve ti el.

(3) Ha az el já rás alá vont a meg hall ga tá son sza bály sze rû 
ér te sí tés el le né re nem je lent meg és írá sos vé de ke zé sét
sem ter jesz tet te elõ vagy nem kí vánt az ügy ér de mé re nyi -
lat koz ni, a vizs gá ló írás ban, il let ve a jegy zõ könyv ben tá jé -
koz tat ja, hogy az ügyét a vé de ke zé se elõ ter jesz tése hi á -
nyá ban a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján fog ják elbí -
rálni.

(4) A ta nút meg hall ga tá sa elõtt tá jé koz tat ni kell ar ról,
hogy

a) mi lyen ügy ben kí ván ják meg hall gat ni,
b) nem ter he li ta nú zá si kö te le zett ség,

c) nem kö te les olyan nyi lat ko za tot ten ni, amellyel ön -
ma gát vagy hoz zá tar to zó ját bûn cse lek mény, sza bály sér tés 
vagy fe gye lem sér tés el kö ve té sé vel vá dol ná,

d) aki a fe gyel mi el já rás so rán mást bûn cse lek mény,
sza bály sér tés vagy fe gye lem sér tés el kö ve té sé vel ha mi san
vá dol vagy ko holt bi zo nyí té kot szol gál tat, ha mis vád bûn -
cse lek mé nyét kö ve ti el,

e) a fe gyel mi ügy ben el kö ve tett ha mis ta nú zást a tör -
vény bün tet ni ren de li,

f) kér he ti a sze mé lyes ada tai zár tan ke ze lé sét.

(5) A ta nú tól csak olyan sze mé lyes adat köz lé se kér -
hetõ, amely a sze mé lye azo no sí tá sá hoz, il let ve el ér he tõ sé -
gé hez fel tét len szük sé ges.

(6) A Sza bály zat al kal ma zá sá ban hoz zá tar to zó: az
egye nes ág be li ro kon és en nek há zas tár sa, az örök be fo ga -
dó és ne ve lõ szü lõ, az örök be fo ga dott és a ne velt gyer mek,
a test vér, a há zas társ, az élet társ és a je gyes, a há zas társ
egye nes ág be li ro ko na és test vé re, a test vér há zas tár sa.

(7) Ha a ta nú ada ta i nak zár tan ke ze lé sét kér te, a – ne vén
kí vü li – sze mé lyes ada ta it a fe gyel mi ira tok hoz csa tolt zárt
bo rí ték ban kell ke zel ni és az el já rás jog erõs be fe je zé se kor
meg kell sem mi sí te ni. A zár tan ke zelt ada to kat csak az
ügy ben el já ró vizs gá ló, fe gyel mi jog kör gya kor ló ja, a pa -
naszt el bí rá ló elöl já ró és ki vizs gá lá sá ban részt ve võ sze -
mély, va la mint jog vi ta ese tén a bí ró ság jo go sult meg is -
mer ni.

(8) Az el já rás alá vont és a ta nú meg hall ga tá sá ról ké -
szült jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell

a) az el já ró szerv és az ügy szám meg je lö lé sét,
b) a meg hall ga tás tár gyát (ki nek, mi lyen ügy ben tör té -

nõ meg hall ga tá sa),
c) a meg hall ga tás he lyét, dá tu mát, kez de té nek és be fe -

je zé sé nek idõ pont ját,
d) a jegy zõ könyv fel vé te lé nek mód ját, ha az nem írás -

ban tör tént,
e) a meg hall ga tá son je len le võ sze mé lyek ne vét és az

el já rás be li jog ál lá sát,
f) az el já rás alá vont ada ta it [szü le té si évét és he lyét,

any ja le ány ko ri ne vét, rend fo ko za tát (be so ro lá sát), mun -
ka kö rét, szol gá la ti be osz tá sát, lak cí mét],

g) a ta nú ada ta it (ne vét, szü le té si évét és he lyét, any ja
le ány ko ri ne vét, lak cí mét, tar tóz ko dá si he lyét – ha a szerv
ál lo má nyá ba tar to zik lak cím he lyett a mun ka kö rét, szol gá -
la ti be osz tá sát),

h) a ta nú nyi lat ko za tát ada ta i nak zár tan ke ze lé sé rõl,
i) a meg hall ga tott tá jé koz ta tá sát a vizs gá lat tár gyá ról,
j) a meg hall ga tott el já rá si jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re

tör té nõ tá jé koz ta tá sát,
k) a meg hall ga tott nyi lat ko za tát a j) pont sze rin ti tá jé -

koz ta tás tu do má sul vé te lé rõl,
l) a ta nú nyi lat ko za tát az el já rás tár gyá hoz, il let ve az el -

já rás alá vont hoz va ló vi szo nyá ról (az ügy jo ga it, kö te le -
zett sé ge it érin ti-e, az el já rás alá vont tal alá-fö lé ren delt sé gi
vi szony ban, ro ko ni kap cso lat ban áll-e, il let ve van-e kö zöt -
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tük el szá mo lá si vi szony, vi tás ügy, szo ro sabb ba rá ti vagy
ha ra gos kap cso lat),

m) az el já rás alá vont nyi lat ko za tát ar ról, hogy tesz-e
nyi lat ko za tot, ha nem tesz, vé de ke zé sét írás ban kí ván ja-e
elõ ter jesz te ni,

n) a meg hall ga tott ér de mi nyi lat ko za tát,
o) a meg hall ga tott nyi lat ko za tát ar ról, hogy a jegy zõ -

könyv a nyi lat ko za tát he lye sen tar tal maz za,
p) zá ra dé kot és a je len le võk alá írá sa it.

(9) A jegy zõ könyv bõl ki kell tûn nie, hogy a vizs gá ló
mely kér dé sé re a meg hall ga tott mi lyen vá laszt adott, il let -
ve mely nyi lat ko za tát ad ta sa ját el ha tá ro zá sá ból. A jegy zõ -
köny vet a meg hall ga tott min den írott ol dal al ján, il let ve a
jo ga i ról, kö te le zett sé ge i rõl ka pott tá jé koz ta tás ra vo nat ko -
zó nyi lat ko za ta után alá ír ja. Ha az alá írást meg ta gad ja, azt
a jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell.

(10) A meg hall ga tott nyi lat ko za tát egyes szám el sõ sze -
mély ben, le he tõ ség sze rint szö veg hû en, a lé nye ge sebb ré -
sze ket szó sze rint kell le je gyez ni. Az érin tett elõ ze tes hoz -
zá já ru lá sá val a nyi lat ko zat vi deo- vagy hang fel vé tel lel is
rög zít he tõ, de a meg hall ga tás nak ez eset ben is meg kell fe -
lel nie a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott tar tal mi kö ve tel -
mé nyek nek. A ki zá ró lag vi deo- vagy hang fel vé tel lel rög -
zí tett nyi lat ko za tot le kell je gyez ni, és ab ban utal ni kell ar -
ra, hogy a fel vé tel mi lyen mó don tör tént. A vi deo- vagy
hang fel vé telt az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig meg kell
 õrizni.

(11) Foly ta tó la gos meg hall ga tás nál nem kell meg is mé -
tel ni a (8) be kez dés f)–l) pont já ban meg ha tá ro zot tak írás ba 
fog la lá sát, de utal ni kell ar ra, hogy jo ga it és kö te le zett sé -
ge it a ko ráb bi ki ok ta tás nak meg fele lõen gya ko rol hat ja, il -
let ve kö te les gya ko rol ni.

(12) Ha a ta nú és az el já rás alá vont nyi lat ko za ta kö zött
olyan lé nye ges el lent mon dás van, amely az ügy ér de mi el -
bí rá lá sát be fo lyá sol hat ja, meg kell kí sé rel ni az el lent mon -
dást szem be sí tés sel fel ol da ni. Nincs he lye szem be sí tés -
nek, ha a ta nú vagy az el já rás alá vont a szem be sí tést nem
vál lal ja. Szem be sí tés kor a vizs gá ló ál tal fel tett kér dé sek re
adott vá la szo kat szó sze rint kell le je gyez ni és a nyi lat ko za -
to kat kü lön-kü lön alá írat ni.

21.  §

(1) Szem lét kell tar ta ni, ha a vizs gá ló meg íté lé se sze rint
a bi zo nyí tás szem pont já ból fon tos in for má ci ók be szer zé se 
csak va la mely hely szín vagy tárgy (szem le tárgy) meg te -
kin té sé vel biz to sít ha tó.

(2) Hely szí ni szem lét kell tar ta ni, ha az el kö ve tés hely -
szí nén a fe gye lem sér tõ ma ga tar tás sal össze füg gés be hoz -
ha tó nyo mok, anya gok, anyag ma rad vá nyok, egyéb tár gyi
bi zo nyí té kok lel he tõk fel vagy fel le lé sük va ló szí nû sít he tõ.

(3) Szem lé rõl, hely szí ni szem lé rõl a kö rül mé nyek
figye lembe véte lével jegy zõ köny vet vagy je len tést kell ké -

szí te ni. A je len tés nek tar tal maz nia kell min den olyan lé -
nye ges in for má ci ót, ame lyet az el já rá si cse lek mé nyen rög -
zí tet tek, meg ál la pí tot tak, és nyi lat koz tak, az zal, hogy a je -
len le võk nyi lat ko za tát egyes szám har ma dik sze mély ben,
azok lé nye gé nek össze fog la lá sá val kell le je gyez ni és a je -
len tést csak a vizs gá ló ír ja alá.

(4) A szem le és a hely szí ni szem le fo lya ma tát a jegy zõ -
könyv, il let ve je len tés ké szí té se mel lett, le he tõ ség sze rint
fény kép vagy vi deo fel vé tel lel is rög zí te ni kell, me lyet a
jegy zõ könyv höz vagy je len tés hez mel lé kel ve kell az ira -
tok hoz csa tol ni. Nyom, anyag ma rad vány rög zí té sét és le -
írá sát a kri mi na lisz ti ka sza bá lyai sze rint úgy kell el vé gez -
ni, hogy an nak hi te les sé ge utóbb ne le gyen vi tat ha tó.

(5) Szem lét és hely szí ni szem lét leg alább két, le he tõ ség
sze rint a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja irá nyí tá sa alatt ál ló
szerv ál lo má nyá ba tar to zó, az ügy ben nem érin tett sze -
mély (el já rá si ta nú) je len lé té ben kell fo ga na to sí ta ni. Az el -
já rá si cse lek mé nyen az el já rás alá vont és kép vi se lõ je is je -
len le het. An nak idõ pont já ról a vizs gá ló ér te sí ti az érin tet -
te ket. Az ér te sí tet tek tá vol ma ra dá sa az el já rá si cse lek mény 
vég re haj tá sát nem aka dá lyoz za. A je len lé võ el já rás alá
vont és kép vi se lõ je egyet ér té se ese tén az el já rá si ta nú be -
vo ná sa mel lõz he tõ.

(6) Egyéb el já rá si cse lek mé nyek rõl (pl. fel vi lá go sí tás
ké rés rõl) a vizs gá ló fel jegy zést ké szít.

(7) Az el já rá si cse lek ményt, ha azon a vizs gá lón kí vül
más rész vé te le is szük sé ges vagy más is jo go sult a rész vé -
tel re, az érin tett et tõl el té rõ ké ré sé nek tel je sí té sét ki vé ve,
csak hi va ta li mun ka idõ ben le het el vé gez ni, il let ve hi va ta li
mun ka idõ alat ti idõ pont ra ki tûz ni.

22.  §

(1) A vizs gá ló ja vas la tá ra a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja
szak ér tõt ren del ki, ha a vét kes kö te le zett ség sze gés meg ál -
la pí tá sá hoz va la mely je len tõs tény vagy kö rül mény te kin -
te té ben kü lön le ges szak ér te lem re van szük ség. Szak ér tõ -
ként el sõ sor ban igaz ság ügyi szak ér tõt kell ki ren del ni.

(2) A szak ér tõ ki ren de lé sé rõl és a szak vé le mény be ér ke -
zé sé rõl, il let ve a szak ér tõ meg hall ga tá sá ról ér te sí te ni kell
az el já rás alá von tat és kép vi se lõ jét.

23.  §

(1) Az el já rás alá vont és kép vi se lõ je ré szé re – elõ ze tes
egyez te tés alap ján – hi va ta li mun ka idõ ben biz to sí ta ni kell, 
hogy a fe gyel mi el já rás ira ta i ba be te kint se nek. A be te kin -
tés meg tör tén té rõl fel jegy zést kell ké szí te ni.

(2) A fe gyel mi el já rás ira ta i ról az ál lam- és szol gá la ti ti -
tok ra vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val – a zár tan ke zelt
ada tok ki vé te lé vel – az el já rás alá vont vagy a kép vi se lõ je
ré szé re, ké rel mük re egy pél dány ban má so la tot kell ki ad ni.
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A má so lat, ha a fel té te lek biz to sí tot tak és az el já rás alá
vont vagy kép vi se lõ je ezt el fo gad ja, elekt ro ni kus úton
(elekt ro ni kus adat hor do zón vagy e-ma il-ben) is át ad ha tó.

(3) A má so la ton a ki adás elõtt a ké rel me zõn kí vü li sze -
mély sze mé lyes ada ta it – ide nem szá mít va a ne vét és az
egyéb ként köz ér de kû nek mi nõ sü lõ ada ta it – ol vas ha tat -
lan ná kell ten ni.

24.  §

(1) A vizs gá ló, ha a vizs gá lat ra nyit va ál ló ha tár idõ el -
telt vagy a fe gye lem sér tés el bí rá lá sá hoz szük sé ges bi zo -
nyí té ko kat már be sze rez te, a vizs gá la tot le zár ja és ki tû zi az 
irat is mer te tés idõ pont ját. Er rõl a Hszt. 133.  §-ának (1) be -
kez dé se figye lembe véte lével ér te sí ti az el já rás alá von tat
és kép vi se lõ jét. Nem aka dá lya az össze fog la ló je len tés el -
ké szí té sé nek és az ira tok fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak
tör té nõ át adá sá nak, ha az el já rás alá vont, il let ve kép vi se -
lõ je az irat is mer te té sen nem je lent meg.

(2) Ha a vizs gá ló az el já rás alá vont meg hall ga tá sa elõtt
a szük sé ges bi zo nyí té ko kat be sze rez te, az irat is mer te tés az 
el já rás alá vont meg hall ga tá sát köve tõen köz vet le nül is
meg tart ha tó, fel té ve, hogy er rõl a kö rül mény rõl a meg hall -
ga tás ról  szóló ér te sí tés ben elõ ze tesen tá jé koz tat ták az el já -
rás alá von tat és kép vi se lõ jét.

(3) Az irat is mer te tés rõl jegy zõ köny vet kell fel ven ni,
mely ben meg kell je löl ni az el já ró szer vet, ügy szá mot, az
ügy tár gyát az el já rás alá vont meg ne ve zé sé vel, a jegy zõ -
könyv fel vé te lé nek idõ pont ját, hely szí nét, a je len le võk ne -
vét és el já rás be li jog ál lá sát, az is mer te tés re fel aján lott fe -
gyel mi ira tok ter je del mét (lap szá mát), az el já rás alá vont
és kép vi se lõ je ál tal ta nul má nyo zott ira to kat lap sor szám
sze rint meg je löl ve, az el já rás alá vont és kép vi se lõ je nyi -
lat ko za tát, in dít vá nyát, a vizs gá ló in do kolt dön té sét az elõ -
ter jesz tett bi zo nyí tá si in dít vány ról.

(4) Ha az irat is mer te té sen elõ ter jesz tett bi zo nyí tá si in -
dít vány nak a vizs gá ló helyt ad, a bi zo nyí tás ki egé szí té sét
öt mun ka na pon be lül el kell vé gez ni és ezt köve tõen újabb
irat is mer te tést kell tar ta ni. To váb bi bi zo nyí tás ki egé szí tés -
nek nincs he lye.

25.  §

A vizs gá ló az irat is mer te tést köve tõen (össze fog la ló) je -
len tést ké szít. A je len tés ben meg kell je löl ni az el já rás ra
okot adó kö te le zett ség sze gést, a vizs gá lat alap ján meg ál la -
pí tott tény ál lást, an nak bi zo nyí té ka it, az el já rás alá vont ál -
tal meg va ló sí tott tény le ges kö te le zett ség sze gést, an nak jo -
gi alap ját, az el já rás alá vont vé de ke zé sét, a fe le lõs ség re
vo nás so rán figye lembe ven ni ja va solt kö rül mé nye ket és a
vizs gá ló ja vas la tát az ér de mi el bí rá lás ra vagy az el já rás
meg szün te té sé re.

26.  §

(1) A fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a fe gyel mi ira tok kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 5 na pon be lül sze mé lyes meg hall -
ga tást tûz ki vagy az el já rást meg szün te ti. A sze mé lyes
meg hall ga tás ide jét a Hszt. 133.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ér te sí té si ha tár idõ be tar tá sá val kell ki tûz ni.

(2) A sze mé lyes meg hall ga tás ról  szóló ér te sí tés sel egy -
ide jû leg az el já rás alá vont nak meg kell kül de ni – fel té ve,
hogy az nem tar tal maz ál lam vagy szol gá la ti tit kot – a vizs -
gá ló ér de mi dön tés re vo nat ko zó ja vas la tát nem tar tal ma zó
össze fog la ló je len tést is. Ha az össze fog la ló je len tés ál lam
vagy szol gá la ti tit kot tar tal maz, az el já rás alá von tat és
kép vi se lõ jét az ér te sí tés ben kell tá jé koz tat ni, hogy a je len -
tést hol és mi kor te kint he tik meg.

(3) A sze mé lyes meg hall ga tás ról  szóló ér te sí tés ben tá jé -
koz tat ni kell, hogy a ki tû zött idõ pon tig az el já rás alá vont a 
vé de ke zé sét írás ban is elõ ter jeszt he ti a fe gyel mi jog kör
gya kor ló já nál.

(4) A sze mé lyes meg hall ga tás ról jegy zõ köny vet kell
fel ven ni. Ha pe dig az el já rás alá vont azon nem je lent meg, 
e tény rõl fel jegy zést kell ké szí te ni, mely ben rög zí te ni kell
a tá vol ma ra dás is mert okát és azt, hogy az el já rás alá vont
elõ ter jesz tett-e írás be li vé de ke zést.

(5) A fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a sze mé lyes meg hall -
ga tás be fe je zé se kor köz li az el já rás alá vont tal, hogy az el -
já rást meg szün te ti, pót el já rás ra utal ja vagy fe nyí tés ki sza -
bá sá ra in téz ke dik.

Póteljárás

27.  §

(1) Ha a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja az ira tok át ta nul -
má nyo zá sa so rán, il let ve az el já rás alá vont és kép vi se lõ je
sze mé lyes meg hall ga tá son tett nyi lat ko za ta alap ján úgy
íté li meg, hogy a vizs gá lat a tény ál lást, il let ve a fe gyel mi
fe le lõs ség meg ál la pí tá sa szem pont já ból fon tos kö rül mé -
nye ket az ér de mi el bí rá lás hoz szük sé ges mér ték ben nem
de rí tet te fel, vagy az ügy el bí rá lá sa szem pont já ból lé nye -
ges, de or vo sol ha tó el já rá si hi ba tör tént, pót el já rást ren del
el. Az er rõl  szóló ha tá ro zat ban meg kell je löl ni azo kat az
el já rá si cse lek mé nye ket, ame lye ket el kell vé gez ni.

(2) A pót el já rás be fe je zé sét köve tõen ki egé szí tõ irat -
ismertetést kell tar ta ni és ki egé szí tõ je len tést ké szí te ni. Az
újabb sze mé lyes meg hall ga tás tár gyá ban a 26.  § sze rint
kell el jár ni.

(3) A fe gyel mi el já rás ban pót el já rás csak egy szer ren -
del he tõ el.
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Egyszerûsített eljárás

28.  §

(1) Ha a ren del ke zés re ál ló bi zo nyí té kok alap ján az egy -
sze rû sí tett el já rás fel té te lei fenn áll nak és a fe gye lem sér tést 
a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja egy sze rû sí tett el já rás ke re té -
ben kí ván ja el bí rál ni, a fe gyel mi el já rást el ren de lõ ha tá ro -
zat ban – a vizs gá ló ki je lö lé se he lyett – er rõl az el já rás alá
von tat tá jé koz tat ni kell. Egy ben fel kell hív ni az el já rás alá
vont fi gyel mét ar ra, hogy amennyi ben a ter hé re rótt fe gye -
lem sér tés el kö ve té sét vi tat ja, ar ról írás ban vagy a sze mé -
lyes meg hall ga tá sa kor szó ban nyi lat koz zon.

(2) Az egy sze rû sí tett el já rás ban a sze mé lyes meg hall ga -
tás idõ pont ját a Hszt. 133.  §-ának (1) be kez dé se figye -
lembe véte lével kell ki tûz ni. Ha az el já rás alá vont sze mé -
lyes meg hall ga tá son va ló rész vé te lé ben ön hi bá ján kí vül
aka dá lyoz tat va van és vé de ke zé sét írás ban sem kö zöl te, az 
el já rást a Hszt. 131.  §-ának (1) be kez dé se alap ján fel kell
füg gesz te ni.

(3) A sze mé lyes meg hall ga tás ról jegy zõ köny vet kell
fel ven ni, mely bõl vi lá go san ki kell de rül nie, hogy az el já -
rás alá vont a ter hé re rótt fe gye lem sér tés te kin te té ben, il -
let ve az egy sze rû sí tett el já rás al kal ma zá sá ról mi lyen nyi -
lat ko za tot tett.

(4) Ha az el já rás alá vont a fe le lõs sé gét nem is me ri el,
vagy az egy sze rû sí tett el já rás al kal ma zá sát nem fo gad ja el, 
a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja ki egé szí tõ ha tá ro zat ban in -
téz ke dik a vizs gá lat le foly ta tá sá ról és a vizs gá ló sze mé lyé -
nek ki je lö lé sé rõl.

29.  §

(1) A sze mé lyes meg hall ga tást kö ve tõ, ha pe dig az el já -
rás alá vont és a kép vi se lõ je elõ ze tesen be je len tet te, hogy a 
sze mé lyes meg hall ga tá son nem kí ván meg je len ni, az er rõl
 szóló nyi lat ko zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott öt na pon be lül
kell az ér de mi ha tá ro za tot meg hoz ni és ki ad má nyoz ni.

(2) Fe nyí tést ki szab ni csak a fe gyel mi el já rás tár gyá vá
tett cse lek ménnyel el kö ve tett és két sé get ki zá ró an bi zo -
nyí tott té nye ken ala pu ló vét kes kö te le zett ség sze gés  miatt,
a fe gye lem sér tés tár gyi sú lyá nak, a vét kes ség fo ká nak, va -
la mint az eny hí tõ és sú lyo sí tó kö rül mé nyek nek együt tes
ér té ke lé se alap ján le het.

(3) Ál ta lá ban eny hí tõ kö rül mény ként kell ér té kel ni, ha
az el já rás alá vont szol gá lat el lá tá sa és/vagy szol gá lat alat ti 
ma ga tar tá sa a fe nyí tés ki sza bá sát meg elõ zõ há rom éven
be lül ki fo gás ta lan volt, ha a ter hé re rótt vét kes kö te le zett -
ség sze gés kö rül mé nye it ön ként és tel jes kö rû en fel tár ta,
 felelõsségét el is mer te.

(4) Ál ta lá ban sú lyo sí tó kö rül mény ként kell ér té kel ni, ha 
az el já rás alá vont szol gá lat el lá tá sa és/vagy szol gá lat alat ti 
ma ga tar tá sa a fe nyí tés ki sza bá sát meg elõ zõ há rom éven

be lül ki fo gá sol ha tó volt, ha más fe nyí tés ha tá lya alatt áll,
ha a cse lek mé nyé vel az õt fog lal koz ta tó szerv nek vagy
má sok nak kárt oko zott, ki vé ve, ha azt a fe nyí tés kiszabá -
sáig meg té rí tet te.

30.  §

(1) A fe gyel mi ügy ben ho zott ér de mi ha tá ro zat nak va la -
mennyi, az el já rás alá vont ter hé re rótt cse lek mény rõl ren -
del kez ni kell.

(2) Ha egy el já rás ban több el já rás alá vont fe gyel mi fe -
le lõs sé gé rõl kell dön te ni, min den el já rás alá vont tal szem -
ben kü lön-kü lön ér de mi ha tá ro za tot kell hoz ni. Az érin tett
ré szé re csak a reá vo nat ko zó ha tá ro za tot kell kö zöl ni.

(3) A Hszt. 138.  §-a alap ján fel ter jesz tett és ja va solt fe -
nyí tés ki sza bá sá ra jo go sult elöl já ró, amennyi ben nem ért
egyet a ja va solt fe nyí tés al kal ma zá sá val, vagy az el já rás
meg ala po zott sá gát, il let ve tör vényességét ag gá lyos nak
tart ja, a fe nyí tés ki sza bá sát el uta sít ja és az ira to kat más fe -
nyí tés ki sza bá sá ra, vagy el já rás meg szün te té sé re irá nyu ló
ja vas la tá val ha la dék ta la nul vissza kül di a fe gyel mi jog kör
gya kor ló já nak.

31.  §

A Hszt. 140.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján az
el já rás meg szün te té sé re ak kor ke rül het sor, ha az er rõl ren -
del ke zõ ál lo mány pa rancs ban a szol gá la ti vi szony meg -
szün te té sé re meg je lölt nap el telt.

Az érdemi határozat közlése

32.  §

(1) A fe gyel mi ügy ben ho zott ér de mi ha tá ro za tot an nak
kel té tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül, a fe gyel mi jog kör
gya kor ló ja vagy meg bí zá sa alap ján a fe gyel mi szerv ve ze -
tõ je vagy az el já rás alá vont leg alább osz tály ve ze tõ be osz -
tá sú szol gá la ti elöl já ró ja hir de ti ki. A ki hir de té sen az el já -
rás alá von ton, a kép vi se lõ jén kí vül je len le het a fe gyel mi
szerv ve ze tõ je (mun ka tár sa) és az el já rás alá vont szol gá la -
ti elöl já ró ja is. A ki hir de tést köve tõen az el já rás alá vont
ré szé re a ha tá ro zat egy pél dá nyát át kell ad ni (kéz be sí tés).
A kéz be sí tés meg tör tén tét a ha tá ro zat irat tá ri pél dá nyá ra rá 
kell ve zet ni, és az át ve võ vel alá kell írat ni.

(2) Amennyi ben az el já rás alá vont a fe gyel mi ha tá ro zat
át vé te lét a ki hir de tés kor meg ta gad ja, er rõl jegy zõ köny vet
kell fel ven ni, és azt az ira tok hoz kell csa tol ni.

(3) Ha az el já rás alá vont tá vol lé te  miatt a ha tá ro zat elõt -
te tör té nõ ki hir de té sé re nem ke rül het sor, azt pos tai úton
tér ti ve vénnyel kell ré szé re meg kül de ni (kéz be sí tés). Ha a
kül de mény át vé tel nél kül ér ke zik vissza, a kéz be sí tést a
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lak cím, il let ve a tar tóz ko dá si hely pon to sí tá sát köve tõen
új ra meg kell kí sé rel ni, és an nak ered mény te len sé ge ese tén 
a ha tá ro za tot kéz be sí tett nek kell te kin te ni. Az er rõl  szóló
fel jegy zést, va la mint a tér ti ve vényt és a bo rí té kot a fe gyel -
mi ira tok hoz kell csa tol ni.

(4) A fe gye le mi ügy ben ho zott ér de mi ha tá ro za tot azon
a na pon kell kö zölt nek te kin te ni, ami kor azt az el já rás alá
vont nak ki hir det ték és át vet te vagy az át vé te lét meg ta gad -
ta, és ar ról jegy zõ könyv ké szült, vagy a kül de mény át vé te -
lé rõl  szóló tér ti ve vény vissza ér ke zett és a pos tai kéz be sí tés 
ered mény te len sé gét fel jegy zés ben meg ál la pí tot ták.

(5) Ha az el já rás alá vont a pos tai kül de mény át vé te lé -
ben aka dá lyoz tat va volt vagy a pos tai kéz be sí tés ered -
mény te len sé ge nem ró ha tó a ter hé re, az aka dály el há rul ta,
il let ve a ha tá ro zat ered mény te len kéz be sí té sé rõl va ló tu do -
más szer zést kö ve tõ 8 na pon be lül tett be je len té se alap ján a 
ha tá ro za tot a ré szé re új ból kéz be sí te ni kell és a fe nyí tés
vég re haj tá sá ra tett in téz ke dé se ket vissza kell von ni.

A panasz elbírálása

33.  §

(1) Az el já rás alá vont az ér de mi ha tá ro zat tal szem be ni
pa na szát az elöl já ró pa rancs nok hoz cí mez ve írás ban vagy
szó ban a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nál ter jeszt he ti elõ. A
szó ban elõ adott pa naszt írás ba kell fog lal ni, amely nek az
írás ba fog la lá sá ról a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja gon dos -
ko dik. A pa naszt az el já rás alá vont nem kö te les in do kol ni.

(2) Ha az írá sos pa naszt nem a fe gyel mi jog kör gya kor -
ló já hoz nyúj tot ták be, a pa naszt kéz hez ka pó elöl já ró (ve -
ze tõ) kö te les ha la dék ta la nul to váb bí ta ni a fe gyel mi jog kör
gya kor ló já hoz.

(3) Az ér de mi ha tá ro zat el len be nyúj tott pa naszt a fe -
gyel mi jog kör gya kor ló ja meg vizs gál ja, és ha az az ügy
 érdemét, il let ve a ren del ke zés tar tal mát nem érin tõ hi ba
(el írás, szá mí tá si hi ba, hi bás jog sza bá lyi hi vat ko zás stb.)
ki ja ví tá sá ra irá nyul, a ha tá ro zat ki ja ví tá sá ra in téz ke dik. A
ki ja ví tó ha tá ro zat köz lé sé vel az ér de mi ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dik.

(4) Ha a pa nasz a ha tá ro zat meg ala po zott sá gát vagy jog -
sze rû sé gét, il let ve a fe nyí tés mér té két vi tat ja vagy ha in do -
ko lást nem tar tal maz, to váb bá ha a ha tá ro zat ki ja ví tá sá nak
nem adott helyt, a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a pa naszt, a
fe gyel mi el já rás ira ta it egy pél dány ban, a pa nasz ban fog -
lal tak kal kap cso la tos ál lás pont ját, az el já rás alá vont ról ké -
szí tett pa rancs no ki jel lem zést, rend fo ko za tot, be osz tást,
va la mint szol gá la ti vi szonyt érin tõ fe nyí tés ki sza bá sa ese -
tén a sze mé lyi anya gát 3 na pon be lül fel ter jesz ti a pa nasz
el bí rá lá sá ra jo go sult elöl já ró hoz. Az or szá gos pa rancs no -
kok ál tal ho zott ér de mi ha tá ro zat el le ni pa nasz ese tén az
ira to kat a bel ügy mi nisz ter hez cí mez ve a BM Hu mán po li ti -
kai Fõ cso port fõ nök ség nek kell meg kül de ni.

(5) A pa nasz el bí rá lá sá ban nem ve het részt, aki az el sõ -
fo kú ha tá ro zat meg ho za ta lá ban, il let ve az azt meg elõ zõ
vizs gá lat ban részt vett, to váb bá aki vagy aki nek a hoz zá -
tar to zó ja az ügy ben el já rás alá vont ként, ta nú ként vagy
szak ér tõ ként vett részt.

(6) A fe lül vizs gá lat so rán le foly ta tott bi zo nyí tás ki egé -
szí tés nem irá nyul hat az el já rás meg is mét lé sé re. Az ügy -
ben már meg hall ga tott ta nút, szak ér tõt, il let ve az el já rás
alá von tat csak ak kor le het is mé tel ten meg hall gat ni, ha az -
zal az ügy re vo nat ko zó lé nye ges új adat, bi zo nyí ték sze -
rez he tõ be, vagy meg hall ga tá suk az el já rá si sza bá lyok lé -
nye ges meg sér té sé vel tör tént. Az egyes el já rá si cse lek mé -
nyek re a 20–24.  § ren del ke zé sei az irány adók.

(7) Ha a fe lül vizs gá lat so rán az elöl já ró meg ál la pít ja,
hogy a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a ha tás kö rét meg ha la dó 
fe nyí tést sza bott ki, a Hszt. 9.  §-ában meg ha tá ro zott sem -
mis sé gi sza bá lyok ra hi vat koz va új ha tá ro zat ho za ta lá ra az
ira to kat vissza kül di a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak.

(8) A bi zo nyí tás ki egé szí tés so rán ke let ke zett ira tok egy 
pél dá nyát a fe gyel mi el já rás fel ter jesz tett ira ta i hoz csa tol -
ni kell.

(9) A pa nasz el bí rá lá sá ról  szóló ér de mi ha tá ro za tot és a
fel ter jesz tett ira to kat a pa nasz el bí rá ló ja meg kül di az el sõ -
fo kú ha tá ro za tot ho zó elöl já ró nak (ve ze tõ nek), aki in téz -
ke dik a ha tá ro zat pa na szos ré szé re tör té nõ köz lé sé rõl, il -
let ve a kép vi se lõ jé nek tör té nõ meg kül dé sé rõl.

A fenyítés végrehajtása

34.  §

(1) A fe gyel mi ügy ben ho zott ér de mi ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét a ha tá ro zat irat tá ri pél dá nyá ra a fe gyel mi jog -
kör gya kor ló ja, vagy meg bí zá sá ból a vizs gá ló fel jegy zi. A
fe nyí tés vég re haj tá sá ra az állományille té kes pa rancs nok
in téz ke dik.

(2) A Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–i) pont já ban
meg ha tá ro zott fe nyí té sek vég re haj tá sá ra a fe nyí tés jog erõ -
re emel ke dé sét kö ve tõ 30 na pon be lül ál lo mány pa rancs -
ban, be ren del tek ese té ben sze mé lyi ha tá ro zat ban (in téz ke -
dés) kell ren del kez ni.

(3) Fe nyí tés vég re haj tá sá ra ki adott ál lo mány pa rancs
(ha tá ro zat) el len be nyúj tott szol gá la ti pa nasz ban a jog erõ -
re emel ke dett fe gyel mi ha tá ro zat ren del ke zé sei nem vi tat -
ha tók.

(4) A Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–f) pont já ban
meg ha tá ro zott fe nyí té sek vég re haj tá sá nak tar ta ma alatt ki -
sza bott újabb, azo nos tar tal mú fe nyí tés sel a már meg ál la -
pí tott ala cso nyabb fi ze té si fo ko zat ban, il let ve rend fo ko -
zat ban el töl tött idõ vagy a rend fo ko za ti vá ra ko zá si idõ az
újabb fe nyí tés tar ta má val meg hosszab bo dik.
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(5) Az eggyel ala cso nyabb rend fo ko zat ba vissza ve tés
fe nyí tés idõ tar ta ma az ere de ti rend fo ko zat vá ra ko zá si ide -
jé be nem szá mít be.

(6) Nem al kal maz ha tó a Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé -
nek f) pont ja sze rin ti fe nyí tés, ha az zal a hi va tá sos ál lo má -
nyú a Hszt. 100.  §-ának (2) be kez dé se alap ján ala cso nyabb 
be so ro lá si osz tály ba tar to zó rend fo ko za ti állomány -
csoportba ke rül ne.

(7) A Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti
ala cso nyabb szol gá la ti be osz tás ba he lye zés fe nyí tés jog -
erõ re emel ke dé sét köve tõen a hi va tá sos ál lo mány út a be -
osz tá sá ból fel kell men te ni és a Hszt. 2.  §-ának s) pont ja
figye lembe véte lével a fegy ve res szerv állományille té kes
pa rancs nok alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze ti egy sé gé -
nél, en nek hi á nyá ban más szer ve ze ti egy sé gé nél a be so ro -
lá si osz tá lyán be lü li, kép zett sé gé nek és rend fo ko za tá nak
meg fe le lõ ala cso nyabb szol gá la ti be osz tás ba kell át he -
lyez ni. Az ere de ti vagy an nál ma ga sabb be osz tás ba is mé -
tel ten csak ak kor ne vez he tõ ki, ha a fe nyí tés vég re haj tá sá -
nak meg kez dé sé tõl szá mí tott leg alább egy év el telt.

Mentesítés

35.  §

(1) A Hszt. 148.  §-ának (2) be kez dé se alap ján – a szol -
gá la ti elöl já ró ja vas la tá ra – át la gon fe lü li tel je sít mény re és
pél da mu ta tó ma ga tar tás ra te kin tet tel az el sõ fo kú ha tá ro za -
tot ho zó fe gyel mi jog kört gya kor ló elöl já ró, il let ve ki -
emel ke dõ helyt ál lás vagy hõ si es ma ga tar tás el is me ré sé ül
az or szá gos pa ran csok vagy ja vas la tá ra a mi nisz ter men te -
sít he ti a hi va tá sos ál lo mány út a fe nyí tés ha tá lya alól.

(2) A Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–g) pont já ban
meg ha tá ro zott fe nyí tést ak kor is vég re kell haj ta ni, ha an -
nak le töl té se elõtt men te sí tet ték a fe nyí tés ha tá lya alól. Az
or szá gos pa rancs nok vagy ja vas la tá ra a mi nisz ter rend kí -
vü li hely zet ben ta nú sí tott ki emel ke dõ helyt ál lás vagy hõ -
si es ma ga tar tás el is me ré sé ül a fe nyí tés to váb bi vég re haj tá -
sa alól is men te sít he ti a hi va tá sos ál lo mány út.

(3) Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság ál lo má nyá ba
tar to zó hi va tá sos ál lo má nyú men te sí té sé re, a mi nisz ter és
az or szá gos pa rancs nok csak ak kor jo go sult, ha a fe nyí tést
a mi nisz ter, il let ve az or szá gos pa rancs nok szab ta ki.

Szabálysértés elbírálása fegyelmi jogkörben

36.  §

(1) Szol gá la ti he lyen vagy szol gá lat tal össze füg gés ben
el kö ve tett sza bály sér tést a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a
sza bály sér té si ha tó ság át té te le vagy hoz zá cím zett fel je -

len tés, il let ve egyéb mó don va ló tu do más szer zés alap ján
fe gyel mi el já rás ke re té ben bí rál ja el.

(2) Ha a sza bály sér tés rõl nem a sza bály sér té si ha tó ság
át té te le alap ján sze rez tu do mást és az ügy ben a fe gyel mi
jog kö ré be nem tar to zó sze mély fe le lõs sé ge is fel vet he tõ, a
fe gyel mi el já rás el ren de lé se és fel füg gesz té se mel lett, a
ren del ke zés re ál ló ira to kat meg kül di az ille té kes sza bály -
sér té si ha tó ság nak. Az el já rást csak a sza bály sér té si ha tó -
ság fe le lõs sé gi ará nyok te kin te té ben ho zott jog erõs ha tá ro -
za tá nak kéz hez vé te lét köve tõen le het foly tat ni. Ha a sza -
bály sér té si ha tó ság az el já rás alá vont fe le lõs sé gét nem lát -
ja meg ál la pít ha tó nak, a fe gyel mi el já rást meg kell szün -
tetni.

(3) Sza bály sér tés el bí rá lá sá nál el sõ sor ban pénz bír ság
fe nyí tést kell ki szab ni. A pénz bír ság mér té ké nek meg ha tá -
ro zá sa kor a he lyi sza bály sér té si ha tó ság ha son ló cse lek -
mé nyek re irány adó gya kor la tát kell ala pul ven ni. Et tõl
eny hébb fe nyí tést ki szab ni csak ak kor le het, ha azt a sza -
bály sér tés cse kély sú lya vagy egyéb, a sza bály sér tés sel
össze füg gõ mél tá nyol ha tó kö rül mény in do kol ja. Sú lyo -
sab bat pe dig ak kor, ha a sza bály sér tõ ma ga tar tás egy ben
olyan szol gá la ti kö te le zett ség sze gés nek is mi nõ sül, amely
a sú lyo sabb fe nyí tés ki sza bá sát in do kol ja vagy a 29.  §-ban
meg ha tá ro zot tak te szik szük sé ges sé.

(4) El kob zás vagy más in téz ke dés kez de mé nye zé sé rõl
az ér de mi ha tá ro zat ban kell ren del kez ni. Ugyan csak az ér -
de mi ha tá ro zat ban kell ren del kez ni a köz le ke dé si bün te tõ -
pont rend szer al kal ma zá sá ról is.

(5) A fe nyí tett nek a fe nyí tés jog erõ re emel ke dé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül be nyúj tott írás be li ké rel mé re az
állományille té kes pa rancs nok kü lön ha tá ro zat ban en ge dé -
lyez he ti a pénz bír ság leg fel jebb hat ha vi rész let ben tör té nõ 
be fi ze té sét vagy a be fi ze tés leg fel jebb há rom hó nap pal
tör té nõ el ha lasz tá sát. A ké re lem el bí rá lá sá ról  szóló ha tá ro -
zat el len pa nasz elõ ter jesz tésének nincs he lye.

(6) Pénz bír sá got az állományille té kes pa rancs nok irá -
nyí tá sa alatt ál ló szerv be vé te li szám la szá má ra kell be fi -
zet ni. A szerv pénz ügyi ve ze tõ jét a jog erõs ha tá ro zat ren -
del ke zõ ré szé nek, il let ve a rész let fi ze tést vagy ha lasz tott
be fi ze tést en ge dé lye zõ ha tá ro za tá nak meg kül dé sé vel kell
tá jé koz tat ni, aki in téz ke dik a kö ve te lés nyil ván tar tás ba vé -
te lé rõl.

(7) A szerv pénz ügyi ve ze tõ je, ha a kö te le zett a be fi ze -
tést a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 30 na pon be -
lül vagy az en ge dé lye zett ha lasz tás ha tár nap já ig nem tel je -
sí tet te, er rõl ér te sí ti az állományille té kes pa rancs no kot, aki 
el ren de li a meg nem fi ze tett pénz bír ság le vo ná sát a hi va tá -
sos ál lo má nyú il let mé nyé bõl. Meg kell von ni a rész let fi ze -
tést at tól, aki a be fi ze té si kö te le zett sé gé nek a rész let ese dé -
kes sé gé tõl szá mí tott 15 na pon be lül nem tesz ele get.
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Katonai vétség fegyelmi eljárásban történõ elbírálása

37.  §

(1) Ha a fe gyel mi el já rás tár gyá vá tett cse lek mény al kal -
mas ka to nai vét ség meg ál la pí tá sá ra is, az el ren delt fe gyel -
mi el já rást fel kell füg gesz te ni, amíg a ka to nai ügyész nem
dönt ar ról, hogy a Be. 485/A.  §-a alap ján az ira to kat fe -
gyel mi el já rás ra meg kül di vagy a nyo mo zás foly ta tá sá ra
in téz ke dik.

(2) Amennyi ben a ka to nai ügyész a fel je len tést el uta sít -
ja vagy a nyo mo zást meg szün te ti és az ügyet a ka to nai vét -
ség fe gyel mi ha tás kör ben tör té nõ el bí rá lá sa cél já ból az
ille té kes pa rancs nok nak meg kül di, a már ugyan azon ügy -
ben el ren delt fe gyel mi el já rást el ren de lõ ha tá ro za tot mó -
do sí ta ni kell. A mó do sí tó ha tá ro zat ban meg kell je löl ni az
an nak alap já ul szol gá ló ka to nai ügyé szi ha tá ro za tot, a ka -
to nai vét ség meg ne ve zé sét és mi nõ sí té sét, va la mint azt a
tényt, hogy to váb bi ak ban – a tény ál lás vál to zat la nul ha -
gyá sa mel lett – a fe gyel mi el já rás a Hszt. 119.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti fe gye lem sér tés he lyett ka to nai vét -
ség  miatt fo lyik.

(3) A fe gyel mi el já rást a Hszt. és a Sza bály zat fe gyel mi
el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyai sze rint kell le foly tat ni,
azon ban a vizs gá lat so rán a ka to nai vét ség Btk.-ban meg -
ha tá ro zott tör vényi tény ál lá sá nak meg va ló sí tá sát kell bi -
zo nyí ta ni. Ha fe gyel mi ha tás kör be uta lás a nyo mo zás
meg szün te té sé vel tör tént, a nyo mo zás so rán le foly ta tott
bi zo nyí tá si cse lek mé nye ket nem kell meg is mé tel ni.

(4) A ka to nai vét ség  miatti pénz bír ság ki sza bá sa kor a
te rü le ti leg ille té kes me gyei bí ró sá gok ka to nai ta ná csá nál
ki ala kult gya kor la tot kell ala pul ven ni. A pénz bír ság be fi -
ze té sé re, a be fi ze tés ha lasz tá sá ra, il let ve a rész let fi ze tés re
a 36.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

A hivatásos önkormányzati tûzoltóság parancsnokával
és helyettesével szembeni fegyelmi eljárás

eltérõ szabályai

38.  §

(1) Ha a kép vi se lõ-tes tü let (ille té kes bi zott sá ga) a pa -
rancs nok, il let ve a pol gár mes ter a pa ran csok-he lyet tes vo -
nat ko zá sá ban fe gyel mi el já rás ra okot adó kö rül ményt ál la -
pít meg, a ren del ke zés re ál ló ira to kat vé le mé nye zés re
meg kül di a szak mai fel ügye le tet el lá tó ka taszt ró fa vé del mi 
igaz ga tó nak (fõ igaz ga tó nak).

(2) A ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó (fõ igaz ga tó),
amennyi ben a ren del ke zés re ál ló ira tok alap ján a fe gye -
lem sér tés meg ala po zott gya nú ja te kin te té ben nem le het
egy ér tel mû en ál lást fog lal ni,

a) az ira to kat vissza kül di, meg je löl ve azo kat a kö rül -
mé nye ket, ame lyek tisz tá zá sá hoz to váb bi ada tok be szer -
zé se, vizs gá lat le foly ta tá sa szük sé ges, vagy

b) fel ügye le ti ha tás kö ré ben vizs gá la tot tart, ada tok, ira -
tok be szer zé sé re in téz ke dik.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti fel ügye le ti vizs gá lat ra, il let -
ve ki egé szí tõ adat gyûj tés re a 11.  § (3) be kez dé sé nek ren -
del ke zé se it ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

(4) A ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó (fõ igaz ga tó) vé le mé -
nyé ben meg je lö li a fe gye lem sér tés meg ala po zott gya nú já -
ra vo nat ko zó tény ál lást, az azt alá tá masz tó ada tok kal, a
meg sze gett kö te le zett sé get és a kö te le zett ség sze gés jo gi
alap ja it, va la mint a vizs gá lat so rán, il let ve az el bí rá lás nál
figye lembe ven ni ja va solt egyéb kö rül mé nye ket. A vé le -
mény nem tar tal maz hat a fe le lõs ség re vo nás mód já ra és
mér té ké re vo nat ko zó ja vas la tot.

(5) A ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó (fõ igaz ga tó) a vé le -
mé nyét – a (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – a meg ke re sés be ér ke zé sét kö ve tõ nyolc na pon be lül 
meg kül di a pol gár mes ter nek.

39.  §

(1) Ha a ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó (fõ igaz ga tó) fel -
ügye le ti, il let ve jog sza bály ban meg ál la pí tott egyéb in téz -
ke dé si jog kö ré ben el jár va ész le li, il let ve tu do má sá ra jut,
hogy a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság pa rancs no ká -
nak vagy a he lyet te sé nek te vé keny sé ge vagy mu lasz tá sa
al kal mas fe gye lem sér tés meg ala po zott gya nú já nak meg ál -
la pí tá sá ra, az azt meg ala po zó ira tok meg kül dé sé vel együtt
írás ban kez de mé nye zi az érin tet tel szem be ni fe gyel mi el -
já rás meg in dí tá sát.

(2) Fe gyel mi el já rást kez de mé nyez ni csak ak kor le het,
ha a fe gyel mi el já rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges ada tok,
ira tok már ren del ke zés re áll nak és azok fe gye lem sér tés
meg ala po zott gya nú ját kel lõ kép pen alá tá maszt ják.

(3) Az igaz ga tó (fõ igaz ga tó) a fe gyel mi el já rás kez de -
mé nye zé sé rõl  szóló irat ban meg je lö li az igaz ga tó ság nak
(fõ igaz ga tó ság) azt a mun ka tár sát vagy szük ség ese tén a
bi zott ság tag ja it, aki – a kép vi se lõ-tes tü let, il let ve a pol -
gár mes ter dön té se sze rint – a fe gyel mi el já rás so rán a vizs -
gá la tot le foly tat ja vagy an nak le foly ta tá sá ban részt vesz.

(4) A fe gyel mi el já rás kez de mé nye zés rõl  szóló irat tar tal -
má ra a 38.  § (4) be kez dé sét ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

II. Rész

ELJÁRÁS A SZOLGÁLATTAL NEM ÖSSZEFÜGGÕ
BÛNCSELEKMÉNY ESETÉN

40.  §

(1) Ha a hi va tá sos ál lo má nyú ma ga tar tá sa a Hszt.
149.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti szol gá la ti vi szony ból
ere dõ kö te le zett sé gé vel össze nem füg gõ bûn cse lek mény -
nek mi nõ sül és a nyo mo zást ve le szem ben el ren del ték,
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 illetve gya nú sí tott ként ki hall gat ták, be osz tá sá ból a bün -
tetõeljárás jog erõs be fe je zé sé ig az állományille té kes pa -
rancs nok fel füg geszt he ti, ha szol gá la ti he lyé tõl va ló tá vol -
tar tá sa in do kolt.

(2) A be osz tás ból tör té nõ fel füg gesz tés nek ak kor van
he lye, ha az állományille té kes pa ran csok meg íté lé se sze -
rint a hi va tá sos ál lo má nyú ter hé re rótt bûn cse lek mény jel -
le ge, il let ve sú lya  miatt a be osz tás to váb bi el lá tá sá nak
meg ha gyá sa a fegy ve res szerv te kin té lyét, a mû kö dé sé be
ve tett köz bi zal mat sú lyo san ve szé lyez te ti.

(3) A hi va tá sos ál lo mány út a be osz tá sá ból az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a nyo -
mo zás tar ta má ra fel le het füg gesz te ni, ha azt a nyo mo zó
ha tó ság a bün te tõ el já rás ér de ke i re te kin tet tel írás ban kez -
de mé nyez te az állományille té kes pa rancs nok nál. Az
állományille té kes pa rancs nok, ha a fel füg gesz tés bõl két
hó nap le telt, a fel füg gesz tést kez de mé nye zõ nyo mo zó ha -
tó sá got írás ban a fel füg gesz tés in do kolt sá gá nak fe lül vizs -
gá la tá ra ké ri fel. Ha a be osz tás ból fel füg gesz tés a hat hó -
na pot meg ha lad ja, a fenn tar tás in do kolt sá gá ról az állo -
mány ille té kes pa rancs nok írás ban ki ké ri a nyo mo zó ha tó -
ság fe let tes szer ve ve ze tõ jé nek a vé le mé nyét.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott be osz tás ból fel -
füg gesz tés sel szem ben a fel füg gesz tett a 17.  § (7) be kez -
dé se sze rint él hyet pa nasszal.

41.  §

(1) A Hszt. 149.  §-ának (3) be kez dé se szem pont já ból
be is me rés nek kell te kin te ni azt is, ha a hi va tá sos ál lo má -
nyú az el le ne in dult bün te tõ el já rás ban ho zott, a bûn cse lek -
mény el kö ve té sét meg ál la pí tó ér de mi dön tést tar tal ma zó
ha tá ro zat tal (ha tá ro zat, vég zés vagy íté let) szem be ni jog -
or vos lat ban a ter hé re rótt tény ál lás meg va ló sí tá sát nem vi -
tat ja.

(2) Ha a hi va tá sos ál lo má nyú val szem ben több, a Hszt.
149.  §-a ha tá lya alá tar to zó bûn cse lek mény  miatt fo lyik
bün te tõ el já rás és a tet ten érés vagy a be is me rés csak va la -
me lyik bûn cse lek mény vo nat ko zá sá ban áll fenn, a Hszt.
56.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti mél tat lan ná vá -
lást csak e bûn cse lek mény vo nat ko zá sá ban le het vizs gál ni
és meg ál la pí ta ni a bün te tõ el já rás jog erõs be fe je zé se elõtt.

III. Rész

A MÉLTATLANSÁGI ELJÁRÁS

42.  §

(1) A Hszt. 56.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
mél tat lan ná vá lást az állományille té kes pa rancs nok kü lön
e cél ra lét re ho zott bi zott ság dön té se alap ján, mél tat lan sá gi
el já rás ke re té ben ál la pít hat ja meg.

(2) Az el já rás ban részt ve võk jog ál lá sá ra, jo ga i ra, az el -
já rás me ne té re, a bi zo nyí tás sza bá lya i ra a Hszt. XII. fe je -
ze tét, va la mint a Sza bály zat ren del ke zé se it – el té rõ ren del -
ke zés hi á nyá ban – ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

43.  §

(1) A mél tat lan sá gi el já rás el ren de lé sé rõl az állomány -
ille té kes pa rancs nok dönt. Min den eset ben el kell ren del ni
az el já rást, ha a szol gá la ton kí vü li ma ga tar tás:

a) szán dé kos vagy két év sza bad ság vesz tés nél sú lyo -
sab ban fe nye ge tett gon dat lan bûn cse lek ményt is meg va ló -
sít és az ügy ben bün te tõ el já rás in dult,

b) a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
141–146.  §-a, a 151–155.  §-a, a 156/A–159.  §-a sze rin ti
sza bály sér tést is meg va ló sít és az ügy ben sza bály sér té si
el já rás in dult.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül a ren -
del ke zés re ál ló ada tok alap ján kell mér le gel ni, hogy a hi -
va tá sos ál lo má nyú ma ga tar tá sa al kal mas le het-e a Hszt.
56.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott mél -
tat lan sá gi ok meg ál la pí tá sá ra.

(3) A mél tat lan sá gi el já rás el ren de lé sé rõl – az elõ zõ be -
kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – az állomány -
ille té kes pa rancs nok az ar ra okot adó ma ga tar tás ról, il let ve 
a bün te tõ el já rás ról vagy a sza bály sér té si el já rás ról va ló tu -
do más szer zést köve tõen ha la dék ta la nul in téz ke dik. Nincs
he lye mél tat lan sá gi el já rás meg in dí tá sá nak, ha a tu do más -
szer zés tõl szá mí tott há rom hó nap el telt.

(4) A mél tat lan sá gi el já rás ban a tény ál lás meg ál la pí tá -
sá hoz, a mél tat lan sá got vagy an nak hi á nyát meg ala po zó
kö rül mé nyek tisz tá zá sá hoz szük sé ges bi zo nyí té kok fel de -
rí té sé hez az állományille té kes pa rancs nok a mél tat lan sá gi
el já rás el ren de lé sé vel egy ide jû leg vizs gá lót bíz hat meg.

(5) Az állományille té kes pa rancs nok a vizs gá ló ja vas la -
ta alap ján – mél tat lan sá got meg ala po zó ma ga tar tás hi á -
nyá ban – az el já rást meg szün te ti vagy az ügy el bí rá lá sá ra
há rom ta gú mél tat lan sá gi bi zott sá got (a továb biak ban: bi -
zott ság) hoz lét re. A bi zott ság el nö ke az állományille té kes
pa rancs nok. Tag ja it a szerv hi va tá sos ál lo má nyá nak meg -
fe le lõ szol gá la ti ta pasz ta lat tal ren del ke zõ, pél dás ma ga tar -
tást ta nú sí tó és az el já rás alá vont tal leg alább azo nos rend -
fo ko za ti ál lo mány cso port ba tar to zók kö zül az állomány -
ille té kes pa rancs nok je lö li ki. Amennyi ben ilyen sze mély
nincs a szerv nél, a bi zott sá gi ta got – az állomány ille té kes
pa rancs nok meg ke re sé sé re – az állományille té kes pa -
rancs nok szol gá la ti elöl já ró ja je lö li ki az ál ta la irá nyí tott
szer vek ál lo má nyá ból.

(6) Az ügy vizs gá ló já nak ki je lö lé sé re és az össze fér he -
tet len sé gi okok ra a Hszt. XII. fe je ze té nek és a Sza bály zat
I. ré szé nek ren del ke zé se it ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

(7) A mél tat lan sá gi el já rás alá vont a vizs gá ló sze mé lye
vagy a bi zott ság tag jai el len el fo gult sá got je lent het be,
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vagy az ügy ben va ló érin tett ség  miatt ki fo gást emel het. Az 
el fo gult sá got, il let ve a ki fo gást az állományille té kes pa -
rancs nok há rom na pon be lül el bí rál ja. Ha az el fo gult sá got,
il let ve a ki fo gást az állományille té kes pa rancs nok kal
szem ben ter jesz tet ték elõ, azt az állományille té kes pa -
rancs nok elöl já ró ja bí rál ja el, és szük ség ese tén az alá ren -
delt sé gé be tar to zó, má sik állományille té kes pa rancs no kot
je löl ki a bi zott ság el nö ké nek, vagy az ügyet ma gá hoz von -
va sze mé lye sen lát ja el az állományille té kes pa rancs no kot
meg il le tõ ha tás kört.

(8) A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság nál az elöl já ró 
pa rancs no kot meg il le tõ jog kört a pol gár mes ter gya ko rol ja, 
aki a bi zott ság el nö ki fel ada ta it sze mé lye sen lát ja el vagy
az zal az ön kor mány zat ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jét (pol gár -
mes ter-he lyet tes, kép vi se lõ-tes tü le ti bi zott ság ve ze tõ je) is
meg bíz hat ja. Ha pe dig a vizs gá ló sze mé lyé vel vagy a bi -
zott ság tag já val szem be ni össze fér he tet len ség áll fenn, és
nincs más ar ra al kal mas hi va tá sos ál lo má nyú, az érin tett
pol gár mes ter má sik hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság
pa rancs no kát ké ri fel, hogy a sa ját ál lo má nyá ból je löl jön
ki vizs gá lót vagy bi zott sá gi ta got.

44.  §

(1) A vizs gá ló 30 na pon be lül le foly tat ja a vizs gá la tot,
mely nek so rán össze kell gyûj te ni mind azo kat a bi zo nyí té -
ko kat, ame lyek alap ján a bi zott ság dönt het a mél tat lan ság
kér dé sé ben. A ha tár idõ egy eset ben 30 nap pal meg -
hosszab bít ha tó.

(2) A vizs gá ló a vizs gá lat be fe je zé se kor je len tést ké szít,
mely ben össze fog lal ja a ki fo gás olt ma ga tar tás el kö ve té sét, 
va la mint a Hszt. 56.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sát bi zo nyí tó té nye ket és
kö vet kez te té se ket és ezek alap ján ja vas la tot tesz a bi zott -
ság dön té sé re. Je len té sét a vizs gá lat be fe je zé sét kö ve tõ öt
na pon be lül meg kül di az állományille té kes pa rancs nok -
nak.

45.  §

(1) Az állományille té kes pa rancs nok a vizs gá ló je len té -
sé nek kéz hez vé te lét kö ve tõ 14 na pon be lü li idõ pont ra
össze hív ja a bi zott ság ülé sét. Ha az ügy ér de mé rõl az ülé -
sen a bi zott ság dön te ni nem tud, 14 na pon be lül újabb ülést 
tart.

(2) A bi zott ság az ülé sén a bi zo nyí té ko kat ér té ke li, to -
váb bi bi zo nyí tást foly tat hat, ira to kat kér het be, ta nú kat
hall gat hat meg, szem lét tart hat vagy az újabb ülé sig a vizs -
gá lót pót vizs gá lat ra, bi zo nyí té kok be szer zé sé re utasít -
hatja.

(3) A bi zott ság ülé sén a ta go kon kí vül, az el já rás alá
vont és kép vi se lõ je, a vizs gá ló és a jegy zõ könyv ve ze tõ le -
het je len, ahol a ta gok nak együt te sen kell je len len ni ük. A
bi zott ság el já rá sá ról és ta nács ko zá sá ról jegy zõ köny vet
kell fel ven ni.

(4) A bi zott ság ülé sén le he tõ vé kell ten ni, hogy az el já -
rás alá vont az üggyel kap cso la tos ál lás pont ját szó ban
vagy írás ban elõ ter jeszt hes se. Ha az el já rás alá vont – aka -
dá lyoz ta tás ki vé te lé vel – a bi zott ság fel hí vá sa el le né re
nem je lent meg és írás ban sem ad ta elõ vé de ke zé sét, a ren -
del ke zés re ál ló ada tok alap ján kell dön te ni.

(5) A bi zott ság el já rá sá hoz szük sé ges fel té te lek biz to sí -
tá sá ról, a bi zo nyí té kok be szer zé sé rõl, a meg hall gat ni kí -
ván tak ki ér te sí té sé rõl az állományille té kes pa rancs nok
gon dos ko dik.

46.  §

(1) Amennyi ben az el já rás tár gyát ké pe zõ cse lek mény
al kal mas bûn cse lek mény vagy sza bály sér tés meg ál la pí tá -
sá ra is, a mél tat lan sá gi el já rást leg fel jebb a bün te tõ-, il let -
ve sza bály sér té si el já rás jog erõs be fe je zé sé ig fel le het füg -
gesz te ni, ha a mél tat lan sá got meg ala po zó ma ga tar tás ról a
ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján nem le het két sé get ki zá -
ró bi zo nyos ság gal ér dem ben dön te ni.

(2) A mél tat lan sá gi el já rás fel füg gesz té sé rõl, il let ve
foly ta tá sá ról a mél tat lan sá gi bi zott ság ülé sé ig az ál lo -
mányille té kes pa ran csok, azt köve tõen a mél tat lan sá gi bi -
zott ság dönt.

47.  §

(1) A bi zott ság a 45.  § (1) be kez dé se sze rin ti ülé sét kö -
ve tõ öt na pon be lül zárt ülé sen több sé gi ha tá ro zat tal dönt a
mél tat lan ság fenn ál lá sá ról vagy hi á nyá ról. Dön té sét ha tá -
ro zat ba fog lal ja, mely tar tal maz za a mél tat lan ná vá lás kér -
dé sé ben ho zott dön tést, az azt meg ala po zó tény ál lást és a
dön tés in do ka it, va la mint a jog or vos la ti le he tõ sé get (fel -
men tés rõl  szóló ál lo mány pa ranccsal szem be ni szol gá la ti
pa nasz).

(2) Ha a bi zott ság dön té se sze rint a hi va tá sos ál lo má nyú 
a hi va tá sos szol gá lat ra mél tat lan ná vált, az állományille té -
kes pa rancs nok kö te les a szol gá la ti jog vi szo nyát fel men -
tés sel meg szün tet ni és ar ról ál lo mány pa rancs ban in téz -
ked ni, il let ve az ira to kat az ar ra jo go sult elöl já ró hoz fel ter -
jesz te ni.

(3) A bi zott ság dön té sé vel szem ben kü lön jog or vos lat -
nak he lye nincs, azon ban az an nak vég re haj tá sá ról  szóló
ál lo mány pa rancs el len a Hszt. 194.  §-a alap ján be nyúj tott
– ha lasz tó ha tá lyú – szol gá la ti pa nasz ban ki fo gá sol ha tó a
mél tat lan sá gi el já rás és az ab ban ho zott dön tés jogszerû -
sége.
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IV. Rész

IRAT- ÉS ADATKEZELÉS

48.  §

(1) A fe gyel mi és a mél tat lan sá gi el já rá sok ira ta it a
szerv ira ta i tól el kü lö ní tet ten, kü lön ik ta tás ban „Fe”, il let ve 
„Me” je lö lés sel el lát va kell ke zel ni. Az el já rás jog erõs be -
fe je zé sét köve tõen az ira tot le kell zár ni, és irat tár ba kell
he lyez ni. A bi zo nyí tás hoz fel hasz nált ere de ti ira tot vagy
tár gyat an nak kell vissza jut tat ni, aki tõl az el já rás so rán be -
sze rez ték. A kép vagy hang rög zí tés re fel hasz nált adat hor -
do zó tar tal mát tö röl ni kell vagy meg kell sem mi sí te ni.

(2) A fe gyel mi és mél tat lan sá gi el já rás ira ta i ba csak a
jog sza bály ál tal fel ha tal ma zott sze mé lyek te kint het nek be, 
il let ve ab ból ada tot szol gál tat ni csak jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott sze mé lyek ré szé re és ok ból le het. A be te kin tés -
rõl vagy adat szol gál ta tás ról be te kin tõ la pot kell ve zet ni,
amely tar tal maz za a be te kin tõ sze mé lyét, a be te kin tés jog -
cí mét, ide jét, a be te kin tõ vagy az adat to váb bí tó alá írá sát.

(3) Az állományille té kes pa rancs nok irá nyí tá sa alatt
 álló fe gyel mi szerv ve ze tõ je, an nak hi á nyá ban az ügy vizs -
gá ló ja kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a fe gyel mi el já rás
meg in du lá sá tól an nak jog erõs be fe je zé sé ig a fe gyel mi el -
já rás ra vo nat ko zó ada tok a SZENYOR for WINDOWS
sze mély ügyi szá mí tó gé pes nyil ván tar tó rend szer be fel vé -
tel re ke rül je nek, és a fe gyel mi el já rás el ren de lé sé rõl, a be -
osz tás ból fel füg gesz tés el ren de lé sé rõl és meg szün te té sé -
rõl, va la mint az ér de mi ha tá ro zat ról az ille té kes sze mély -
ügyi szerv tá jé koz ta tást kap jon.

(4) Az állományille té kes pa rancs nok min den év jú li us
20-áig az el sõ fél év re, il let ve min den év ja nu ár 20-áig az
elõ zõ év re vo nat ko zó an a SZENYOR for WINDOWS szá -
mí tó gé pes nyil ván tar tá si rend szer ben meg ha tá ro zot tak
alap ján ki mu ta tást (sta tisz ti kát) ké szít a fo lya mat ban le võ
és be fe je zett el já rá sok ról. Az or szá gos pa rancs nok sá gok
(bel ügyi szer vek) a fegy ve res szerv re (bel ügyi szerv re) vo -
nat ko zó össze sí tett ki mu ta tást min den év jú li us 31-éig, il -
let ve min den év ja nu ár 31-éig meg kül di a BM Humán -
politikai Fõ cso port fõ nök ség nek.

(5) A (3) és (4) be kez dé sek ren del ke zé se it nem kell al -
kal maz ni a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ra.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

49.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban le võ ügyek re is al kal -
maz ni kell.

(2) A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 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  szóló 9/1997. (II. 12.) BM ren de -
let 27.  §-ának (4) be kez dé se és a 28.  §-a.

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

A belügyminiszter

12/2006. (III. 14.) BM

rendelete

a belügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági

eljárásban közremûködõ tolmácsok, jeltolmácsok

díjazásáról

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 174.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

(1) A bel ügyi ága zat ba tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás ban köz re mû kö dõ tol má csot, jel tol má csot te vé -
keny sé gé ért mun ka díj és költ ség té rí tés il le ti meg.

(2) A tol má csot és a jel tol má csot meg il le tõ mun ka díj és
vá ra ko zá si díj e ren de let ben meg ha tá ro zott össze ge a tol -
má cso lá si és jel tol má cso lá si te vé keny ség el len ér té két ter -
he lõ ál ta lá nos for gal mi adó össze gét nem tar tal maz za, azt
az e ren de let ben meg ha tá ro zott össze ge ken, mint adó ala -
pon fe lül kell fel szá mí ta ni, ha a tol mács, jel tol mács az ál ta -
lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Áfa tv.) ren del ke zé sei alap ján ál ta lá nos
for gal mi adó fel szá mí tás ra kö te le zett. Ha a tol mács, jel tol -
mács az Áfa tv. sze rint le vo ná si jog gal ren del ke zik, a
szám lá val iga zolt költ ség nek csak a net tó össze ge nö ve li
az adó ala pot.

(3) Ha a tol mács, jel tol mács te vé keny sé ge az Áfa tv.
5.  §-a sze rin ti gaz da sá gi te vé keny ség nek mi nõ sül, a tol -
mács nak, jel tol mács nak kü lön jog sza bály ren del ke zé sei
sze rint szám lát kell ki ál lí ta nia, il let ve a ki ren de lõ ha tó ság -
nak a szám la el le né ben dí jat kell fi zet nie.

2.  §

(1) A tol mács ré szé re a mel lék let ben meg ha tá ro zott
mun ka dí jat a díj sá vok figye lembe véte lével, a he lyi pi a ci
vi szo nyok hoz iga zo dó an kell meg ál la pí ta ni.
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(2) A jel tol mács ré szé re 6000 Ft/óra (net tó) mun ka dí jat
kell meg ál la pí ta ni.

(3) A tol má csot, jel tol má csot (a továb biak ban együtt:
tol mács) meg il le tõ mun ka díj meg ál la pí tá sá nál min den
meg kez dett órát fél óra ként, fél óra le tel tét köve tõen egy
óra ként kell figye lembe ven ni.

(4) A tol mács a szá má ra meg ál la pí tott mun ka dí jon fe lül
uta zá si költ ség té rí tés re tart hat igényt. Az iga zolt költ sé get
a tol mács szá má ra a kö vet ke zõk sze rint kell meg té rí te ni:

a) vas úti 2. osz tá lyú me net tér ti díj tel jes össze gét
(rend kí vül in do kolt vagy sür gõs igény be vé tel ese té ben a
pót jegy árát is),

b) he lyi, il let ve hely kö zi au tó busz me net tér ti díj tel jes
össze gét,

c) sze mély gép ko csi igény be vé te le ese tén – amennyi -
ben a tol má cso lás hely szí ne tö meg köz le ke dé si esz köz zel
nem, vagy arány ta la nul hosszú (oda-vissza uta zá si idõ tar -
tam a 4 órát meg ha la dó) uta zá si idõ vel kö ze lít he tõ meg – a
gép jár mû nek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott üzem -
anyag nor ma figye lembe véte lével a tény le ge sen meg tett
oda-vissza út ra a km-tá vol ság és az APEH ál tal köz zé tett
hi va ta los üzem anyag ár szor za tá nak össze gét.

(5) Ha a tol mács a tol má cso lá si te vé keny ség meg kez dé -
sé re ki tû zött idõ pont ban meg je lent, a tény le ges tol má cso -
lás meg kez dé sé ig, ille tõ leg a tol má cso lás el ma ra dá sá nak
köz lé sé ig a tol má csot vá ra ko zá si díj il le ti meg, amely min -
den meg kez dett fél órá ra net tó 500 Ft. Ezen fe lül a tol mács
szá má ra – uta zá si költ ség té rí tés re vo nat ko zó igé nye ese -
tén – az uta zá si költ sé get is meg kell té rí te ni.

(6) Ha az el já rá si cse lek ményt a ha tó ság fél be sza kít ja,
ezt az idõ tar ta mot a vá ra ko zá si idõ be be kell szá mí ta ni.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba. Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult
ügyek ben kell al kal maz ni.

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

Melléklet 
a 12/2006. (III. 14.) BM rendelethez

TOLMÁCSOLÁS Ft/óra

-tól -ig

1. Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség hez
(a továb biak ban: EGT) tar to zó
or szá gok hi va ta los nyel vei + ro -
mán, orosz, bol gár, szerb, hor vát,
uk rán és tö rök nyelv

 aró/t
F ó tten

2 500 8 000

TOLMÁCSOLÁS Ft/óra

-tól -ig

2. Az EGT-n kí vü li or szá gok hi va -
ta los nyel vei (ki vé ve: ro mán,
orosz, bol gár, szerb, hor vát, uk -
rán és tö rök nyelv), il let ve a nem -
ze ti és et ni kai ki sebb sé gi nyel vek

 aró/t
F ó tten

4 000 10 000

A belügyminiszter

13/2006. (III. 14.) BM

rendelete

a vívás sportedzõi szakképesítés szakmai

és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – az ok ta tá si mi nisz ter egyet ér té sé vel – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A ví vás sport edzõi szak ké pe sí tés szak mai és vizsga -
követelményeit a ren de let mel lék le té ben fog lal tak sze rint
ha tá ro zom meg.

2.  §

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

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

Melléklet
a 13/2006. (III. 14.) BM rendelethez

A sportedzõ (vívás) szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményei

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szereplõ adatai

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 8962 01

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: sport edzõ (ví vás)

3. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3419
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4. Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 1 év

5. Kép zé si idõ, ma xi má lis óra szám: –

6. El mé let ará nya: 60%

7. Gya kor lat ará nya: 40%

II. A szakképesítés további adatai

1. A kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges is ko lai és szak -
mai elõ kép zett ség, elõ írt szak mai gya kor lat: érett sé gi vizs -
ga, to váb bá a Ma gyar Ví vó Szö vet ség ál tal iga zolt sport ági 
jár tas ság (sze re pel ni kell az or szá gos sport ági szak szö vet -
ség re giszt rá ci ó já ban).

2. Pá lya al kal mas sá gi, il let ve szak mai al kal mas sá gi kö -
ve tel mé nyek:

– egész ség ügyi al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek nek kell
meg fe lel ni.

3. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma: –

4. Szint vizs ga: –

III. A szakképesítés munkaterületei

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3419 Egyéb pe da gó gu sok

5349 Egyéb kul tu rá lis, sport-, szó ra koz ta -
tá si szol gál ta tá si te vé keny ség

2. A mun ka te rü let rö vid, jel lem zõ le írá sa

A ví vás sport edzõ min de nek elõtt pe da gó gi ai te vé keny -
sé get vé gez. Fel ké szült sé ge ké pes sé te szi ar ra, hogy az
edzés tu do má nyok ered mé nye it, a ro kon- és ha tár tu do má -
nyok is me ret anya gát edzõi mun ká ja so rán hasz no sít sa, ez -
ál tal a spor to lók tel je sít mé nyét a leg ma ga sabb szint re
emel je. Hoz zá já rul ta nít vá nyai sze mé lyi ség fej lõ dé sé hez,
egész ség fej lõ dé sé hez, nö ve li sport szak mai is me re te i ket,
fej lesz ti a sport ág ered mé nyes ûzé sé hez szük sé ges szel le -
mi és tes ti ké pes sé ge i ket. Meg ta nít ja a sport ág tech ni kai,
tak ti kai és sza bály is me re te it, fel ké szí ti ta nít vá nya it a ver -
se nyek re. Ne ve lõ-ok ta tó-kép zõ te vé keny sé ge ered mé nye -
ként a ta nít vá nyok al kal mas sá vál nak a sport sze rû ver -
seny zés re, sport tel je sít mé nyük fo lya ma tos és fo ko za tos
nö ve lé sé re, a fa ir play, az egész sé ges élet mód – en nek
 részeként a rend sze res test edzés, spor to lás – népszerûsíté -
sére.

Sport ágá ban ver se nye ket szer vez, és részt vesz azok le -
bo nyo lí tá sá ban. Kap cso la tot tart a ví vás sport ág ban érin -
tett sport szer ve ze tek kel és in téz mé nyek kel. Igény sze rint
se gí ti az is ko lá ban fo lyó te het ség ku ta tást és -gon do zást.

Részt vesz egyé ni vagy tár sas vál lal ko zás for má já ban
szer ve zett ví vás tan fo lya mok ve ze té sé ben, szak mai irá nyí -
tá sá ban.

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

A szak ké pe sí tés sel ro kon mun ka kö rök, fog lal ko zá sok

azo no sí tó szám meg ne ve zé se

33 1499 01 Gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ II.

33 8962 01 Sport ok ta tó (a szak ág meg je lö lé sé vel)

52 1499 03 Pe da gó gi ai asszisz tens

IV. A foglalkozás gyakorlása során elõforduló
legfontosabb feladatok és az azokhoz kapcsolódó

követelmények

1. Fel ada tok

A ví vás sport edzõ fõ fel ada ta a sport szer ve ze tek nél
(sport egye sü le tek nél, sport vál lal ko zá sok nál) ma gas szin tû 
ví vó edzõi (ne ve lõ-ok ta tó-kép zõ) te vé keny ség vég zé se.

Fel ada ta:

– a spor to lók tel je sí tõ ké pes sé gé nek és tel je sí tõ kész sé -
gé nek ma gas szint re eme lé se, ér tel mi, er köl csi és fi zi kai
ké pes sé ge ik cél irá nyos fej lesz té se, ver se nyek re tör té nõ
fel ké szí té sük irá nyí tá sa;

– az edzett sé gi ál la pot fel mé ré se, az egyén spe ci fi kus
edzés mennyi ség meg ha tá ro zá sa;

– rö vid, kö zép- és hosszú tá vú edzés ter vek össze ál lí tá -
sa és vég re haj tá sa, szük ség sze rin ti mó do sí tá sa;

– a köz vet len ver seny-elõ ké szü le tek meg ol dá sa, a ver -
se nye ken tech ni kai és tak ti kai út mu ta tá sok adá sa (hi ba -
elem zés és -ja ví tás), az edzés ár tal mak meg elõ zé se, il let ve
ki vé dé se;

– a sport ban te het sé ges fi a ta lok ki vá lasz tá sa, gondo -
zása és me ne dzse lé se;

– edzõ tá bo rok szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa;

– tu dá sá nak és ta pasz ta la ta i nak ál lan dó gaz da gí tá sa,
bõ ví té se, to váb bá min den olyan test kul tu rá lis fel adat meg -
va ló sí tá sá ban va ló rész vé tel, amely hoz zá já rul hat kör nye -
ze té nek, sport ágá nak és ver seny zõ i nek ál ta lá nos fej lõ dé -
sé hez.

Ki emelt fel ada ta a dop ping el le nes te vé keny ség re vo nat -
ko zó sza bá lyok be tar tá sa, il let ve be tar ta tá sa, to váb bá a rá -
bí zott ver seny zõk biz ton sá gá nak, egész sé gé nek meg vé dé -
se és fej lesz té se mind az edzé sek, mind a ver se nyek so rán.
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2. Kö ve tel mé nyek

A ví vás sport edzõ le gyen ké pes:
– a sport ágát érin tõ va la mennyi test kul tu rá lis cél és fel -

adat meg ha tá ro zá sá ra és a meg va ló sí tás ban va ló részvé -
telre;

– szak mai te vé keny sé gét meg fe le lõ pe da gó gi ai, lé lek -
ta ni, szo ci o ló gi ai, to váb bá ana tó mi ai, élet ta ni és edzés el -
mé le ti is me re tek bir to ká ban vé gez ni;

– a moz gá sos cse lek vé sek – ki e mel ten a ví vó tech ni kák 
és ké pes ség fej lesz tõ gya kor la tok – min ta sze rû be mu ta tá -
sá ra és ok ta tá sá ra, a spor to lók ma ga sabb szin tû ver se nyek -
re tör té nõ fel ké szí té sé re és ver se nyez te té sé re;

– a ví vás sport ág tech ni kai, tak ti kai és szabályismere -
teit al kal maz ni;

– a ví vás sport ág ban te het sé ges fi a ta lok ki vá lasz tá sá ra,
gon do zá sá ra és me ne dzse lé sé re;

– a sport ági tech ni ka és a stí lus kö zöt ti kü lönb ség bõl
adó dó spe ci á lis ok ta tá si mód sze rek és esz kö zök al kal ma -
zá sá ra;

– sport ági edzés prog ra mok össze ál lí tá sá ra, rö vid, kö -
zép- és hosszú tá vú ter ve zés re, egyén és csa pat szá má ra
egy aránt;

– edzõ tá bo rok meg szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra;
– a dop ping el le nes te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá -

lyo kat be tar ta ni és be tar tat ni, ki e mel ten ke zel ni a ta nít vá -
nyok biz ton sá gát;

– a spor to lók egész sé gé nek meg vé dé sé re és fej lesz té -
sé re cél irá nyos gim nasz ti kai gya kor la tok ter ve zé sé vel és
szak sze rû le ve ze té sé vel;

– a gim nasz ti ka, to váb bá a sport-, il let ve a sport ág
szak nyel vé nek sza ba tos, pon tos hasz ná la tá ra, vá lasz té kos
kom mu ni ká ci ó ra;

– ví vó ver se nyek szer ve zé sé re és a le bo nyo lí tá suk ban
va ló köz re mû kö dés re;

– sport ági kép zett sé gé nek meg fele lõen sza bad idõ köz -
pon tok, -klu bok, il le tõ leg sport tan fo lya mok ve ze té sé re,
ilyen jel le gû fog lal ko zá sok szer ve zé sé re és irá nyí tá sá ra;

– sport ági kép zett sé gé nek meg fe le lõ prog ra mok szer -
ve zé sé vel a di á kok szün idei fog lal koz ta tá sá ban, ezen túl -
me nõ en a la kos ság sza bad ide je hasz nos és kul tu rált el töl -
té sé nek meg szer ve zé sé ben va ló köz re mû kö dés re (ok ta tó -
ként, fel ügye lõ ként, ne ve lõ ként);

– az új, kor sze rû gya kor la ti ta pasz ta la tok és sport tu do -
má nyos ered mé nyek fel dol go zá sá ra, be fo ga dá sá ra és gya -
kor la ti al kal ma zá sá ra;

– ál ta lá nos és szak mai is me re te i nek fo lya ma tos meg -
újí tá sá ra, ön mû ve lés re;

– sport bal ese tek, sport sé rü lé sek ese tén el sõ se gély nyúj -
tás ra;

– a ke re kes szé kes ví vás ok ta tá sá ra, a ke re kes szé kes
ver seny zõk fel ké szí té sé re.

Kü lö nö sen le gyen ké pes:
– a rá bí zott spor to lók sze mé lyi sé gi jo ga i nak tisz te let -

ben tar tá sá ra;
– ho mo gén és he te ro gén kö zös ség ben egy aránt ha té -

kony edzõi te vé keny ség vég zé sé re.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei

A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te le a szak mai tan tár -
gyi kö ve tel mé nyek tel je sí té se.

2. A szak mai vizs ga ré szei

A szak mai vizs ga írás be li, gya kor la ti és szó be li ré szek -
bõl áll.

Az írás be li vizs ga tan tár gyai és idõ tar ta ma:

Sport szer ve zés és -ve ze tés:
– sport szer ve zés és -ve ze tés,
– gaz dál ko dás, jog, igaz ga tás,
– szpon zo rá lás és vál lal ko zás.
Az írás be li vizs ga idõ tar ta ma: 180 perc.

A szak mai gya kor la ti vizs ga ré szei és idõ tar ta ma:
– ví vás el mé le ti is me re tek,
– sport ági gya kor la ti vizs ga (a ví vás tu dá sá nak el len õr -

zé se, edzés ter ve zés és edzés ve ze tés).
A gya kor la ti vizs ga idõ tar ta ma: max. 60 perc.

A szó be li vizs ga tan tár gyai és idõ tar ta ma:
– edzés el mé let és mód szer tan,
– pe da gó gia és sport pe da gó gia,
– lé lek tan és sport lé lek tan,
– sport egész ség ügy,
– gim nasz ti ka, stret ching.
A szó be li vizs ga idõ tar ta ma (vizs ga tár gyan ként): max.

15 perc.

3. A szak mai vizs gán szá mon kér he tõ fel ada tok a szin -
tek meg je lö lé sé vel

Az írás be li vizs ga tar tal ma:
Az írás be li vizs gán a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter

ál tal ki adott, a IV/2. pont ban fel so rolt kö ve tel mé nyek
figye lembe véte lével, az V/2. pont ban fel so rolt írás be li
tan tár gyak sze rint össze ál lí tott fel adat sort kell meg ol da ni.

A gya kor la ti vizs ga tar tal ma:
A szak mai gya kor la ti vizs ga fel ada ta it a vizs ga szer ve zõ

a IV/2. pont ban fel so rolt kö ve tel mé nyek figye lembe véte -
lével, az V/2. pont ban meg ha tá ro zott vizs ga ré szek sze rint
dol goz za ki, és azt a vizs ga meg kez dé se elõtt leg alább
15 nap pal jó vá ha gyás ra meg kül di a szak mai vizs ga bi zott -
ság el nö ké nek.

A vizs ga bi zott ság el nö ke a fel ada tok jó vá ha gyá sá ra vo -
nat ko zó dön té sét a vizs ga bi zott ság szak mai szer ve zet ál tal
de le gált tag já val egyet ér tés ben hoz za meg. Amennyi ben a
ja va solt fel adat sor nem fe lel meg a szak mai kö ve tel mé -
nyek nek, azt a szak mai vizs ga bi zott ság el nö ke át dol go zás -
ra vissza ad hat ja, meg ha tá roz va az át dol go zás ha tár ide jét.

A fel ada to kat úgy kell meg ha tá roz ni, hogy azok a ví vás
edzõi mun ka kör bõl adó dó ti pi kus szi tu á ci ók, fel ada tok
meg ol dá sá ra irá nyul ja nak (pl. edzés vagy edzés rész ter ve -
zé se és ve ze té se, ér te kez let ter ve zé se és ve ze té se).
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A szó be li vizs ga tar tal ma:

A szó be li vizs gán a vizs gá zó a szak ké pe sí té sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ki adott, a IV/2. pont ban fel so rolt kö ve tel -
mé nyek figye lembe véte lével, az V/2. pont ban fel so rolt
szó be li vizs ga tan tár gyai sze rint össze ál lí tott té te lek alap -
ján ad szá mot tu dá sá ról.

4. A szak mai vizs ga egyes ré szei aló li fel men tés fel té -
te lei

A vizs gá zó ké ré sé re a szak mai vizs ga egyes ré szei alól
fel men tés ad ha tó a kö vet ke zõ ese tek ben:

a) az adott vizs ga rész bõl, il le tõ leg tan tárgy ból va la -
mely fel sõ ok ta tá si in téz mény ben tett si ke res vizs ga;

b) az adott vizs ga rész bõl, il le tõ leg tan tárgy ból kö zép -
fo kú sport szak em ber kép zés ke re té ben öt éven be lül leg -
alább kö ze pes (3) ér dem jeggyel le tett vizs ga.

A fel men tés irán ti ké rel met, va la mint a vizs ga le té te lét
iga zo ló bi zo nyít ványt a szak mai vizs gát szer ve zõ in téz -
mény ve ze tõ jé hez a vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés sel együtt
kell be nyúj ta ni. A fel men tés rõl – a szak mai vizs gát szer ve -
zõ in téz mény ve ze tõ jé nek ja vas la tá ra – a szak mai vizs ga
meg kez dé se elõtt a vizs ga bi zott ság dönt. A vizs ga rész
vagy tan tárgy osz tály za tát, il le tõ leg ér dem je gyét a ta nu ló
má sik vizs gán el ért ered mé nye alap ján a vizs ga bi zott ság
ál la pít ja meg.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé se

A szak mai el mé le ti vizs ga ér té ke lé se:

Az írás be li vizs ga ér té ke lé sét a köz pon ti té te lek hez ki -
adott út mu ta tó sze rint 1-tõl 5-ig ter je dõ ér dem jeggyel kell
ér té kel ni. Az elég sé ges mi nõ sí tés hez leg alább 51% tel je sí -
té se szük sé ges. Az írás be li vizs ga részt egy ér dem jeggyel
kell mi nõ sí te ni.

A szó be li vizs gán a té tel sor ból ki hú zott kér dé sek re adott 
fe le le tet tan tár gyan ként 1-tõl 5-ig ter je dõ ér dem jeggyel
kell mi nõ sí te ni.

A szak mai gya kor la ti vizs ga ér té ke lé se:

A szak mai gya kor la ti vizs ga ered mé nyét egyet len osz -
tály zat tal – a ví vás el mé le ti is me re tek és a sport ági gya kor -
la ti vizs ga ér dem je gye i nek át la gá val – kell ér té kel ni.

A szak mai gya kor la ti vizs ga ak kor ered mé nyes, ha a
vizs gá zó vizs ga ré szen ként (ví vás el mé le ti is me re tek, il let -
ve sport ági gya kor lat) leg alább elég sé ges ér dem je gyet
ért el.

A szak mai vizs ga ér té ke lé se:

A vizs gá zó szak mai el mé let bõl és szak mai gya kor lat ból 
kap osz tály za tot.

A szak mai el mé let osz tály za tát a szó be li vizs ga ré szen
tan tár gyan ként (öt tan tárgy), va la mint az írás be li vizsga -
részen ka pott ér dem jegy át la ga alap ján kell meg ál la pí ta ni.

A szak mai vizs ga az el mé le ti és a gya kor la ti vizsga -
követelmények tel je sí té se ese tén ered mé nyes.

Si ke res a szak mai vizs ga, ha a je lölt az írás be li és a gya -
kor la ti vizs gán, va la mint a szó be li vizs ga tan tár gyi vizs -
gáin (öt tan tárgy) leg alább elég sé ges (2) ér dem je gyet
ért el.

Ered mény te len ség ese tén csak azt a vizs ga részt, il let ve
tan tár gyi vizs gát kell meg is mé tel ni, amely bõl a vizs gá zó
elég te len ér dem je gyet ka pott.

A szak mai vizs ga ered mény te len sé ge ese tén az ered -
mény te len vizs ga rész bõl a vizs gá zó ja ví tó vizs gát te het a
kö vet ke zõk sze rint:

– írás be li vizs ga rész 1 hó nap el tel te után ja vít ha tó;
– szó be li vizs ga rész 1 hó nap el tel te után ja vít ha tó;
– gya kor la ti vizs ga rész 3 hó nap el tel te után ja vít ha tó.

VI. Egyéb tudnivalók

A vizs ga bi zott ság mun ká já ban – ka ma rai kép vi se lõ -
ként – a Ma gyar Ví vó Szö vet ség ál tal de le gált szak em ber
vesz részt.

A belügyminiszter

14/2006. (III. 14.) BM

rendelete

a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás

igénylésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 10. pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a köz vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
10. pont já ban fog lal tak ér tel mé ben az ott meg ha tá ro zott
elõ irány zat szol gál a he lyi ön kor mány za tok lét szám csök -
ken té si dön té se i vel kap cso la tos költ ség ve té si tá mo ga tás
fe de ze té ül, a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör -
vény sze rin ti mun kál ta tói ki fi ze té sek for rá sá ul, to váb bá a
pol gár mes ter – öreg sé gi nyug díj kor ha tár el éré se elõtt
folyó sított – öreg sé gi nyug dí ja, va la mint a köz szol gá la ti
já ra dé ka for rá sá ul. A he lyi ön kor mány za tok lét szám csök -
ken té si dön té se i vel kap cso la tos költ ség ve té si tá mo ga tás
igény lé sé re vo nat ko zó ke ret sza bá lyo kat e ren de let ha tá -
roz za meg.
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2.  §

A köz pon ti tá mo ga tás a he lyi ön kor mány za to kat a fel -
adat el lát ás ra ci o ná li sabb meg szer ve zé sé bõl adó dó – ön -
kor mány za ti szin tû ál lás hely meg szün te tés sel együtt já ró – 
lét szám csök ken té si dön té se ik hez kap cso ló dó jog sza bá lyi
kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé hez il le ti meg.

3.  §

(1) Pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sult az a he lyi ön kor -
mány zat, amely

a) a költ ség ve té si szer ve i nél (ide ért ve az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal fi nan szí ro zott fel ada to -
kat el lá tó költ ség ve té si szer ve ket is), fõ fog lal ko zás ban,
ha tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban vagy mun ka vi szony ban ál lók (a továb biak ban:
mun ka vál la ló) – ki vé ve a köz hasz nú mun ka vég zés cí mén
fog lal koz ta tot tak – jog vi szo nyá nak (a továb biak ban: mun -
ka vi szony) meg szün te té sé rõl dön tött,

b) ese té ben a lét szám csök ken tés sel érin tett ál lás he lyen
fog lal koz ta tott(ak) – mun ka vi szony ban töl tött ide je fo lya -
ma tos sá gá nak meg sza kí tá sa nél kü li – fog lal koz ta tá sá ra az
ön kor mány zat költ ség ve té si szer ve i nél a meg lé võ üres ál -
lás he lye ken, az elõ re lát ha tó lag meg üre se dõ ál lás he lye ken
vagy a ter ve zett új ál lás he lye ken, il let ve szer ve ze ti vál to -
zás, fel adat át adás kö vet kez té ben az ön kor mány zat fenn -
tar tói kö rén kí vü li mun kál ta tó nál nincs le he tõ ség,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
10. pont ja sze rin ti pá lyá zat ke re té ben adott mun ka vál la ló
után tá mo ga tás ban nem ré sze sült,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény X. Mi nisz ter el nök ség fe je -
zet 20. cím, 2. al cím, 1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek
jog cím-cso port ban meg je lölt for rá sá ból adott mun ka vál la -
ló után tá mo ga tást nem igé nyel,

e) 2005. szep tem ber 30-át köve tõen – a 4.  § (2)–(3) be -
kez dé se i ben fog lal tak ra fi gye lem mel ho zott – dön tést haj -
tott vég re, s eb bõl fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zett.

(2) Azon ön kor mány zat, amely nek kép vi se lõ-tes tü le te
2005. szep tem ber 30-a elõtt hoz ta meg lét szám csök ken té si 
dön té sét, azon ban 2005. év ben be nyúj tott pá lyá za ta után a
tá mo ga tást azért nem ve het te igény be a 10/2005. (III. 18.)
BM ren de let ben fog lal tak ra te kin tet tel, mert a lét szám -
csök ken té si dön tés sel érin tett mun ka vál la ló(k) fel men té si
ide je 2006. év ben te lik le, így a tény le ges ki fi ze tést iga zo ló 
do ku men tu mo kat is csak 2006. év ben áll mód já ban be -
nyúj ta ni – 2006. év ben új ra be nyújt hat ja pá lyá za tát. E pá -
lyá za tok el bí rá lá sa is a 2006. évi sza bá lyok sze rint tör té nik 
az zal az el té rés sel, hogy ezen eset ben a tény le ges ki fi ze tés
do ku men tu ma it a pá lyá zat hoz csa tol ni kell.

(3) A lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la ló ra és
az ez zel együtt já ró ál lás hely-meg szün te tés re az ön kor -

mány zat csak egy al ka lom mal nyújt hat ja be pá lyá za tát, a
pá lyá zat ban igé nyelt összeg ere jé ig.

4.  §

(1) Az ön kor mány zat az in téz mé nyei lét szám hely ze té -
nek és az in téz mé nyek kö zöt ti ter vez he tõ lét szám- és ál lás -
hely-át cso por to sí tás le he tõ sé gé nek fe lül vizs gá la ta függ -
vé nyé ben dönt a fel men tés sel, vég ki elé gí tés sel együtt já ró
lét szám csök ken tés rõl és az eh hez kap cso ló dó ál la mi tá mo -
ga tás igény lé sé re vo nat ko zó pá lyá zat be nyúj tá sá ról.

(2) Amennyi ben a lét szám csök ken tés sel érin tett mun -
ka vál la ló ese té ben az ön kor mány zat dön té sét köve tõen a
Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény
(a továb biak ban: Mt.) 90.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra
te kin tet tel csak ké sõb bi idõ pont ban tud ja a mun ka vi szonyt 
meg szün tet ni, ak kor az Mt. 90.  § (1) be kez dé se sze rin ti idõ 
el tel tét köve tõen nyújt hat ja be e mun ka vál la ló után a tá -
mo ga tá si igé nyét.

(3) Ha a lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la ló a
mun ka vi szony meg szû né se vagy az az zal kap cso la tos já -
ran dó sá ga te kin te té ben mun ka ügyi bí ró ság hoz for dult jog -
or vos la tért, ak kor az ön kor mány zat e mun ka vál la ló utá ni
fi ze té si kö te le zett sé gé nek tá mo ga tá sá ra a pá lyá za tot ak kor 
nyújt hat ja be, ami kor a bí ró ság jog erõ sen meg ál la pít ja a
mun kál ta tó ál tal ho zott dön tés jog sze rû sé gét.

5.  §

(1) A pá lyá zat ke re té ben a – tény le ges lét szám csök ken -
tést meg va ló sí tó – mun ka vi szony meg szün te té se  miatt
jog sza bály ban elõ írt kö te le zõ mér ték sze rint meg ál la pí tott
és ki fi ze ten dõ vég ki elé gí tés össze ge, va la mint a felmen -
tési idõ fe lé re já ró tény le ge sen ki fi ze tett összeg tá mo gat -
ha tó.

(2) Ha az érin tett sze mély jog vi szo nya kor en ged mé nyes 
nyug dí ja zás  miatt szû nik meg, a nyug dí ja zás sal kap cso la -
tos költ sé gek meg té rít he tõk, ha azok össze ge nem ha lad ja
meg a jog vi szony fel men tés sel tör té nõ meg szû né se ese tén
já ró tá mo ga tás össze gét. Amennyi ben a kor en ged mé nyes
nyug dí ja zás sal együtt já ró költ sé gek meg ha lad ják a fel -
men tés ese tén já ró tá mo ga tás mér té két, ak kor a kor en ged -
mé nyes nyug dí ja zás ese té ben is csak az az összeg il le ti
meg a he lyi ön kor mány za tot, amely fel men tés ese té ben
jár na.

6.  §

A tá mo ga tás igény lé sé re, dön té si rend sze ré re, fo lyó sí tá -
sá ra és el szá mo lá sá ra vo nat ko zó rész le tes elõ írásokat a
bel ügy mi nisz ter e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ há rom na -
pon be lül pá lyá za ti fel hí vás ban te szi köz zé.
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7.  §

(1) A bel ügy mi nisz ter a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra Tár ca -
kö zi Bi zott sá got hoz lét re, amely nek tag jai a bel ügy mi -
nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, a fog lal koz ta tás po li ti kai és
mun ka ügyi mi nisz ter, az ok ta tá si mi nisz ter, az egész ség -
ügyi mi nisz ter, az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély -
egyen lõ sé gi mi nisz ter, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár fõ igaz ga tó ja és a Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi -
va tal ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mé lyek bõl áll nak. A Tár ca -
kö zi Bi zott ság a be ér ke zõ pá lyá za to kat az ügy rend jé ben
fog lal tak alap ján bí rál ja el.

(2) A Tár ca kö zi Bi zott ság ál tal az ön kor mány za tok ré -
szé re meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sa – a költ ség ve té si tör -
vény 23.  § (2) be kez dé se alap ján – a Tár ca kö zi Bi zott ság
dön té sét kö ve tõ hó nap net tó fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör -
té nik.

(3) Amennyi ben az ön kor mány zat a költ ség ve té si tör -
vény 5. szá mú mel lék le té ben rög zí tett tá mo ga tá si fel té tel -
nek nem tesz ele get és a tá mo ga tás ról  szóló dön tést kö ve tõ
öt éven be lül a meg szün te tett ál lás he lyet an nak el le né re
vissza ál lít ja, hogy azt – ön kor mány za ti ren de le ten kí vü li –
jog sza bály vál to zás ból adó dó, és az adott he lyi ön kor -
mány zat szá má ra kö te le zõ en el lá tan dó több let fel ada tok
nem te szik szük sé ges sé, úgy ezen ál lás hely meg szün te té -
sé re jó vá ha gyott tá mo ga tás ról kö te les ha la dék ta la nul le -
mon da ni, és a tá mo ga tást a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra
vissza fi zet ni.

(4) A jog ta la nul igény be vett összeg után a he lyi ön kor -
mány zat az Áht. 64/B.  § (2) be kez dé se sze rin ti ka ma tot
 fizet a jog ta lan igény be vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap -
jáig.

(5) A (3) be kez dés ben fog lal tak ról a he lyi ön kor mány -
zat a tá mo ga tás ról  szóló dön tést kö ve tõ öt évig – az év vé gi 
el szá mo lás ke re té ben – éven te be szá mol az ille té kes Igaz -
ga tó ság nak. Az év vé gi el szá mo lás sza bály sze rû sé gét az
Igaz ga tó ság az Áht. 64/D.  §-a alap ján fe lül vizs gál ja.

8.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg a 10/2005. (III. 18.) BM ren de let és an -
nak mó do sí tá sá ra ké szült 46/2005. (X. 18.) BM ren de let
ha tá lyát ve szí ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,

bel ügy mi nisz ter

A belügyminiszter
15/2006. (III. 14.) BM

rendelete
a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési

pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás
kiegészítése 2006. évi támogatásának rendjérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: Költ ség ve té si
tv.) 5. szá mú mel lék le té nek 17. pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Költ ség ve té si tv. 5. szá mú mel lék le té nek 17. pont já -
ban fog lalt elõ irány zat a he lyi ön kor mány za tok eu ró pai
uni ós fej lesz té si cé lú pá lyá za ta i hoz szük sé ges ön kor -
mány za ti sa ját for rás ki egé szí té sé hez (a továbbiak ban: EU
Ön erõ Alap tá mo ga tás) nyújt tá mo ga tást.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) eu ró pai uni ós fej lesz té si cé lú pá lyá zat: a struk tu rá lis 

ala pok és a struk tu rá lis ala pok ból fi nan szí ro zott Kö zös sé -
gi Kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sa, az ISPA/Ko hé zi ós
Alap, a PHARE, a SAPARD, va la mint az EGT Fi nan szí ro -
zá si Me cha niz mus ból és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha -
niz mus ból adó dó tá mo ga tá sok el nye ré se ér de ké ben meg -
hir de tett fej lesz té si cé lú pá lyá za tok (a to váb bi ak ban: uni ós 
pá lyá zat);

b) fej lesz té si cé lú pá lyá zat: fel hal mo zá si te vé keny ség
tá mo ga tá sá ra irá nyu ló pá lyá zat, amely új vagy a ko ráb bi -
nál mû sza ki, tech ni kai szem pont ból kor sze rûbb tár gyi esz -
kö zök lét re ho zá sá ra irá nyul, il let ve a meg lé võ tár gyi esz -
kö zök mû sza ki, tech ni kai pa ra mé te re i nek kor sze rû sí té sét
va ló sít ja meg;

c) ígér vény: az uni ós tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét
meg elõ zõ en az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás ról e ren de let
sze rint meg ho zott fel té te les tá mo ga tá si dön tés;

d) ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do ku men tum: a meg ítélt
uni ós tá mo ga tás ról  szóló, az érin tett fe lek ál tal alá írt tá mo -
ga tá si szer zõ dés;

e) he lyi ön kor mány za tok tár su lá sai:
ea) a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû -

kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény (a továb biak -
ban: Ttv.) 16.  §-a sze rin ti jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ
tár su lás, to váb bá

eb) a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény (a továb biak -
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ban: Ktt.) sze rint meg ala kult több cé lú kis tér sé gi tár su lás
(a továb biak ban: kis tér sé gi tár su lás);

f) sa ját for rás: a he lyi ön kor mány za tok ál tal – az uni ós
és az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás sal meg va ló sí ta ni ter ve zett 
fej lesz tés re – kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat tal jó vá ha gyott,
ille tõ leg a kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de let be fog -
lalt fel ha tal ma zá sa alap ján a pol gár mes ter nyi lat ko za tá val, 
kis tér sé gi tár su lás ese tén a tár su lá si ta nács ha tá ro za tá val
jó vá ha gyott for rás.

Általános rendelkezések

3.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás igé nyel he tõ
a) az EU struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap já ból,

az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ból és a Nor vég
 Finanszírozási Me cha niz mus ból adó dó tá mo ga tá sok ból,

b) 2004–2005. évek ben ISPA és SAPARD tá mo ga tás -
ból, va la mint

c) 2004–2005. évek ben PHARE, to váb bá
d) a 2004. évet meg elõ zõ en a (4) be kez dés sze rin ti

ISPA pro jek tek ese té ben fej lesz té si cé lú pá lyá za tok meg -
va ló sí tá sá hoz pá lyá zott, ille tõ leg el nyert uni ós tá mo ga tá -
sok hoz szük sé ges ön kor mány za ti sa ját for rás ki egé szí té sé -
hez a (2), (3) és (4) be kez dé sek ben fog lal tak fi gye lem be -
vé te lé vel.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá sok ese té ben,
amennyi ben az uni ós pá lyá za ti fel té te lek alap ján az ön kor -
mány zat a sa ját for rás ki egé szí té sé hez ál la mi tá mo ga tást
nem ve het igény be, úgy EU Ön erõ Alap tá mo ga tás ra csak
ak kor jo go sult, ha a sa ját for rás biz to sí tá sá ra hi telt vesz fel. 
Ez eset ben az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás össze ge a sa ját
for rás és a 14.  § sze rin ti mér ték figye lembe véte lével szá -
mí tott összeg, de leg fel jebb a sa ját for rás hi tel bõl biz to sí -
tott ré szé nek meg fe le lõ összeg.

(3) Az (1) be kez dés ben meg je lölt uni ós tá mo ga tá sok
ese té ben az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás ak kor igé nyel he tõ,
ha

a) a fej lesz tés az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti he lyi ön -
kor mány zat, ön kor mány za ti tár su lás és több cé lú kis tér sé gi 
tár su lás va gyo ná nak gya ra po dá sát ered mé nye zi,

b) a fej lesz tés meg va ló sí tá sa fo lya mat ban van, an nak
mû sza ki-pénz ügyi le zá rá sa az EU Ön erõ Alap tá mo ga tá si
igény be nyúj tá sát kö ve tõ 60 na pon be lül nem tör té nik
meg,

c) a fej lesz tés nek van a 2006. vagy azt kö ve tõ év(ek)re
üte me zett ki fi ze té se/ré sze.

(4) Az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ese té -
ben EU Ön erõ Alap tá mo ga tá si igényt azon – ISPA tá mo -
ga tást nyert pro jekt meg va ló sí tá sá ban részt ve võ – te le pü -
lé si ön kor mány zat nyújt hat be, amely a pro jekt bõl reá ju tó
sa ját for rást nem tud ja biz to sí ta ni. Ezen ön kor mány zat az

EU Ön erõ Alap tá mo ga tást a (3) be kez dés sze rin ti és az
aláb bi fel té te lek együt tes tel je sü lé se mel lett igé nyel he ti:

a) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás igény lõ jé nek az ISPA
pro jekt össz költ sé gé hez – szer zõ dés alap ján – leg alább
75 mil lió fo rint sa ját for rást kell biz to sí ta nia,

b) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás igény lõ je 2003–2005
kö zött min den év ben ré sze sült az ön hi bá ju kon kí vül hát rá -
nyos hely zet ben lé võ he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sá -
ban,

c) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás igény lõ je az ISPA pro -
jekt hez szük sé ges ön kor mány za ti sa ját for rás leg alább
30%-át ön kor mány za ti hi tel fel vé te lé vel tud ja biz to sí ta ni.

4.  §

Az EU Ön erõ Alap ból nyúj tan dó tá mo ga tás ról a bel -
ügy mi nisz ter dönt.

Az EU Önerõ Alap igénylésének
általános feltételei

5.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás ra jo go sult és igényt
nyújt hat be

a) he lyi ön kor mány zat,
b) a Ttv. 16.  §-a sze rin ti jo gi sze mé lyi sé gû tár su lás ese -

tén a tár sult ön kor mány za tok ne vé ben el já ró – tár su lá si
meg ál la po dás ban er re fel ha tal ma zott – he lyi ön kor mány -
zat,

c) a Ktt. alap ján lét re jött kis tér sé gi tár su lás, amennyi -
ben a kis tér sé gi tár su lás va la mennyi tag ja egyet ért az EU
ál tal tá mo ga tott fej lesz tés meg va ló sí tá sá val és az EU Ön -
erõ Alap igény be nyúj tá sá val,

d) a 2004. évet meg elõ zõ en ISPA tá mo ga tást nyert pro -
jekt meg va ló sí tá sá ban részt ve võ, a pro jekt bõl reá ju tó sa -
ját for rást biz to sí ta ni nem tu dó – a 3.  § (4) be kez dé se sze -
rin ti – egyes te le pü lé si ön kor mány zat
(a továb biak ban: Pá lyá zó).

(2) A Pá lyá zó
a) az (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti ese tek ben az le -

het, aki az uni ós fej lesz té si cé lú pá lyá za tot be nyújt ja/be -
nyúj tot ta, vagy az uni ós tá mo ga tást el nyer te,

b) az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti eset ben az le het,
aki az uni ós fej lesz té si cé lú pá lyá zat meg va ló sí tá sá ban tár -
sult ként részt vesz.

(3) A fenn tar tó nyújt ja be – a fenn tar tott költ ség ve té si
szerv kez de mé nye zé sé re – az EU Ön erõ Alap irán ti igényt, 
amennyi ben az uni ós tá mo ga tá sok ra a he lyi ön kor mány za -
tok vagy tár su lá sa ik ál tal fenn tar tott költ ség ve té si szerv
pá lyá zott.

(4) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás ra igényt nyújt hat be
to váb bá a HEFOP (4.1.1-P.) Tér sé gi In teg rált Szak kép zõ
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Köz pon tok inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek ja ví tá sa uni ós
pá lyá za tot 2006. évet meg elõ zõ en be nyúj tott he lyi ön kor -
mány zat, amennyi ben az uni ós tá mo ga tás fõ ked vez mé -
nye zett je a pá lyá zat meg va ló sí tá sá ban részt ve võ ön kor -
mány za tok ál tal lét re ho zott 100%-os ön kor mány za ti tu laj -
do nú köz hasz nú tár sa ság (a továb biak ban: Kht.).

6.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap irán ti igé nye ket a Pá lyá zók fo -
lya ma to san, de leg ké sõbb 2006. ok tó ber 31-éig nyújt hat -
ják be a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg il le té kes Igaz ga -
tó sá gá hoz (a továb biak ban: Igaz ga tó ság).

(2) Az igény lés hez csa tol ni kell
a) e ren de let mel lék le te it ké pe zõ – a 14.  §-ban fog lal tak 

figyelembe véte lével – pon to san és hi ány ta la nul ki töl tött
adat la po kat;

b) az adat la po kon kü lön meg je lölt hi te les do ku men tu -
mo kat, de kü lö nö sen

ba) az uni ós pá lyá zat be fo ga dá sát, vagy már el nyert
uni ós tá mo ga tá sok ese té ben a ked ve zõ el bí rá lá sát iga zo ló
do ku men tu mot,

bb) ön kor mány zat pá lyá za ta ese tén a kép vi se lõ-tes tü -
let nek/köz gyû lés nek az igé nyelt EU Ön erõ Alap ál tal nem
fi nan szí ro zan dó sa ját for rás ré szé nek vál la lá sát ta nú sí tó
hi te le sí tett ha tá ro za ti ki vo na tát, vagy a kép vi se lõ-tes tü let
költ ség ve té si ren de let be fog lalt fel ha tal ma zá sa alap ján a
pol gár mes ter nyi lat ko za tát, kis tér sé gi tár su lás ese tén a tár -
su lá si ta nács ha tá ro za tá nak hi te le sí tett ki vo na tát,

bc) az ön kor mány zat/tár su lás hi tel fel vé te li szán dé ka
ese tén a pénz in té zet – elõ ze tesen el vég zett hi tel ké pes -
ség-vizs gá la ta alap ján – a kért hi tel nyúj tá sá ra vo nat ko zó
szán dék nyi lat ko za tát,

bd) az ön kor mány za tok tár su lá sa ese tén tár su lá si meg -
ál la po dás/tár su lá si ta nács ha tá ro za tát; to váb bá

c) a 3.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja és (4) be kez dé se
alap ján Pá lyá zó ese té ben a b) pont ban fog lal ta kon túl me -
nõ en

ca) a Pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy az ISPA pro jekt
meg va ló sí tá sa fo lya mat ban van, an nak mû sza ki-pénz ügyi
le zá rá sa az EU Ön erõ Alap tá mo ga tá si igény be nyúj tá sát
kö ve tõ 60 na pon be lül nem tör té nik meg,

cb) a Pá lyá zó ál tal vál lalt sa ját for rás biz to sí tá sá ról
 szóló szer zõ dést,

cc) a hi tel fel vé te lét iga zo ló do ku men tu mot,
cd) a 14.  § (5) be kez dés sze rin ti igény ese té ben a tá mo -

ga tást meg ala po zó ki mu ta tás hi te le sí tett do ku men tu mát;
d) az 5.  § (4) be kez dé se sze rin ti igény ese té ben a

100%-os ön kor mány za ti tu laj do nú Kht. lé te sí tõ ok ira tá -
nak és a tár sa sá gi szer zõ dés nek hi te le sí tett má so la tát.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt do ku men tu mo kat pa pír
ala pon egy ere de ti és két hi te le sí tett má so la ti pél dány ban
kell csa tol ni. A má so la ti pél dányt a he lyi ön kor mány zat
jegy zõ je, il let ve kis tér sé gi tár su lás ese tén a mun ka szer ve -

zet ve ze tõ je hi te le sí ti. A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti
adat la po kat – me lyek a Bel ügy mi nisz té ri um hon lap já ról
(www.bm.hu) tölt he tõk le – elekt ro ni ku san kell ki töl te ni,
és elekt ro ni kus úton is csa tol ni kell. A ki töl tést köve tõen
en nek nyom ta tott vál to za ta szol gál az igény lés pa pír ala pú
be nyúj tá sá hoz.

(4) Az (1) be kez dés bb) pont ja sze rin ti kép vi se lõ-tes tü -
le ti/köz gyû lé si/tár su lá si ta ná csi ha tá ro zat nak/pol gár mes -
te ri nyi lat ko zat nak a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a Pá lyá zó meg ne ve zé sét;

b) a kép vi se lõ-tes tü le ti/köz gyû lé si/tár su lá si ta ná csi ha -
tá ro zat ese tén an nak szá mát;

c) a ter ve zett fej lesz tés

ca) pon tos meg ne ve zé sét,

cb) pénz ügyi üte me zé sét,

cc) össz költ sé gét,

cd) pénz ügyi for rá sa i nak össze té te lét és azok éves üte -
me zé sét;

d) a for rá sok biz to sí tá sá nak vál lalt mód ját;

e) az EU Ön erõ Alap ál tal nem fi nan szí ro zan dó sa ját
for rás rész nek a Pá lyá zó költ ség ve té sé ben – a fej lesz tés
tel jes idõ tar ta má ra – tör té nõ biz to sí tá sá ról a Pá lyá zó kö te -
le zett ség vál la lá sát.

(5) Az 5.  § (1) be kez dés b) és c) pont ja sze rin ti Pá lyá zó -
nak a 6.  § (2) be kez dé sé nek bd) al pont ja sze rint az igény -
lés hez csa to lan dó tár su lá si meg ál la po dás nak tar tal maz nia
kell a vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ban elõ ír tak mel lett:

a) a vál lalt költ ség vi se lés nem tel je sí té sé nek kö vet kez -
mé nye it,

b) a tár sult ön kor mány za tok nyi lat ko za tát ar ról, hogy
át vál lal ják a fej lesz tés kö zös meg va ló sí tá sá ból ki vá ló ön -
kor mány zat(ok) sa ját for rás ré szé nek fi nan szí ro zá sát.

(6) A Pá lyá zó igény lé sé nek va la mennyi – e ren de let
mel lék le tei sze rin ti – adat la pot tar tal maz nia kell, ame lyek
sem tar tal muk ban, sem alak juk ban nem vál toz tat ha tók
meg.

7.  §

(1) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja a Pá lyá zó ál tal be nyúj -
tott igé nyek sza bály sze rû sé gét és – hi á nyos ság(ok) ész le -
lé se ese tén – a be nyúj tást kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül
 hiánypótlásra szó lít ja fel a Pá lyá zót. Hi ány pót lás ra a
hiány pótlási fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc
na pon be lül van le he tõ ség.

(2) Az Igaz ga tó ság az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás irán ti
igé nye ket az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 64/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
vizs gá la tá nak le zá rá sát köve tõen – an nak ered mé nyé rõl
 szóló tá jé koz ta tá sá nak be csa to lá sá val – egy ere de ti és egy
hi te les má so la ti pél dány ban 5 na pon be lül meg kül di a Bel -
ügy mi nisz té ri um ré szé re.
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(3) Amennyi ben a Pá lyá zó nak az uni ós tá mo ga tá sok
iránt be nyúj tott pá lyá za tá ról 2006. ok tó ber 31.–decem -
ber 31. kö zött szü le tik ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do ku -
men tum, úgy be nyújt hat ja az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás
irán ti igé nyét a 6.  §-ban fog lal tak sze rint. Eb ben az eset ben 
az igény el bí rá lá sa a 2007. év ben tör té nik.

Az EU Önerõ Alap támogatási igények elbírálása,
a támogatás mértéke

8.  §

A bel ügy mi nisz ter az Igaz ga tó sá gok ál tal to váb bí tott
Pá lyá zók igé nye i rõl a pá lyá za tok nak, ille tõ leg a hi ány pót -
lás(ok)nak a Bel ügy mi nisz té ri um ba ér ke zé sé tõl szá mí tott
60 na pon be lül – fo lya ma tos el bí rá lás ke re té ben – dönt.

9.  §

A Bel ügy mi nisz té ri um a fo lya ma tos el bí rá lás so rán
meg ke re si az EU-s pá lyá zat el bí rá lá sá ban ille té kes ha tó sá -
got, amely meg vizs gál ja a sa ját for rás ki egé szí té sé re be -
nyúj tott pá lyá zat és az uni ós tá mo ga tá sok iránt be nyúj tott
pá lyá zat pénz ügyi-mû sza ki tar tal má nak egye zõ sé gét,
majd ar ról a meg ke re sést kö ve tõ 15 na pon be lül nyi lat ko -
za tot ad ki a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé re.

10.  §

EU Ön erõ Alap tá mo ga tás ban ré sze sül nek
a) a tar tal mi és for mai szem pont ból meg fe le lõ,
b) az adott EU tá mo ga tás ra ki írt pá lyá zat ban a fi nan szí -

ro zás ra vo nat ko zó elõ írásokat nem sér tõ,
c) az uni ós tá mo ga tá sok ról  szóló pá lyá zat, vagy már el -

nyert uni ós tá mo ga tá sok ese té ben a tá mo ga tá si szer zõ dés
pénz ügyi-mû sza ki ada ta i val me ge gye zõ en be nyúj tott

igé nyek.

11.  §

Nem ré sze sül het tá mo ga tás ban a Pá lyá zó, ha
a) adós ság ren de zé si el já rás alatt áll;
b) a hi ány pót lá si kö te le zett sé gé nek nem tett ha tár idõ re

ele get, il let ve azt csak rész ben tel je sí tet te;
c) a hi ány pót lás, va la mint a Bel ügy mi nisz té ri um ké ré -

sé re meg tett ki egé szí té sek, mó do sí tá sok el le né re az igény -
lés ben sze rep lõ ada tok, il let ve a be csa tolt do ku men tu mok
hi á nyo sak, hi bá sak;

d) az el nyert EU tá mo ga tás ra ki írt pá lyá zat hoz szük sé -
ges sa ját for rás fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó elõ írások azt
nem te szik le he tõ vé;

e) az uni ós pá lyá zat/tá mo ga tá si szer zõ dés pénzügyi-
 mûszaki ada ta i val nem egyez nek meg az igény lés ada tai;

f) nem fej lesz té si cé lú uni ós tá mo ga tás hoz igény li a
szük sé ges sa ját for rás ki egé szí té sét;

g) az ígér vénnyel ren del ke zõ Pá lyá zó a ked ve zõ el bí rá -
lást iga zo ló do ku men tu mot – an nak alá írá sá tól szá mí tott
30 na pon be lül – nem kül di meg a Bel ügy mi nisz té ri um -
nak;

h) ré szé re a 16.  § (3) be kez dé se sze rint meg kül dött tá -
mo ga tá si szer zõ dés 3 pél dá nyát az elõ írt 30 na pon be lül
nem kül di vissza a Bel ügy mi nisz té ri um ba;

i) a vo nat ko zó uni ós tá mo ga tás irán ti pá lyá za ta el uta sí -
tás ra ke rült.

12.  §

A meg ítélt EU Ön erõ Alap tá mo ga tás vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tás, amely a fej lesz tés tel jes idõ tar ta má ra vo -
nat ko zó an ke rül meg ál la pí tás ra.

13.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás meg ha tá ro zá sá nak
alap ját az uni ós tá mo ga tá sok ról  szóló pá lyá zat/szer zõ dés
alap ján szá mí tott vagy ab ban rög zí tett, a Pá lyá zó költ ség -
ve té sé ben vál lalt sa ját for rás össze ge ké pe zi.

(2) A 17.  § sze rin ti tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga -
tás szá za lé kos mér té ke, össze ge és üte me zé se a ked ve zõ
el bí rá lást iga zo ló do ku men tum ban fog lalt ada tok alap ján
– a 14.  §-ban fog lal tak figye lembe véte lével – ke rül vég le -
ge sen meg ha tá ro zás ra.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti uni ós pá lyá -
zat/tá mo ga tá si szer zõ dés nem fo rint ban, ha nem eu ró ban
rög zí ti a fi nan szí ro zás hoz szük sé ges össze get, és az át vál -
tás ár fo lya má ról sem ren del ke zik, ak kor ezen össze gek az
uni ós tá mo ga tá sok te kin te té ben 252,5 Ft/eu ró át vál tá si
mér ték kel ke rül nek fo rint ban meg ha tá ro zás ra és ké pe zik a
to váb bi szá mí tá sok alap ját.

14.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás mér té ké nek meg ha tá -
ro zá sa a Pá lyá zó sa ját for rás szá za lé ká ban ki fe jez ve
– figye lembe vé ve a 13.  §-ban fog lal ta kat – a tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott
(a továbbiak ban: 1. be so ro lás), 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 (a to -
váb biak ban: 2. be so ro lás) te le pü lé sek jegy zé ké rõl  szóló
7/2003. (I. 14.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let)
be so ro lá sát ala pul vé ve tör té nik az aláb bi ak sze rint:
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a) ISPA/Ko hé zi ós Alap ból igé nyelt tá mo ga tás ese té -
ben:

aa) a Ren de let 1. és 2. be so ro lá sá ba nem tar to zó ön kor -
mány za tok nál 50%,

ab) a Ren de let nek vagy az 1. vagy a 2. be so ro lá sá ba
tar to zó ön kor mány za tok nál 60%,

ac) a Ren de let nek mind két be so ro lá sá ba be le tar to zó
ön kor mány za tok nál 70%;

b) a struk tu rá lis ala pok ból igé nyelt tá mo ga tás ese té -
ben:

ba) a Ren de let nek 1. és 2. be so ro lá sá ba nem tar to zó ön -
kor mány za tok nál 60%,

bb) a Ren de let nek vagy az 1. vagy a 2. be so ro lá sá ba
tar to zó ön kor mány za tok nál 70%,

bc) a Ren de let nek mind két be so ro lá sá ba be le tar to zó
ön kor mány za tok nál 80%;

c) SAPARD, va la mint az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha -
niz mus ból és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ból
adó dó tá mo ga tás ese té ben:

ca) a Ren de let nek 1. és 2. be so ro lá sá ba nem tar to zó ön -
kor mány za tok nál 40%,

cb) a Ren de let nek vagy az 1. vagy a 2. be so ro lá sá ba
tar to zó ön kor mány za tok nál 50%,

cc) a Ren de let nek mind két be so ro lá sá ba be le tar to zó
ön kor mány za tok nál 60%;

d) PHARE tá mo ga tás ese té ben:
da) a Ren de let nek 1. és 2. be so ro lá sá ba nem tar to zó ön -

kor mány za tok nál 30%,
db) a Ren de let nek vagy az 1. vagy a 2. be so ro lá sá ba

tar to zó ön kor mány za tok nál 40%,
dc) a Ren de let nek mind két be so ro lá sá ba be le tar to zó

ön kor mány za tok nál 50%.

(2) Amennyi ben az igény lõ ön kor mány zat me gyei ön -
kor mány zat, úgy az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás mér té ke

a) ISPA/Ko hé zi ós Alap ból nyert tá mo ga tás ese té ben
50%,

b) a struk tu rá lis ala pok ból nyert tá mo ga tás ese té ben
60%,

c) SAPARD, va la mint az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha -
niz mus ból és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ból
adó dó tá mo ga tá sok ese té ben 50%,

d) PHARE tá mo ga tás ese tén 50%.

(3) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek c) pont jai sze rin ti kis tér sé -
gi tár su lás – amennyi ben az szá má ra ked ve zõbb tá mo ga tá -
si mér té ket je lent – az (1) és (6) be kez dé sek sze rin ti szá mí -
tás he lyett figye lembe ve he ti a te rü let fej lesz tés ked vez mé -
nye zett tér sé ge i nek jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.)
Korm. ren de le tet [a továb biak ban: 64/2004. (IV. 15.)
Korm. r.]. Ez eset ben az igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:

a) ISPA/Ko hé zi ós Alap ból igé nyelt tá mo ga tás ese té -
ben:

aa) a te rü let fej lesz tés szem pont já ból ked vez mé nye zett
vagy át me ne ti leg ked vez mé nye zett kis tér ség be nem tar to -
zó kis tér sé gi tár su lás nál 50%,

ab) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 2. szá mú mel lék le te
sze rint a te rü let fej lesz tés szem pont já ból át me ne ti leg ked -
vez mé nye zett vagy a 4. szá mú mel lék let alap ján a hát rá -
nyo sabb hely ze tû kis tér ség be tar to zó kis tér sé gi tár su lás nál 
60%,

ac) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 3. szá mú mel lék le te
sze rint a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb
hely ze tû kis tér ség be tar to zó kis tér sé gi tár su lás nál 70%;

b) a struk tu rá lis ala pok ból igé nyelt tá mo ga tás ese té -
ben:

ba) a te rü let fej lesz tés szem pont já ból ked vez mé nye zett
vagy át me ne ti leg ked vez mé nye zett kis tér ség be nem tar to -
zó kis tér sé gi tár su lás nál 60%,

bb) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 2. szá mú mel lék le te
sze rint a te rü let fej lesz tés szem pont já ból át me ne ti leg ked -
vez mé nye zett vagy a 4. szá mú mel lék let alap ján a hát rá -
nyo sabb hely ze tû kis tér ség be tar to zó kis tér sé gi tár su lás nál 
70%,

bc) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 3. szá mú mel lék le te
sze rint a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb
hely ze tû kis tér ség be tar to zó kis tér sé gi tár su lás nál 80%;

c) SAPARD, va la mint az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha -
niz mus ból és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ból
adó dó tá mo ga tá sok ese té ben:

ca) a te rü let fej lesz tés szem pont já ból ked vez mé nye zett
vagy át me ne ti leg ked vez mé nye zett kis tér ség be nem tar -
tozó kis tér sé gi tár su lás nál 40%,

cb) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 2. szá mú mel lék le te
sze rint a te rü let fej lesz tés szem pont já ból át me ne ti leg ked -
vez mé nye zett vagy a 4. szá mú mel lék let alap ján a hát rá -
nyo sabb hely ze tû kis tér ség be tar to zó kis tér sé gi tár su lás nál 
50%,

cc) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 3. szá mú mel lék le te
sze rint a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb
hely ze tû kis tér ség be tar to zó kis tér sé gi tár su lás nál 60%;

d) PHARE tá mo ga tás ese té ben:

da) a te rü let fej lesz tés szem pont já ból ked vez mé nye zett
vagy át me ne ti leg ked vez mé nye zett kis tér ség be nem tar to -
zó kis tér sé gi tár su lás nál 30%,

db) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 2. szá mú mel lék le te
sze rint a te rü let fej lesz tés szem pont já ból át me ne ti leg ked -
vez mé nye zett vagy a 4. szá mú mel lék let alap ján a hát rá -
nyo sabb hely ze tû kis tér ség be tar to zó kis tér sé gi tár su lás nál 
40%,

dc) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 3. szá mú mel lék le te
sze rint a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb
hely ze tû kis tér ség be tar to zó kis tér sé gi tár su lás nál 50%.

(4) A Ko hé zi ós Alap sa ját for rás ki egé szí té sé hez jó vá -
ha gyott EU Ön erõ Alap tá mo ga tás pá lyá za ton ként a
900 mil lió fo rin tot nem ha lad hat ja meg.

(5) A Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás hoz kap cso ló dó an a fej -
lesz tés hez szük sé ges, az uni ós pá lyá zat tal össze füg gõ és a
fej lesz tés uni ós tá mo ga tás ból/ha zai társ fi nan szí ro zás ból el 
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nem is mer he tõ ter ve zé si költ sé ge i hez EU Ön erõ Alap tá -
mo ga tás nyújt ha tó. A tá mo ga tás – amely nek ma xi má lis
össze ge 80 mil lió fo rint – ki zá ró lag a ter ve zé si költ ség nek
az egyéb költ ség ve té si for rás ból nem fe de zett ré szé re ad -
ha tó.

(6) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti ön kor -
mány za tok tár su lá sa vagy a (3) be kez dés sze rin ti le he tõ sé -
get nem vá lasz tó kis tér sé gi tár su lás ese té ben ön kor mány -
za ton ként szük sé ges fel tün tet ni

a) a fej lesz tés hez vál lalt összes sa ját for rás össze gét,
majd

b) az (1) be kez dés sze rint az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás
szá za lé kos mér té két és össze gét,

és ezen szám ada tok összeg zé sé bõl adó dik az igé nyel he tõ
EU Ön erõ Alap tá mo ga tás össze ge.

15.  §

(1) A bel ügy mi nisz ter dön té sé rõl az el bí rá lást kö ve tõ
15 mun ka na pon be lül ér te sí ti a Pá lyá zó kat a kö vet ke zõk
sze rint:

a) amennyi ben a Pá lyá zó az uni ós tá mo ga tá si szer zõ -
dés meg kö té sét meg elõ zõ en igé nyel te az EU Ön erõ Alap
tá mo ga tást, úgy ar ról ígér vényt kap,

b) amennyi ben a Pá lyá zó a ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló
do ku men tum be nyúj tá sa mel lett igé nyel te az EU Ön erõ
Alap tá mo ga tást, úgy a 16.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint a bel ügy mi nisz ter szer zõ dés (a továbbiak ban: tá -
mo ga tá si szer zõ dés) kö té sét kez de mé nye zi a Pá lyá zó val.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a Pá lyá zó
kö te les a ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do ku men tum ere de ti
vagy hi te le sí tett má so la ti pél dá nyát – an nak alá írá sá tól
szá mí tott 30 na pon be lül – meg kül de ni a Bel ügy mi nisz té -
ri um nak a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se ér de ké ben.

Támogatási szerzõdés megkötése

16.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak – a
dön tés alap ját ké pe zõ igény lés ben vál lalt – fel té te le it tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí ti a bel ügy mi nisz ter és a Pá -
lyá zó.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés elõ ké szí té sét a Bel ügy mi -
nisz té ri um vég zi.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dés bel ügy mi nisz ter ál tal alá írt
6 pél dá nyát a Bel ügy mi nisz té ri um a Pá lyá zó nak meg kül -
di, aki egyet ér té se ese tén a tá mo ga tá si szer zõ dés 3 pél dá -
nyát leg ké sõbb a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül
az ar ra jo go sult alá írá sá val el lát va vissza kül di a Bel ügy mi -
nisz té ri um ba.

17.  §

A tá mo ga tá si szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:
a) a Pá lyá zó ál tal meg va ló sí tan dó fej lesz tés – ked ve zõ

el bí rá lást iga zo ló do ku men tum sze rin ti – pon tos meg ne ve -
zé sét és azo no sí tó ada ta it;

b) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás szá za lé kos mér té két,
össze gét és éves üte me zé sét;

c) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te -
le it;

d) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás fel hasz ná lás fel té te le it;
e) a Pá lyá zó ál tal vál lalt kö te le zett sé gek nem vagy

rész be ni tel je sí té se ese tén irány adó, e ren de let 23.  §-a sze -
rin ti jog kö vet kez mé nye ket.

18.  §

(1) A Pá lyá zó ré szé rõl a ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do -
ku men tum bár mely pont já nak meg sér té se egy ben a tá mo -
ga tá si szer zõ dés meg sér té sét is je len ti.

(2) Amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te -
le zett ség meg va ló sí tá sa meg hi ú sul vagy tar tós aka dály ba
üt kö zik, ille tõ leg ha a szer zõ dést érin tõ ada tok és kö rül mé -
nyek vál toz nak, úgy a Pá lyá zó ha la dék ta la nul kö te les
e tényt írás ban a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé re be je len te ni.

Az EU Önerõ Alap folyósítása, felhasználása

19.  §

A tá mo ga tás költ ség ve té si for rá sa a Költ ség ve té si tv.
1. szá mú mel lék let IX. fe je zet 2. cím, 17. al cím.

20.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tást a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben fog lal tak sze rint tel je sít mény ará nyo san, a Bel ügy -
mi nisz té ri um utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar Ál lam -
kincs tár fo lyó sít ja a Pá lyá zó költ ség ve té si el szá mo lá si
szám lá já ra.

(2) Az EU Ön erõ Alap fo lyó sí tá sa
a) a ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do ku men tum ban fog lalt 

ki fi ze té si üte me zés hez iga zo dik; és
b) éven kén ti össze ge nem ha lad hat ja meg a ked ve zõ el -

bí rá lást iga zo ló do ku men tum ban meg ha tá ro zott éven kén ti 
üte me(ke)t, ki vé ve, ha a fej lesz tés meg va ló sí tá sa so rán

ba) elõ zõ évi ma rad vány-fel hasz ná lás tör té nik,
bb) a ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do ku men tum mó do sí -

tá sá val az uni ós tá mo ga tás évek kö zöt ti át üte me zé sé re ke -
rül sor.
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21.  §

Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás jog ta lan fel hasz ná lá sá nak 
mi nõ sül, ha

a) a Pá lyá zó a tá mo ga tás igény lé sé hez va lót lan ada tot
szol gál ta tott;

b) a Pá lyá zó az EU Ön erõ Alap tá mo ga tá sát nem a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett tá mo ga tá si cél ra és fel té -
te lek nek meg fele lõen hasz nál ja fel;

c) a Pá lyá zó a fej lesz tés össz költ sé gé nek nö ve ke dé se
nél kül sa ját for rás ból, át vett pénz esz köz bõl, költ ség ve té si
tá mo ga tás ból, il let ve tá mo ga tás ér té kû be vé tel ként az adott 
fej lesz tés ese té ben to váb bi fej lesz té si for rá sok hoz jut (sa -
ját for rás to váb bi ki vál tá sa);

d) a jog sza bály ban er re fel jo go sí tott szer vek vizs gá la ta
alap ján a Pá lyá zó nak (költ ség ve té si szer vé nek), il let ve az
5.  § (4) be kez dé se sze rin ti eset ben a 100%-os ön kor mány -
za ti tu laj do nú Kht.-nak vissza fi ze té si kö te le zett sé ge ke let -
ke zik;

e) a Pá lyá zó (illet ve költ ség ve té si szer ve) és az 5.  §
(4) be kez dé se sze rin ti eset ben a 100%-os ön kor mány za ti
tu laj do nú Kht. el vesz ti az uni ós tá mo ga tás ra va ló jo go sult -
sá gát.

Ellenõrzés és elszámolás

22.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té sét jog -
sza bály ban er re fel jo go sí tott szer vek el len õr zik.

(2) A Pá lyá zó kö te les
a) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sát – szám -

lák kal és az egyéb szük sé ges do ku men tu mok kal alá tá -
maszt va – el kü lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil ván tar ta ni, az
el len õr zés re fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az el len -
õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, a
kért do ku men tu mo kat ren del ke zés re bo csá ta ni;

b) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról tárgy -
év de cem ber 31-ei for du ló nap pal a min den ko ri zár szám -
adás ke re té ben és an nak rend je sze rint el szá mol ni. Az év
vé gi el szá mo lás sza bály sze rû sé gé nek fe lül vizs gá la tá ra
irány adó ak az Áht. 64/D.  §-ában fog lal tak.

(3) A EU Ön erõ Alap tá mo ga tás igény be vé te lé nek és az
el szá mo lás sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tát az Igaz ga tó -
ság vég zi a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal min den év ben ki -
adás ra ke rü lõ köz le mény ben meg ha tá ro zott mó don.

23.  §

(1) A Pá lyá zó a 21.  § alap ján meg ál la pí tott jog ta lan fel -
hasz ná lás ese tén a tá mo ga tást kö te les vissza fi zet ni a köz -
pon ti költ ség ve tés be.

(2) Az (1) be kez dés alap ján vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás
után a Pá lyá zó a jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg -
fe le lõ mér té kû ka ma tot kö te les fi zet ni a jog ta lan igény be -
vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig.

(3) Jegy ban ki alap ka ma ton, ha a Pá lyá zó vissza fi ze té si
kö te le zett sé gé nek

a) az igény be vé tel évé ben tesz ele get, a meg elõ zõ év
át la gos jegy ban ki alap ka ma tát,

b) az igény be vé tel évét köve tõen tesz ele get, az igény -
be vé tel éve át la gos jegy ban ki alap ka ma tát
kell ér te ni.

Záró rendelkezések

24.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba, mellyel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a he lyi ön kor mány -
za tok eu ró pai uni ós fej lesz té si pá lyá za ta i hoz szük sé ges
ön kor mány za ti sa ját for rás ki egé szí té se 2005. évi tá mo ga -
tá sá nak rend jé rõl  szóló 14/2005. (III. 30.) BM ren de let
(a továb biak ban: R.), az zal, hogy

a) az R. alap ján be nyúj tott EU Ön erõ Alap tá mo ga tá si
igé nyek ese té ben ren del ke zé se it – az R. 17.  § (3) be kez dé -
sé nek ki vé te lé vel – al kal maz ni kell, va la mint

b) a 2005. év ben a Bel ügy mi nisz té ri um ba be ér ke zett,
de el nem bí rált EU Ön erõ Alap pá lyá za tok ese té ben a dön -
tés a 19.  §-ban meg ha tá ro zott költ ség ve té si for rás ter hé re
tör té nik.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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I. Pályázó adatai:

1. Önkormányzat/többcélú kistérségi társulás neve:
2. Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás) 

neve:
3. Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás) 

esetében a székhely önkormányzat neve:
4. Az önkormányzatot/Társulást képviseli 

(polgármester/elnök)**
5. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi 

Társulás KSH kódja:
6. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi 

Társulás címe (ir.szám, település, út/utca, hsz.):
7. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi

Társulás elérhet sége:

Fax:
Tel.:
e-mail:

8. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi
Társulás adószáma:

9. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi 
Társulás törzsszáma:

10. Az EU Öner  Alap igénylést el készít  személy(ek) neve:

11. Az EU Öner Alap igénylést el készít személy(ek)
telefonszáma:

12. Az EU Öner Alap igénylést el készít személy(ek) e-mail
címe:

II. A támogatandó feladat megjelölése:

1. A megpályázott/elnyert uniós támogatás megjelölése:

2. Pályázatot kiíró vagy az uniós támogatási szerz dés
megkötésére jogosult szervezet megnevezése:

3. Pályázat kódja, felhívás címe:

4. Az uniós pályázat/az uniós támogatási szerz dés
azonosítója:

5. A fejlesztésnek az uniós pályázatban/uniós támogatási 
szerz désben megjelölt megnevezése:

6. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban 
megjelölt m szaki tartalomnak megfelel en!):

III. Nyilatkozatok:

…………………………………………………………………………

az önkormányzatot/Társulást képvisel  aláírása

Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (13)–(14) bekezdésében meghatározott adatokat a 18/C. § (12) és (14)
bekezdésében felsorolt szervek az (5)–(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12)–(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják.

Kelt ………………….., ……… év ………………… hó ……….. nap

A d a t l a p

 EU Öner  Alap igényléséhez* 
* A rendelet 5. § (1) bekezdés b)  pontja szerinti jogi személyiség  társulásnak, valamint a 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet besorolását választó többcélú 

kistérségi társulásnak jelen adatlap második oldalaként az 1/b. számú mellékletét is ki kell töltenie!

** Nem többcélú kistérségi társulás esetében a Székhely önkormányzat polgármesterének megnevezése szükséges.



1/b. számú melléklet a 15/2006. (III. 14.) BM rendelethez

402 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 8. szám

Sor-

szám
KSH kód Önkormányzat neve

Önkormány-

zatra jutó 

összes saját

 forrás

(forint)

EU Öner

Alap

támogatás

mértéke

a 14. § -ban 

foglaltak

szerint

(%-ban)

Önkormány-

zatra jutó 

EU Öner

Alap

támogatás

(forint)

Sor-

szám
KSH kód Önkormányzat neve

Önkormány-

zatra jutó 

összes saját

 forrás

(forint)

EU Öner

Alap

támogatás

mértéke

a 14. §-ban 

foglaltak

szerint

(%-ban)

Önkormány-

zatra jutó 

EU Öner

Alap

támogatás

(forint)

1 46

2 47

3 48

4 49

5 50

6 51

7 52

8 53

9 54

10 55

11 56

12 57

13 58

14 59

15 60

16 61

17 62

18 63

19 64

20 65

21 66

22 67

23 68

24 69

25 70

26 71

27 72

28 73

29 74

30 75

31 76

32 77

33 78

34 79

35 80

36 81

37 82

38 83

39 84

40 85

41 86

42 87

43 88

44 89

45

A Pályázó Társulás adatai

Saját forrás mindösszesen:



2. számú melléklet a 15/2006. (III. 14.) BM rendelethez

8. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 403

A Pályázó megnevezése:

Régió

Megye

EU Öner  Alap támogatás mértéke a 14. §-ban foglaltak 

szerinti számítás alapján (%-ban)*:

A) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség (Ft):

Források megnevezése 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év Összesen

(forint)

1. EU Alapokból igényelt forrás összege

2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás 

    keretében biztosított összeg 

3. A Pályázó összes saját forrása

    (3.1.+3.2.+3.3. )

    3.1. A Pályázó által költségvetésének terhére 
          vállalt saját forrás összege

    3.2. Az EU Öner  Alapból a saját forrás 

           kiegészítésére igényelt BM támogatás összege

    3.3. Hitel**

4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3. )

    4.1. Lakossági hozzájárulás***

    4.2. Egyéb magánforrás

    4.3. Egyéb szervezetek támogatása

5. A beruházás összköltsége 

    (1.+2.+3.+4.1.+4.2.+4.3.)

Összege

*  Amennyiben a Pályázó a 14. § (6) bekezdés szerint igényli a támogatást, úgy a rovatot nem kell kitölteni!
**  A rendelet 3. §-ának (2) bekezdése szerinti igénylés esetén a rovat kitöltése kötelez .

***  Lakossági hozzájárulás esetében csatolni kell az ennek igazolására szolgáló dokumentumot.

Kelt ………………….., ……… év ………………… hó ……….. nap

…………………………………………………………………..
az önkormányzatot/Társulást képvisel  aláírása

Összesen:

C) Beruházási költségek mindösszesen (A+B):

Nyilatkozat: Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (13)–(14) bekezdésében meghatározott adatokat a 18/C. § (12) és (14) 
bekezdésében felsorolt szervek az (5)–(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12)–(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják.

B) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek:

Megnevezés

A pályázó fejlesztésének pénzügyi adatai



Köz le mé nyek

A belügyminiszter
pá lyá za ti fel hí vá sa

a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési

támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes

feltételeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 10. pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján az aláb bi pá lyá za ti fel hí vást adom ki.

A költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
10. pont já ban fog lalt elõ irány zat szol gál a he lyi ön kor -
mány za tok lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso la tos
költ ség ve té si tá mo ga tás fe de ze té ül, a pré mi um évek prog -
ram ról és a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló
2004. évi CXXII. tör vény sze rin ti mun kál ta tói ki fi ze té sek
for rá sá ul, to váb bá a pol gár mes ter – öreg sé gi nyug díj kor -
ha tár el éré se elõtt fo lyó sí tott – öreg sé gi nyug dí ja, va la mint 
a köz szol gá la ti já ra dé ka for rá sá ul. A he lyi ön kor mány za -
tok lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso la tos költ ség -
ve té si tá mo ga tás igény lé sé re vo nat ko zó ke ret sza bá lyo kat
e ren de let ha tá roz za meg. A he lyi ön kor mány za tok lét -
szám csök ken té si dön té se i vel kap cso la tos költ ség ve té si tá -
mo ga tás igény lé sé nek ke ret sza bá lya it a 14/2006. (III. 14.)
BM ren de let sza bá lyoz za.

1. A köz pon ti tá mo ga tás a he lyi ön kor mány za to kat a
fel adat el lát ás ra ci o ná li sabb meg szer ve zé sé bõl adó dó – ön -
kor mány za ti szin tû ál lás hely meg szün te tés sel együtt já ró – 
lét szám csök ken té si dön té se ik hez kap cso ló dó jog sza bá lyi
kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé hez il le ti meg.

2. Pá lyá za tot nyújt hat be az a he lyi ön kor mány zat,
amely

– a költ ség ve té si szer ve i nél (ide ért ve az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal fi nan szí ro zott fel ada to -
kat el lá tó költ ség ve té si szer ve ket is), fõ fog lal ko zás ban,
ha tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban vagy mun ka vi szony ban ál lók (a továb biak ban:
mun ka vál la ló) – ki vé ve a köz hasz nú mun ka vég zés cí mén
fog lal koz ta tot tak – jog vi szo nyá nak (a továb biak ban: mun -
ka vi szony) meg szün te té sé rõl dön tött,

– 2005. szep tem ber 30-át köve tõen – a 3. és 4. pont ban
fog lal tak ra fi gye lem mel ho zott – dön tést haj tott vég re, s
eb bõl fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zett, és

– a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
10. pont ja sze rin ti pá lyá zat ke re té ben e mun ka vál la ló után
tá mo ga tás ban nem ré sze sült,

– a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve tés rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény X. Mi nisz ter el nök ség fe je -

zet 20. cím, 2. al cím, 1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek
jog cím-cso port ban meg je lölt for rá sá ból e mun ka vál la ló
után tá mo ga tást nem igé nyel,

– ese té ben a lét szám csök ken tés sel érin tett ál lás he lyen
fog lal koz ta tott(ak) – mun ka vi szony ban töl tött ide je fo lya -
ma tos sá gá nak meg sza kí tá sa nél kü li – fog lal koz ta tá sá ra az
ön kor mány zat költ ség ve té si szer ve i nél a meg lé võ üres ál -
lás he lye ken, az elõ re lát ha tó lag meg üre se dõ ál lás he lye ken
vagy a ter ve zett új ál lás he lye ken, il let ve szer ve ze ti vál to -
zás, fel adat át adás kö vet kez té ben az ön kor mány zat fenn -
tar tói kö rén kí vü li mun kál ta tó nál nincs le he tõ ség.

A lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la ló ra és az
ez zel együtt já ró ál lás hely meg szün te tés re az ön kor mány -
zat csak egy al ka lom mal nyújt hat ja be pá lyá za tát, a pá lyá -
zat ban igé nyelt összeg ere jé ig.

Azon ön kor mány zat, amely nek kép vi se lõ-tes tü le te
2005. szep tem ber 30-a elõtt hoz ta meg lét szám csök ken té si 
dön té sét, azon ban 2005. év ben be nyúj tott pá lyá za ta után a
tá mo ga tást azért nem ve het te igény be a 10/2005. (III. 18.)
BM ren de let ben fog lal tak ra te kin tet tel, mert a lét szám -
csök ken té si dön tés sel érin tett mun ka vál la ló(k) fel men té si
ide je 2006. év ben te lik le – így a tény le ges ki fi ze tést iga -
zoló do ku men tu mo kat is csak 2006. év ben áll mód já ban
be nyúj ta ni – a 2006. év ben új ra be nyújt hat ja pá lyá za tát.
E pá lyá za tok el bí rá lá sa is e ren de let ben fog lal tak sze rint
tör té nik az zal az el té rés sel, hogy ezen eset ben a tény le ges
ki fi ze tés do ku men tu ma it a pá lyá zat hoz csa tol ni kell.

3. Amennyi ben a lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka -
vál la ló ese té ben az ön kor mány zat dön té sét köve tõen a
Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény
(a továb biak ban: Mt.) 90.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra
te kin tet tel csak ké sõb bi idõ pont ban tud ja a mun ka vi szonyt 
meg szün tet ni, ak kor az Mt. 90.  § (1) be kez dé se sze rin ti idõ 
el tel tét köve tõen nyújt hat ja be e mun ka vál la ló után a tá -
mo ga tá si igé nyét.

4. Ha a lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la ló a
mun ka vi szony meg szû né se, vagy az az zal kap cso la tos já -
ran dó sá ga te kin te té ben mun ka ügyi bí ró ság hoz for dult jog -
or vos la tért, ak kor az ön kor mány zat e mun ka vál la ló utá ni
fi ze té si kö te le zett sé gé nek tá mo ga tá sá ra a pá lyá za tot ak kor 
nyújt hat ja be, ami kor a bí ró ság jog erõ sen meg ál la pít ja a
mun kál ta tó ál tal ho zott dön tés jog sze rû sé gét.

5. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– 1. szá mú mel lék let ként az ön kor mány zat költ ség ve -
té si ren de le té nek ki vo na tát, mely ben a költ ség ve té si lét -
szám ke ret az adott év re meg ha tá ro zás ra ke rült,

– 2. szá mú mel lék let ként az ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te (köz gyû lé se) ál tal az adott fel adat ra ci o na li zá -
lá sá ról – az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 60.  § (1) be kez dés
a) és b) pont ja it is figye lembe vé ve – ké szí tett dokumentu -
mait,
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– 3. szá mú mel lék let ként az ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te (köz gyû lé se) ál tal ho zott dön tést, amely tar tal -
maz za a lét szám csök ken tés elõt ti és az azt köve tõen ki ala -
kult tény le ges és in téz mé nyen ként azo no sít ha tó ál lás -
hely-meg szün te tés sel já ró lét szám csök ken tés(ek)rõl ké -
szí tett té te les ki vo na tot, amely ben a dön tés kö vet kez mé -
nye ként ki ala ku ló ön kor mány za ti szin tû lét szám ada tok
(lét szám ke ret) is sze re pel. Ha az ön kor mány zat a lét szám -
csök ken tést köve tõen ön kor mány zat szin ten lét szám nö ve -
ke dést mu tat ki, ak kor en nek szö ve ges in do ko lá sa szük -
séges,

– 4. szá mú mel lék let ként a költ ség ve té si szerv jog utód
nél kü li meg szû né se ese tén a meg szün te tõ ok ira tot,

– 5. szá mú mel lék let ként a fog lal koz ta tá si jog vi szony
meg szün te té sé vel kap cso la tos, az érin tett mun ka vál la ló ál -
tal is alá írt, mun kál ta tói in téz ke dé se ket iga zo ló do ku men -
tu mok má so la ti pél dá nyát (amely köz tiszt vi se lõk – ki vé ve
jegy zõ – ese tén tar tal maz za a tar ta lék ál lo mánnyal kap cso -
la tos ren del ke zést is),

– 6. szá mú mel lék let ként az e pá lyá za ti fel hí vás 1. szá -
mú mel lék le tét ké pe zõ, in téz mé nyen ként, mun ka vál lal ón -
ként fel tün te tett pá lyá za to kat tar tal ma zó táb lá za tot,

– 7. szá mú mel lék let ként az e pá lyá za ti fel hí vás 2. szá -
mú mel lék le tét ké pe zõ, össze sí tett tel jes ön kor mány za ti
igényt tar tal ma zó táb lá za tot,

– 8. szá mú mel lék let ként az e pá lyá za ti fel hí vás 3. szá -
mú mel lék le tét ké pe zõ, a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás
 miatt meg szün te tett mun ka vál la lók mun ka vi szo nyá nak
meg szû né se kor kö te le zõ en ki töl ten dõ táb lá za tot,

– 9. szá mú mel lék let ként, emelt össze gû vég ki elé gí tés -
re jo go sult ese tén – az Mt. 95.  § (5) be kez dé se, a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 19.  §
(2) be kez dé se és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény 37.  § (7) be kez dé se alap ján – a
lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la ló nyi lat ko za tát
ar ra vo nat ko zó lag, hogy ko ráb ban ré sze sült-e emelt össze -
gû vég ki elé gí tés ben,

– 10. szá mú mel lék let ként kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za -
tot ar ról, hogy az ön kor mány zat költ ség ve té si szer ve i nél a
meg lé võ üres ál lás he lye ken, az elõ re lát ha tó lag meg üre se -
dõ ál lás he lye ken vagy a ter ve zett új ál lás he lye ken, il let ve
szer ve ze ti vál to zás, fel adat át adás kö vet kez té ben az ön kor -
mány zat fenn tar tói kö rén kí vü li mun kál ta tó nál a lét szám -
csök ken tés sel érin tett ál lás he lyen fog lal koz ta tot tak
– mun ka vi szony ban töl tött ide je fo lya ma tos sá gá nak meg -
sza kí tá sa nél kü li – fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség,

– 11. szá mú mel lék let ként, azok nál a mun ka vál la lók -
nál, akik nél az ön kor mány zat a pré mi um évek prog ram ról
és a kü lön le ges fog la koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi
CXXII. tör vény alap ján kö te les fel aján la ni e le he tõ ség
igény be vé te lét, a fel aján lás ról  szóló do ku men tu mot, va la -
mint a dol go zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy
igény be ve szi vagy sem e prog ra mot,

– 12. szá mú mel lék let ként nyi lat ko za tot ar ról, hogy az
ön kor mány zat a pá lyá za tá ban olyan köz al kal ma zott kor -
en ged mé nyes nyug dí ja zá sá hoz nem igé nyel tá mo ga tást,

aki után a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve tés rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény X. Mi nisz ter el nök ség fe je -
zet 20. cím, 2. al cím, 1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek
jogcím- csoportban meg je lölt for rás ból tá mo ga tást vesz
igény be.

A fen ti ek ben fog lalt do ku men tu mo kat ere de ti ben vagy
hi te les má so lat ban kell csa tol ni.

6. A pá lyá zat ke re té ben a – tény le ges lét szám csök ken -
tést meg va ló sí tó – mun ka vi szony meg szün te té se  miatt
jog sza bály ban elõ írt kö te le zõ mér ték sze rint meg ál la pí tott
és ki fi ze ten dõ vég ki elé gí tés össze ge, va la mint a felmen -
tési idõ fe lé re já ró tény le ge sen ki fi ze tett összeg tá mo gat -
ha tó.

7. Ha az érin tett sze mély jog vi szo nya kor en ged mé nyes
nyug dí ja zás  miatt szû nik meg, a nyug dí ja zás sal kap cso la -
tos költ sé gek meg té rít he tõk, ha azok össze ge nem ha lad ja
meg a jog vi szony fel men tés sel tör té nõ meg szû né se ese tén
já ró tá mo ga tás össze gét. Amennyi ben a kor en ged mé nyes
nyug dí ja zás sal együtt já ró költ sé gek meg ha lad ják a fel -
men tés ese tén já ró tá mo ga tás mér té két, ak kor a kor en ged -
mé nyes nyug dí ja zás ese té ben is csak az az összeg il le ti
meg a he lyi ön kor mány za tot, amely fel men tés ese té ben
jár na.

8. A pá lyá za tok be nyúj tá sa négy ütem ben tör té nik. Az
ön kor mány za tok nak a pá lyá za tok I. üte mét 2006. már ci us
31-ig, a II. üte mét 2006. jú ni us 30-ig, a III. üte mét 2006.
au gusz tus 31-ig, a IV. üte mét 2006. ok tó ber 15-ig kell a
Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes me gyei Te rü le ti Igaz ga tó -
sá ga i hoz, il let ve a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Re gi o ná lis
Igaz ga tó ság hoz (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) két – egy
ere de ti és egy hi te les má so la ti – pél dány ban meg kül de ni.

A pá lyá za tok eset le ges hi á nyos sá ga i nak pót lá sá ra, hi -
bá i nak ja ví tá sá ra az Igaz ga tó ság – az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
64/B.  §-ának (3) be kez dé se alap ján – a pá lyá zat Igaz ga tó -
ság hoz tör tént be ér ke zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül (3 na pon
be lü li) hi ány pót lás ra szó lít fel. A hi ány pó tolt pá lyá za to kat
az Igaz ga tó ság szá mí tó gé pen rög zí ti és elekt ro ni ku san to -
váb bít ja a ki je lölt Ma gyar Ál lam kincs tár Fõ vá ro si és Pest
Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: ki je lölt
Igaz ga tó ság) ré szé re. Az elekt ro ni kus mó don or szá go san
fel dol go zott ada to kat a ki je lölt Igaz ga tó ság kül di meg a
Bel ügy mi nisz té ri um nak. Az ön kor mány za tok ál tal be -
nyúj tott pá lyá za tok ere de ti pél dá nyát az ille té kes te rü le ti
Igaz ga tó ság köz vet le nül kül di meg a Bel ügy mi nisz té ri um
ré szé re.

9. A bel ügy mi nisz ter a pá lyá za tok el bí rá lá sá ra Tár ca -
kö zi Bi zott sá got hoz lét re, amely nek tag jai a bel ügy mi -
nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, a fog lal koz ta tás po li ti kai és
mun ka ügyi mi nisz ter, az ok ta tá si mi nisz ter, az egész ség -
ügyi mi nisz ter, az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély -
egyen lõ sé gi mi nisz ter, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
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Pénz tár fõ igaz ga tó ja és a Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi -
va tal ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mé lyek bõl áll. A Tár ca kö zi
Bi zott ság a be ér ke zõ pá lyá za to kat az ügy rend jé ben fog lal -
tak alap ján bí rál ja el.

A pá lyá za to kat a Tár ca kö zi Bi zott ság az I. ütem ben
2006. má jus 31-ig, a II. ütem ben 2006. au gusz tus 31-ig, a
III. ütem ben 2006. ok tó ber 31-ig, a IV. ütem ben 2006. no -
vem ber 30-ig a ha tá lyos jog sza bá lyok, to váb bá a pá lyá za ti
fel té te lek alap ján bí rál ja el, és amennyi ben az meg fe lel a
ren de let sze rin ti fel té te lek nek, dönt a tá mo ga tás ról.

A Tár ca kö zi Bi zott ság ál tal az ön kor mány za tok ré szé re
meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sa – a költ ség ve té si tör vény
23.  § (2) be kez dé se alap ján – a Tár ca kö zi Bi zott ság dön té -
sét kö ve tõ hó nap net tó fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör té nik.

Azok nál az ön kor mány za tok nál, ahol a lét szám csök -
ken tés sel érin tett köz tiszt vi se lõk a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 20/A.  § (1) be kez dé se
alap ján tar ta lék ál lo má nyu kat töl tik a pá lyá zat be nyúj tá sa
idõ pont já ban, a meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sa csak iga zo -
lás után tel je sít he tõ. A tar ta lék ál lo mány meg szû né sé nek
iga zo lá sát az ön kor mány za tok az e pá lyá za ti fel hí vás mel -
lék le tét ké pe zõ 4. szá mú mel lék le ten, az ille té kes Igaz ga tó -
ság út ján kül dik meg a Bel ügy mi nisz té ri um nak. A Bel ügy -
mi nisz té ri um az elõ zõ be kez dés ben fog lal tak sze rint in téz -
ke dik a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról.

10. Amennyi ben az ön kor mány zat a tá mo ga tás ról
 szóló dön tést kö ve tõ öt éven be lül a meg szün te tett ál lás he -
lyet an nak el le né re vissza ál lít ja, hogy azt – ön kor mány za ti 
ren de le ten kí vü li – jog sza bály vál to zás ból adó dó, és az
adott he lyi ön kor mány zat szá má ra kö te le zõ en el lá tan dó
több let fel ada tok nem te szik szük sé ges sé, úgy ezen ál lás -
hely meg szün te té sé re jó vá ha gyott tá mo ga tás ról kö te les
ha la dék ta la nul le mon da ni, és a tá mo ga tást a köz pon ti költ -
ség ve tés ja vá ra vissza fi zet ni.

A jog ta la nul igény be vett összeg után a he lyi ön kor -
mány zat az Áht. 64/B.  § (2) be kez dé se sze rin ti ka ma tot
 fizet a jog ta lan igény be vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap -
jáig.

A 10. pont el sõ be kez dé sé ben fog lal tak ról a he lyi ön -
kor mány zat a tá mo ga tás ról  szóló dön tést kö ve tõ öt évig
– az év vé gi el szá mo lás ke re té ben – éven te be szá mol az
ille té kes Igaz ga tó ság nak. Az év vé gi el szá mo lás sza bály -
sze rû sé gét az Igaz ga tó ság az Áht. 64/D.  §-a alap ján fe lül -
vizs gál ja.

Bu da pest, 2006. már ci us 9.

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

A  2005. szeptember 30-át követõen megvalósuló munkaviszony megszûnések egyszeri többletkiadásai

Költ ség ve té si szerv ne ve, cí me: ..........................................................................................                Ol dal szám: ...........................

Fo rint ban

Sor-
szám

Mun ka vál la ló ne ve
Szül.
ide je

Munka -
viszony
utol só
nap ja

Fel men tés
Végkielé -

gítés

Fel men tés sel 
meg va ló su ló munka -
viszony meg szû nés

ese tén Fel men té si
il let mény

Végkielé -
gítés

TB já ru lék
(29%)

Mun ka adói
já ru lék
(3%)

Kor en ged.
nyug díj

be fi ze té se
Össze sen

alap já ul szol gá ló évek
szá ma

fel ment.
il let mény

végkielé -
gítés

hó nap szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Össze sen :

Dá tum: 

    .............................................................                          ............................................................
        gaz da sá gi ve ze tõ                                  költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

P. H.

Ügy in té zõ: .................................. te le fon ja: .........................

– 3. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal.
– 4. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal.
– 7. és 9. osz lo pok: fel men té si idõ ként, il let ve il let mény ként csak az – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ, il let ve il let mény – ve he tõ fi gye lem be, amely re a dol go zót a mun ka vég zés alól kö te le zõ en men te sí te ni kell

(a fel men té si idõ fe le), füg get le nül at tól, hogy a dol go zót tény le ge sen mennyi idõ re men tet ték fel a mun ka vég zés alól.

– 11. osz lop = (9.+10. osz lop) × 29% (A TB já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként.)

– 12. osz lop = (9.+10. osz lop) × 3% (A mun ka adói já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként.)
– 14. osz lop = 9.+10.+11.+12. osz lo pok, il let ve kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ese tén  14. osz lop = 13. osz lop!
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2. számú melléklet

A  2005. szeptember 30-át követõen megvalósuló munkaviszony megszûnések egyszeri többletkiadásai

He lyi ön kor mány zat ne ve: ..........................................................................................                   Ol dal szám: ...........................

                                                     Pá lyá zat kul csa: ...................

KSH kód ja: ... ... ... ... ... ... ...                                        (Igaz ga tó ság töl ti ki!)
(7 ka rak ter)

Fo rint ban

Sor-
szám

In téz mény meg ne ve zé se

Létszám -
csökkentés

mun ka vi szony
meg szû nés

fel men tés sel*
(fõ)

Fel men té si 
il let mény*

Vég ki elé gí tés
TB já ru lék

(29%)

Mun ka adói 
já ru lék
(3%)

Kor en ged.
nyug díj

be fi ze té se
Össze sen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Össze sen:

Dá tum:

P. H.

                                       ....................................................................................
                                          pol gár mes ter vagy a Köz gyû lés el nö ke

Ügy in té zõ: .................................. te le fon ja: .........................

– KSH-kód: a me gye kód dal kez dõ dõ te le pü lés azo no sí tó kód.
– 9. osz lop = 4.+5.+6.+7.+8. osz lo pok
– A táb lá zat so rai a 4., 5., 6., 7., 8., 9. osz lo pok te kin te té ben = az 1. sz. mel lék let(ek)  9., 10., 11., 12., 13., 14. osz lo pa i nak in téz mé nyen kén ti össze sen ada ta i val.
* Eb ben az osz lop ban kell fel tün tet ni mun ka vi szony ese tén a fel mon dás sal érin tett mun ka vál la ló szá mát és il let mé nyét.
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3. számú melléklet

Összehasonlító táblázat az egyes munkaviszony megszûnési módozatok költségkihatásairól
(Kizárólag a korengedményes nyugdíjazás miatt megszüntetett munkavállalók felmentésének esetében kell kitölteni!)

Költ ség ve té si szerv ne ve, cí me: ..................................................................................................

Mun ka vál la ló ne ve, szü le té si ide je: ..............................................................................................

Fo rint ban

Meg szün te té si mó do za tok
Fel men té si il let mény 
(já ru lé ka i val együtt)*

Vég ki elé gí tés
(já ru lé ka i val együtt)

Kor en gedm. nyug díj be fiz. Össze sen

1. Fel men tés

2.** Költ ség ve té si szerv jog utód nél kü li meg szû né se

3. Kor en ged mé nyes nyug dí ja zás***

Dá tum: 

    .............................................................                          ............................................................
        gaz da sá gi ve ze tõ                                 költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

P. H.

* Jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zõ mér té kig.

** Csak köz al kal ma zot tak nál al kal maz ha tó ez a mó do zat, ha a költ ség ve té si szerv jog utód nél kül szû nik meg.

*** Az il le té kes Nyug díj biz to sí tó Igaz ga tó ság ál tal „fi ze té si ér te sí té sen” iga zolt  össze gét szük sé ges sze re pel tet ni.

Az 1. vagy 2. sort, to váb bá a 3. sort min dig ki kell töl te ni!
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4. számú melléklet

Tényleges kifizetés igazolása
a tartalékállomány megszûnését követõ kifizetésekrõl

Költ ség ve té si szerv ne ve, cí me: ........................................................................................
Fo rint ban

Sor-
szám

Mun ka vál la ló ne ve
Szül.
ide je

Munka -
viszony
utol só
nap ja

Fel men tés
Végkielé -

gítés

Fel men tés sel 
meg va ló su ló munka -
viszony meg szû nés

ese tén Fel men té si
il let mény

Végkielé -
gítés

TB já ru lék
(29%)

Mun ka adói
já ru lék
(3%)

Össze sen

alap já ul szol gá ló évek
szá ma

fel ment.
il let mény

végkielé -
gítés

hó nap szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Össze sen :

Dá tum: 

    .............................................................                          ............................................................
        gaz da sá gi ve ze tõ                                 költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

P. H.

Ügy in té zõ: .................................. te le fon ja: .........................

– 3. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal.

– 4. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal.

– 7. és 9. osz lo pok: fel men té si idõ ként, il let ve il let mény ként csak az – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ, il let ve il let mény – ve he tõ fi gye lem be, amely re a dol go zót a mun ka vég zés alól kö te le zõ en men te sí te ni kell
(a fel men té si idõ fe le), füg get le nül at tól, hogy a dol go zót tény le ge sen mennyi idõ re men tet ték fel a mun ka vég zés alól.

– 11. osz lop = (9.+10. osz lop) × 29% .

– 12. osz lop = (9.+10. osz lop) × 3% .

– 14. osz lop = 9.+10.+11.+12. osz lo pok.
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A re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter

pá lyá za ti felhívása
az ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült la kó épü le tek

ener gia ta ka ré kos kor sze rû sí té sé nek, fel újí tá sá nak,
és a la kó épü le tek kör nye ze te fel újí tá sá nak

tá mo ga tá sára

(Kód szám: LKFT-2006-LA-2 )

Pá lyá za ti fel hí vás

A re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár -
ca nél kü li mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a Ma gyar
Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve tés rõl szó ló 2005. évi
CLIII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si tör -
vény) biz to sí tott for rá sok ból a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá -
sok ról szó ló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 35. § (2) be kez dé sé ben kapott felhatalmazás alap -
ján az alábbi pályázatot teszi közzé:

I. A tá mo ga tás cél ja

A tá mo ga tás cél ja az ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült la -
kó épü le tek ener gia-meg ta ka rí tást ered mé nye zõ fel újí tá sa
il let ve ezen la kó épü le tek, gé pé sze ti rend sze re i nek, be ren -
de zé se i nek, va la mint köz vet len kör nye ze té ben lé võ utak,
par ko lók, ját szó te rek, par kok kor sze rû sí té se, fel újí tá sa.
A pá lyá zat szem pont já ból ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült
la kó épü le tek nek te kin ten dõ a pa nel, a blokk, az alag út zsa -
lu, az ön tött fa las, a vasbeton vázas és egyéb elõregyártott
technológia felhasználásával épült lakóépület.

II. A pá lyá zók kö re

A pá lyá zat so rán csak azok a te le pü lé si ön kor mány za -
tok – be le ért ve a fõ vá ro si ön kor mány za tot és a fõ vá ro si ke -
rü le te ket is – nyer het nek el ál la mi tá mo ga tást, ame lyek
ma guk is pá lyá zat út ján mû köd te tett tá mo ga tá si rend szert
hoz nak lét re – ren de le ti úton – a köz igaz ga tá si ha tá ra i kon
be lül el he lyez ke dõ, ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült tár sas -
há zak, la kás szö vet ke ze ti épü le tek, il let ve ön kor mány za ti
bér há zak ener gia-meg ta ka rí tást ered mé nye zõ fel újí tá sa
elõ segítésére és az épü le tek kör nye ze té nek korszerûsíté -
sére, fel újí tá sá ra.

Ön ál ló pá lyá za tot nyújt hat nak be Pá lyá za ti fel hí vás
III. d) pont já ban meg ha tá ro zott mun kák ra, a tár sas há zak
és la kás szö vet ke ze tek is, amennyi ben adó szám mal ren del -
kez nek. Eb ben az eset ben a IV. pont ban sze rep lõ tá mo ga -
tá sok kö zül az ön kor mány za tot ter he lõ 1/3 részt, va gyis a
sa ját ré szük kel együtt össze sen 2/3 részt is a pá lyá zók nak
kell biz to sí ta ni. Az ál la mi tá mo ga tás mér té ke vál to zat lan.

Nem ve het részt a pá lyá za ton az a te le pü lé si ön kor -
mány zat, la kás szö vet ke zet és tár sas ház, amely nek 60 na -
pon tú li meg nem fi ze tett köz tar to zá sa van, il let ve adós -
ság ren de zé si el já rás alatt áll.

III. Fon to sabb pá lyá za ti fel té te lek

Tá mo ga tás igé nyel he tõ az ipa ro sí tott tech no ló gi á val
épí tett la kó épü le tek ener gia-meg ta ka rí tást ered mé nye zõ
fel újí tá sa so rán el vé gez he tõ mun ká la tok ra és az épü le tek
kör nye ze té nek korszerûsítésére, felújítására:

a) Utó la gos hõ szi ge te lé si fel ada tok:
– nyí lás zá rók szi ge te lé se, cse ré je, te tõ vagy pin ce fö dém 

szi ge te lé sé vel együtt,
– hom lok zat hõ szi ge te lé se.
b) Épü let gé pé sze ti rend sze rek kor sze rû sí té se, (ener gia -

meg ta ka rí tást ered mé nye zõ) fel újí tá sa.
c) Épü let kör nye ze té nek kor sze rû sí té se, fel újí tá sa.
d) Tá mo ga tás igé nyel he tõ az ipa ro sí tott tech no ló gi á val

épí tett la kó épü le tek ben lé võ la ká sok táv fû té si be ren de zé -
sei la ká son kén ti ön ál ló fû té si ener gia fo gyasz tás-sza bá lyo -
zá sá nak, il let ve a mé rés sel együt tes fel té te le i nek ki ala kí tá -
sá ra (ra di á to rok és csat la ko zó sze le pek cse ré jé re, az egye -
di mé rés, vagy költ ség meg osz tás meg va ló sí tá sá ra és a fû -
té si ve ze ték há ló zat ezek hez szük sé ges át ala kí tá sá ra).

E pont ban fel so rolt mun ká la tok el vég zé sé nek tá mo -
ga tá sá ra ön ál ló an pá lyáz hat nak a la kás szö ve te tek és
tár sas há zak is.

Csak olyan pá lyá zat nyújt ha tó be, mely nek ered mé nye -
ként a pá lyá zat sze rin ti kor sze rû sí tést kö ve tõ en az épü let
va la mennyi la ká sá ban

– a fû té si ener gia fo gyasz tás-sza bá lyo zás ön ál ló an,
– vagy a fû té si ener gia fo gyasz tás-sza bá lyo zás és a fû -

té si ener gia, va la mint a hasz ná la ti me leg víz fo gyasz tás -
hoz iga zo dó díj fi ze tés mû sza ki fel té te lei az elõ írá sok
sze rint biz to sí tot tá vál nak.

A fû té si ener gia a fo gyasz tás hoz, iga zo dó díj fi ze té sé hez 
szük sé ges át ala kí tás ál la mi tá mo ga tá sa ab ban az eset ben
pá lyáz ha tó, ha a la kó kö zös ség a fû té si költ sé gek el osz tá sá -
nak mi ként jé rõl meg ál la po dott, és a megállapodást a pá -
lyázathoz csatolja.

A tá mo ga tás tár gya az a), b) és c) pon tok ese té ben csak
tel jes épü let, di la tá ci ó val ha tá rolt épü let rész, vagy a b) és
d) pont ese té ben tel jes ön ál ló fû té si egy ség le het. 

Egy épü let vo nat ko zá sá ban, egy év ben csak egy pá lyá -
zat nyújt ha tó be füg get le nül a pá lyá zat formájától.

Nem igé nyel he tõ tá mo ga tás a pá lyá zat be nyúj tá sa elõtt
már meg kez dett be ru há zás hoz.

IV. A pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás

Az ál la mi tá mo ga tás az ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült
la kó épü le tek fel újí tá sá nak és kör nye ze tük kor sze rû sí té sé -
nek, fel újí tá sá nak be ke rü lé si költ sé gé hez va ló hoz zá já ru -
lás vissza nem térítendõ támogatás formájában. 

A pá lyá zat le het:
– Két lép csõs a pá lyá zat, ha a pá lyá za tot ön kor mány zat

nyújt ja be. 
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El sõ ként az ön kor mány zat nak – a la kó épü let-fel újí tá si
prog ram já hoz kap cso ló dó an – nyil vá nos pá lyá za tot kell
ki ír nia az ipa ro sí tott tech no ló gi á val épí tett – mi ni mum
4 la ká sos – la kó épü le tek1 ener gia-meg ta ka rí tást ered mé -
nye zõ fel újí tá sá nak, va la mint a la kó épü le tek kör nye ze te
fel újí tá sá nak ön kor mány za ti tá mo ga tá sá ra. 

Má so dik lép csõ ben az ön kor mány zat nyújt ja be pá lyá -
za tát az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal hoz (a to -
váb bi ak ban: Hi va tal) az ál la mi tá mo ga tás el nye ré sé re
olyan la kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá hoz, ame lyek
pá lyá za tát az ön kor mány zat el fo gad ta. Amennyi ben az
épü let tel jes egé szé ben ön kor mány za ti tu laj don ban van,
úgy az ön kor mány zat köz vet le nül nyújt hat be pá lyá za tot a
Hi va tal felé.

Az igé nyelt ál la mi tá mo ga tás mér té ke a be ru há zá si ér -
ték ma xi mum 1/3-a, de la ká son ként leg fel jebb 400 000 Ft
le het.

A költ ség meg osz tás az épü let egé szé nek fel újí tá si költ -
sé gei vo nat ko zá sá ban a kö vet ke zõ:

– te le pü lé si ön kor mány zat a költ ség 1/3-a,

– tu laj do nos/ok a költ ség 1/3-a,

– köz pon ti költ ség ve tés ma xi mum a költ ség 1/3-a, de
nem ha lad hat ja meg a 400 000 Ft /la kás össze get.

A te le pü lé si ön kor mány zat, il let ve a töb bi tu laj do nos -
társ – az adott épü let ese té ben – át vál lal hat ja rész ben vagy
egész ben az egyes tu laj do nost ter he lõ sa ját részt. A tu laj -
do nos tár sak az ön kor mány za tot ter he lõ sa ját részt rész ben
vagy egész ben át vál lal hat ják.

– Pá lyá za tot nyújt hat nak be tár sas há zak és la kás szö -
vet ke ze tek amennyi ben adó szám mal, ren del kez nek.
A tár sas há zak és la kás szö vet ke ze tek ön ál ló pá lyá za tot
nyújt hat nak be a Pá lyá za ti fel hí vás III. d) pont já ban meg -
ha tá ro zott mun kák ra. Eb ben az eset ben az ál la mi tá mo ga -
tás mér té ke ma xi mum 1/3 – de nem ha lad hat ja meg az
50 000 Ft/la kás össze get –, a pá lyá zó sa ját ere je pe dig a
fel újí tá si költ ség 2/3-a.

Ha a be ru há zás meg va ló sí tá sa so rán a be ru há zás költ sé -
gei a tá mo ga tás ban ré sze sí tett pá lyá zat ban meg je lölt költ -
sé gek nél ala cso nyab bak, az ál la mi tá mo ga tás össze ge ez -
zel ará nyo san csök ken. Az ál la mi tá mo ga tás össze ge ab -
ban az eset ben sem nõ, ha a pá lyá zó nak (tu laj do nos/ok és
az ön kor mány zat) a be ru há zás meg va ló sí tá sa so rán a pá -
lyá zat ban meg ha tá ro zott költ sé gek hez ké pest több let költ -
sé gei me rül nek fel. Ezt a pá lyá zó nak sa ját for rá sá ból kell
fi nan szí roz nia.

1 A tá mo ga tás tár gya csak tel jes épü let, vagy di la tá ci ó val ha tá rolt épü let -
rész le het (a to váb bi ak ban együtt: épü let).

A fo lyó sí tás a kész pénz ben vál lalt sa ját for rás és az ál la -
mi tá mo ga tás ará nyá ban tör té nik, a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott fel ada tok el vég zé sét kö ve tõ en.

V. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, he lye és ha tár -
ide je:

1. A pá lyá zat ma gyar nyel ven, ki zá ró lag a pá lyá za ti for -
ma nyom tat vá nyo kon nyújtható be.

2. A pá lyá zat rész le tes fel té te le it a Pá lyá za ti út mu ta tó
tar tal maz za. A pá lyá za ti for ma nyom tat vá nyok és a Pá lyá -
za ti út mu ta tó az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal in -
ter ne tes hon lap já ról le tölt he tõ (www.oleh.hu). A for ma -
nyom tat vány nem változtatható sem tartalmában, sem
alak jában.

3. A pá lyá za tot a Pá lyá za ti út mu ta tó ban kö zöl tek nek
meg fe le lõ en, hi ány ta la nul, az az a pá lyá za ti for ma nyom tat -
vány min den kér dé sé re vá laszt ad va és az elõ írt do ku men -
tu mok csatolásával kell benyújtani.

4. A pá lyá za tot 1 ere de ti pél dány ban, zárt bo rí ték ban,
aján lott kül de mény ként a kö vet ke zõ cím re kell beküldeni:

Ket tõ kg alatt le vél ként:

 La kás pá lyá za tok 

 Kód szám: LKFT-2006- LA-2

 1441 Bu da pest, Pf. 41

Ket tõ kg fe lett cso mag ként:

 La kás pá lyá za tok 

 Kód szám: LKFT-2006- LA-2

 1448 Bu da pest, Rb. 2

5. A pá lyá zó nak a pá lyá zat be nyúj tá sa kor pá lyá za ton -
ként,

– két lép csõs pá lyá zat ese tén egy sze ri, 20 000 Ft ösz -
szegû,

– csak a III. d) pont ban meg ha tá ro zott mun ká la tok ra
 benyújtott ön ál ló pá lyá za tok ese tén egy sze ri, 5000 Ft ösz -
szegû 

pá lyá za ti dí jat kell fi zet ni.

6. A pá lyá za tok be fo ga dá sa fo lya ma tos, be nyúj tá si ha -
tár idõ: 2006. szep tem ber 29. 

A tá mo ga tá si ke ret ki me rü lé se ese tén a re gi o ná lis fej -
lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz -
ter hir det ményt tesz köz zé és a pá lyá za tok be fo ga dá sát, le -
ál lít ja.
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Az BM OKF tá jé koz ta tó ja
a tûz vé del mi szak vizs ga törzs anya gáról

A tûz vé del mi szak vizs gá ra kö te le zett fog lal ko zá si ágak ról, mun ka kö rök rõl és a szak vizs ga rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 53/2005. (XI. 10.) BM ren de let 8. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a ren de let 1. mel lék le té ben fel -
so rolt fog lal ko zá si ágak ban és mun ka kö rök ben dol go zók tûz vé del mi szak vizs gáz ta tá sa tár gyá ban az alábbi oktatási
törzsanyagot, szakirodalom jegyzéket

köz zé te szem.

1. He gesz tõk és az épí tõ ipa ri te vé keny ség so rán nyílt láng gal já ró mun kát vég zõk ré szé re

– 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let tel ki adott Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat: 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
41., 56., 57., 67. §-ai,

– 143/2004. (XII. 22.) GKM ren de let tel ki adott He gesz té si Biz ton sá gi Sza bály zat,
– 2/2002. (I. 23.) BM ren de let 4. sz. mel lék let X. fe je zet.

Aján lott ok ta tá si óra szám: 8 óra

2. Az „A” és „B” tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba so rolt, 300 kg tö meg mennyi sé get meg ha la dó anya gok nak
ipa ri és szol gál ta tás kö ré be tar to zó fel dol go zá sát, tech no ló gi ai fel hasz ná lá sát és tá ro lá sát vég zõk ré szé re

– 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let tel ki adott Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14.,
15., 16., 17., 23., 29., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 56. §-ai.

2/2002. (I. 23.) BM rend.
4. sz. mell. X. fe je zet:

Gáz pa lac kok szál lí tá sa és tá ro lá sa.

2/2002. (I. 23.) BM rend.
4. sz. mell. XI. fe je zet:

Ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tûz ve szé lyes sé gi cso por to sí tá sa.

2/2002. (I. 23.) BM rend.
4. sz. mell. II. fe je zet:

Ég he tõ fo lya dé kok tá ro lá sa és szál lí tá sa 300 li te rig.

2/2002. (I. 23.) BM rend.
4. sz. mell. VI. fe je zet:

Kam ra tûz ve szé lyes fo lya dé kok ré szé re.

2/2002. (I. 23.) BM rend.
4. sz. mell. IX. fe je zet:

Ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro ló- és ki szol gá ló lé te sít mé nye i nek, -be ren de zé sei-
nek tûz vé del mi elõ írá sai.

MSZ EN 60079-10:2003 Vil la mos gyárt má nyok rob ba nó ké pes gáz kö ze gek ben. 10. rész: A rob ba nás ve szé lyes
tér sé gek be so ro lá sa (IEC 60079-10:2002).

MSZ EN 1127-1:2000 Rob ba nó ké pes kö ze gek. Rob ba nás meg elõ zés és rob ba nás vé de lem. 1. rész: Alap el vek
és mód szer tan.

Aján lott ok ta tá si óra szám: 12 óra

3. Pro pán-bu tán gáz le fej té sét, töl té sét, ki szol gá lá sát vég zõk ré szé re

– 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let tel ki adott Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14.,
15., 16., 23., 29., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 56. §-ai,

– a ha tá lyon kí vül he lye zett 1/1997. (IV. 6.) NIM ren de let 2. szá mú mel lék le te (Gáz- és Olaj ipa ri Mû sza ki Biz ton sá gi
Sza bály zat) VII. fe je ze té nek 87–119. §-ai,

– a ha tá lyon kí vül he lye zett gáz üze mû jár mû vek üzem anyag el lá tó be ren de zé se i rõl szó ló 6/1993. (V. 12.) IKM ren de -
let 3. számú melléklete,

– a gép jár mû-fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és do lo gi fel té te le i rõl szó ló 1/1990. (IX. 29.) KHVM ren de let 3. szá mú
mel lék le té nek 13. pontja,
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– a nyo más tar tó és töl tõ lé te sít mé nyek mû sza ki-biz ton sá gi ha tó sá gi fel ügye le té rõl szó ló 63/2004. (IV. 27.) GKM
rendelet, 

– a bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó egyes nyo más tar tó be ren de zé sek ha tó sá gi fel ügye le té rõl szó ló 23/2006.
(II. 3.) Korm. rendelet, 

– Nyo más tar tó be ren de zé sek mû sza ki-biz ton sá gi sza bály za ta (tervezet)
– MSZ EN 60079-10:2003 Vil la mos gyárt má nyok rob ba nó ké pes gáz kö ze gek ben. 10. rész: A rob ba nás ve szé lyes tér -

sé gek be so ro lá sa (IEC 60079-10:2002)
– MSZ EN 1127-1:2000 Rob ba nó ké pes kö ze gek. Rob ba nás meg elõ zés és rob ba nás vé de lem. 1. rész: Alap el vek és

mód szer tan.

Aján lott ok ta tá si óra szám: 12 óra

4. Üzem anyag töl tõ ál lo má sok üzem vi te li dol go zói ré szé re

– 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let tel ki adott Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat: 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 15.,
17., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 56., 60., 62. §-ai.

– 2/2002. (I. 23.) BM ren de let A tûz vé de lem és a pol gá ri vé de lem mû sza ki kö ve tel mé nye i nek meg ál la pí tá sá ról

4. sz. mel lék let X. fe je zet Gáz pa lac kok szál lí tá sa és tá ro lá sa,
4. sz. mel lék let XI. fe je zet Ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tûz ve szé lyes sé gi cso por to sí tá sa,
4. sz. mel lék let II. fe je zet Ég he tõ fo lya dé kok tá ro lá sa és szál lí tá sa 300 li te rig,
4. sz. mel lék let  III. fe je zet Fek võ, hen ge res acél tar tá lyok ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro lá sá ra,
4. sz. mel lék let V. fe je zet Üveg szál erõ sí té sû mû anyag tar tály ég he tõ fo lya dé kok föld alat ti tá ro lá sá ra,
4. sz. mel lék let VII. fe je zet Üzem anyag töl tõ ál lo más (ben zin kút) elõ írá sai,
1. sz. mel lék let I. fe je zet Hor doz ha tó tûz ol tó ké szü lé kek el len õr zé se és ja ví tá sa,
       2. pont A ké szen lét ben tar tó ál tal vég zen dõ vizs gá la tok,
MSZ EN 60079-10:2003 Vil la mos gyárt má nyok rob ba nó ké pes gáz kö ze gek ben. 10. rész: A rob ba nás-

ve szé lyes tér sé gek be so ro lá sa (IEC 60079-10:2002)
MSZ EN 1127-1:2000 Rob ba nó ké pes kö ze gek. Rob ba nás meg elõ zés és rob ba nás vé de lem. 

1. rész: Alap el vek és mód szer tan.

Aján lott ok ta tá si óra szám: 12 óra

5. Tûz ol tó víz for rá sok fe lül vizs gá la tát vég zõk ré szé re

– a 35/1996. (XII. 19.) BM ren de let tel ki adott Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat 1., 2., 3., 4., 46., 47., 48., 49., 50., 51.,
53., 54., 55. §-ai,

– a 2/2002 (I. 23.) BM ren de let 1. szá mú mel lék le te III. fe je zet: Tûz ol tó-víz for rá sok és tar to zé ka i nak fe lül vizs gá la ta
és karbantartása,

– a 2/2002 (I. 23.) BM ren de let 1. szá mú mel lék le te II. fe je zet: Jel zõ táb la víz ve ze té kek hez és tûz ol tó-víz for rá sok hoz,
– a mé rés ügy rõl szó ló 1991. évi XLV. tör vény 6. §-a, és a vég re haj tá sá ról szó ló 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let 4.,

5. §-ai.

– MSZ EN 671-1:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Töm lõ be ren de zé sek. 
1. rész: Töm lõ dob alak tar tó töm lõ vel.

– MSZ EN 671-2:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Töm lõ be ren de zé sek. 
2. rész: Fa li tûz csap-szek ré nyek la pos töm lõ vel.

– MSZ EN 671-2:2001/A1:2004 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Töm lõ be ren de zé sek. 
2. rész: Fa li tûz csap szek ré nyek la pos töm lõ vel.

– MSZ EN 671-3:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Töm lõ be ren de zé sek. 
3. rész: Alak tar tó töm lõ vel el lá tott töm lõ dob és la pos töm lõ vel el lá tott 
fa li tûz csap szek rény kar ban tar tá sa.

– MSZ EN 694:2001 Tûz ol tó töm lõk. Alak tar tó töm lõk be épí tett rend sze rek hez.
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– MSZ EN 14540:2004 Tûz ol tó töm lõk. Szi vár gás men tes la pos töm lõk be épí tett tûz ol tó 
be ren de zé sek hez.

– MSZ EN ISO 14557:2003 Tûz ol tó töm lõ. Gu mi és mû anyag szí vó töm lõk és töm lõ sze rel vé nyek.
– EN 14384:2005 Föld fe let ti tûz csa pok (ho no sí tá sa 2005. év vé gén vár ha tó).
– EN 14339:2005 Föld alat ti tûz csa pok, tûz csap szek ré nyek és fe de lek (ho no sí tá sa 2005. év 

vé gén vár ha tó).
– MSZ 15631:1985 Tûz vé del mi jel zõ táb lák.

BM OKF mû sza ki kö ve tel mé nyek:
– tûz ol tó kap csok,
– mû anyag alap anya gú tûz ol tó ku pak kap csok,
– ka pocs kul csok tûz ol tó kap csok hoz,
– tûz ol tó su gár csö vek,
– gyûj tõ tûz ol tó töm lõ höz,
– föld fe let ti tûz csa pok,
– föld alat ti tûz csap és tûz csap szek rény,
– tûz csap kul csok,
– áll vány csõ föld alat ti tûz csap hoz,
– pót áll vány csõ föld alat ti tûz csap hoz,
– sze rel vény szek ré nyek föld alat ti és föld fe let ti tûz csa pok hoz,
– be épí tett rend sze rek hez al kal ma zott alak tar tó és la pos töm lõk idõ sza kos nyo más pró bá ja.

Aján lott ok ta tá si óra szám:
El mé let: 16–24 óra
Gya kor lat: 6–8 óra

6. Pi ro tech ni kai szak bol ti el adók, rak tár ke ze lõk, ter mék-üze mel te tõk,
anyag- és ter mék-gyár tás ve ze tõk ré szé re

– 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let tel ki adott Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat: 1–4., 7–17., 29., 31., 33., 34., 36–41.,
56. §-ai,

– a pol gá ri cé lú pi ro tech ni kai te vé keny sé gek fel ügye le té rõl szó ló 155/2003. (X. 1.) Korm. ren de let,
– a 2/1987. (II. 17.) IpM ren de let tel köz zé tett Rob ba nó anyag ipa ri Biz ton sá gi Sza bály zat.

Aján lott ok ta tá si óra szám: 16 óra

7. Tûz ol tó ké szü lé kek kar ban tar tá sát vég zõk ré szé re

– a tûz el le ni vé de ke zés rõl szó ló 1996. évi XXXI. tör vény 18. § (2) a), 22. § (2), 24. § d),
– a 35/1996. (XII. 19.) BM ren de let tel ki adott Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat 56. §,
– a tûz vé de lem és a pol gá ri vé de lem mû sza ki kö ve tel mé nye i nek meg ál la pí tá sá ról szó ló 2/2002. (I. 23.) BM ren de let

1. szá mú mel lék let I. fe je zet: Tûz ol tó készülékek kar ban tar tá sa,
– a mé rés ügy rõl szó ló 1991 évi XLV. tör vény 6. §-a, és a vég re haj tá sá ról szó ló 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let 4.,

5. §-ai.

– MSZ EN 3-3:1994 Hor doz ha tó tûz ol tó ké szü lé kek. 3. rész: Fel épí tés, nyo más ál ló ság, 
me cha ni kai vizs gá la tok.

– MSZ EN 3-6:1999 Hor doz ha tó tûz ol tó ké szü lé kek. 6. rész: In téz ke dé sek a hor doz ha tó tûz ol tó 
ké szü lé kek nek az EN 3 1–5. ré szei sze rin ti meg fe le lõ sé gé nek iga zo lá sá ra.

– MSZ EN 3-7:2004 2. Hor doz ha tó tûz ol tó ké szü lé kek. 7. rész: Jel lem zõk, tel je sít mény kö ve tel mé-
nyek és vizs gá la ti mód sze rek.

– MSZ EN 1866:2006 Szál lít ha tó tûz ol tó ké szü lé kek.
– MSZ 1040-1:1985 Tûz ol tó ké szü lé kek. Ál ta lá nos elõ írá sok és vizs gá lat.
– MSZ 1040-2:1993 Tûz ol tó ké szü lé kek. Ké szü lék faj ták.
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– MSZ 1040-4:1986 Tûz ol tó ké szü lé kek. Ja ví tás és ké szen lét ben tar tás.
– MSZ 1040-5:1986 Tûz ol tó ké szü lé kek. Gyár tá si elõ írá sok.
– MSZ 1040-6:1998 Tûz ol tó ké szü lé kek. A hor doz ha tó tûz ol tó ké szü lé kek el len õr zé se és ja ví tá sa.

Aján lott iro da lom:
– Fá bi án Sán dor: Tûz ol tó ké szü lé kek ke ze lé se és el len õr zé se, Nép sza va Lap- és Könyv ki adó, Budapest, 1988.

Aján lott ok ta tá si óra szám:
El mé let: 20–24 óra
Gya kor lat: 8–10 óra

8. Be épí tett tûz jel zõ be ren de zé sek sze re lé sét, te le pí té sét, fe lül vizs gá la tát, ja ví tá sát
és kar ban tar tá sát vég zõk ré szé re

– 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let az Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat ki adá sá ról 1. szá mú mel lék let 35. § (2) bek.,
41. §, 42. §, 43. §, 44. §, 45. §,

– 53/2005. (XI. 10.) BM ren de let a tûz vé del mi szak vizs gá ra kö te le zett fog lal ko zá si ágak ról és mun ka kö rök rõl, és a
szak vizs ga rész le tes sza bá lya i ról: 1. §, 5. §, 7. § (1), mel lék let 8.

2/2002. BM r. 2. mel lék let
V/1. fe je zet

Tûz jel zõ be ren de zés, Fo ga lom meg ha tá ro zá sok és ál ta lá nos elõ írá sok.

2/2002. BM r. 2. mel lék let
V/2. fe je zet

Tûz jel zõ be ren de zés, Fõbb egy sé gek, lé te sí tés és fe lül vizs gá lat.

MSZ EN 2:1993 A tü zek osz tá lyo zá sa

MSZ EN 2: 1992/A1:2005 A tü zek osz tá lyo zá sa

MSZ EN 54-1:2002 Tûz jel zõ be ren de zés. 1. rész: Be ve ze tés

MSZ EN 54-2:2002 Tûz jel zõ be ren de zés. 2. rész: Tûz jel zõ köz pont

MSZ EN 54-3:2003 Tûz jel zõ be ren de zé sek. 3. rész: Ri asz tó egy sé gek. Hang jel zõk

MSZ EN 54-3:2001/A1:2003 Tûz jel zõ be ren de zé sek. 3. rész: Ri asz tó egy sé gek. Hang jel zõk

MSZ EN 54-4:2002 Tûz jel zõ be ren de zés. 4. rész: Táp egy sé gek

MSZ EN 54-4:1997/A1:2003 Tûz jel zõ be ren de zés. 4. rész: Táp egy sé gek

Ja va solt szak iro da lom:
– Az au to ma ti kus tûz jel zõ rend sze rek ér zé ke lõi (ja ví tás, kar ban tar tá si rész).
– A ta nú sí tott, vagy en ge dé lye zett tûz vé del mi be ren de zé sek ja ví tá si és kar ban tar tá si utasításai.
– Csep re gi Csa ba: Tûz jel zõ rend sze rek.

Aján lott ok ta tá si óra szám: 20–24 óra

9. Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek sze re lé sét, te le pí té sét, fe lül vizs gá la tát, ja ví tá sát
és kar ban tar tá sát vég zõk ré szé re

– 1996. évi XXXI. tör vény a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz ol tó ság ról: 5. §, 12. §, 13. §, 13/A. §,
15. §, 18. §, 20. §, 21. §, 22. § (2) bek., 43. §,

– 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let az Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat ki adá sá ról: 1. §, 2. §, 3. §, 1. szá mú mel lék let:
2. § (1) bek., (2) bek., (3) bek., 3. §, 4. §, 5. §, 9. § (6) bek., 10. § (1) bek., 18. §, 19. §, 20. §, 23. § (3) bek. 33. §, 35. §,
41. §, 42. §, 43. §, 44. §, 45. §,

– 53/2005. (XI. 10.) BM ren de let a tûz vé del mi szak vizs gá ra kö te le zett fog lal ko zá si ágak ról és mun ka kö rök rõl, és a
szak vizs ga rész le tes sza bá lya i ról: 1. §, 5. §, 7. § (1) mel lék let 9.

– 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együt tes ren de let az épí té si ter mé kek mû sza ki kö ve tel mé nye i nek, meg fe le lõ ség
iga zo lá sá nak, va la mint for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 1. §, 2. §, 3. §, 4. §, 7. §, 9. §,

– 94/2003. (VII. 2.) Korm. ren de let az ózon ré te get ká ro sí tó anya gok ról 11. § 4.sz mel lék let.
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2/2002. BM r. 5. mel lék let I/1. fe je zet Épít mé nyek tûz vé del me, Fo ga lom meg ha tá ro zá sok

2/2002. BM r. 2. mel lék let I. fe je zet Hab bal ol tó be ren de zé sek

2/2002. BM r. 2. mel lék let II. fe je zet Sprink ler be ren de zé sek

2/2002. BM r. 2. mel lék let III. fe je zet Nyi tott szó ró fe lyes viz zel ol tó be ren de zés

2/2002. BM r. 2. mel lék let IV. fe je zet Szén-di ox xid dal ol tó be ren de zés

2/2002. BM r. 4. mel lék let IV/2. fe je zet Föld fe let ti, ál ló, hen ge res acél tar tá lyok, ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé -
kok tá ro lá sá ra, sze rel vé nye zé si, biz ton ság tech ni kai és kör nye zet vé del mi
elõ írá sok

2/2002. BM r. 4. mel lék let XI. fe je zet Ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tûz ve szé lyes sé gi cso por to sí tá sa

A be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek re vo nat ko zó ha tá lyos nem ze ti szab vá nyok ki vi te le zés sel, kar ban tar tás sal, üze mel te -
tés sel kapcsolatos részei.

MSZ EN 2:1993 A tü zek osz tá lyo zá sa

MSZ EN 2:1992/A1:2005 A tü zek osz tá lyo zá sa

MSZ EN 615:1995 Tûz vé de lem. Ol tó anyag. Az ol tó po rok elõ írá sai (ki vé ve a D osz tá lyú po ro kat)

MSZ EN 615:1994/A1:2001 Tûz vé de lem. Ol tó anyag. Az ol tó po rok elõ írá sai (ki vé ve a D-osz tá lyú po ro kat)

MSZ EN 1568-1:2001 Tûz ol tó anya gok. Hab kép zõ anya gok. 1. rész: Kö zép-hab ki adós sá gú ha bok ada go lá si
in ten zi tá sa víz zel nem ke ve re dõ ég he tõ fo lya dé kok ra

MSZ EN 1568-2:2001 Tûz ol tó anya gok. Hab kép zõ anya gok. 2. rész: Nagy hab ki adós sá gú ha bok ada go lá si
in ten zi tá sa víz zel nem ke ve re dõ ég he tõ fo lya dé kok ra

MSZ EN 1568-3:2001 Tûz ol tó anya gok. Hab kép zõ anya gok. 3. rész: Ne héz ha bok ada go lá si in ten zi tá sa víz -
zel nem ke ve re dõ ég he tõ fo lya dé kok ra

MSZ EN 1568-4:2001 Tûz ol tó anya gok. Hab kép zõ anya gok. 4. rész: Ne héz ha bok ada go lá si in ten zi tá sa víz -
zel ke ve re dõ ég he tõ fo lya dé kok ra

MSZ EN 12094-1:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 1. rész: Au to -
ma ti kus, elekt ro mos ve zér lõ és kés lel te tõ szer ke zet kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód -
sze rei

MSZ EN 12094-2:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 2. rész: Au to -
ma ti kus, nem elekt ro mos ve zér lõ és kés lel te tõ szer ke zet kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti
mód sze rei

MSZ EN 12094-3:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 3. rész: Ké zi
in dí tó- és le ál lí tó szer ke zet kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-4:2004 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 4. rész: Tar -
tá lyok sze le pe i nek és in dí tó be ren de zé se i nek kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-5:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 5. rész: Kö -
ve tel mé nyek és vizs gá la ti mód sze rek a nagy és kis nyo mást el vá lasz tó sze le pek re és
azok be épí tett CO2-gáz zal ol tó rend sze re i nek in dí tó szer ke ze te i re

MSZ EN 12094-6:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 6. rész: 
A nem vil la mos be ren de zé sek CO2-gáz zal ol tó be ren de zé se i nek kö ve tel mé nyei és
vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-7:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. A gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 7. rész: 
A CO2-be ren de zé sek fú vó ká i nak kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-
7:2000/A1:2005

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 7. rész: 
A CO2-be ren de zé sek fú vó ká i nak kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-9:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 9. rész: Kü -
lön le ges tûz jel zõ be ren de zé sek kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-10:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 10. rész:
Nyo más mé rõ esz kö zök és nyo más kap cso lók kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-11:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 11. rész: Me -
cha ni kai súly mé rõ esz kö zök kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei
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MSZ EN 12094-12:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 12. rész:
Pneu matikus tûz jel zõ be ren de zés kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-13:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 13. rész: 
A nyo más ha tá ro ló és vissza csa pó sze le pek kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-16:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 16. rész: Kis -
nyo má sú CO2-gáz zal ol tó be ren de zé sek sza go sí tó ké szü lé ke i nek kö ve tel mé nyei és
vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN
12259-1:1999+A1:2001

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 1. rész: Sprink le rek

MSZ EN
12259-1:1999+A1:2001/A2:
2004

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 1. rész: Sprink le rek

MSZ EN 12259-2:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 2. rész: A ned ves ri asz tó sze lep fel épí té se

MSZ EN
12259-2:1999/A1:2001

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 2. rész: A ned ves ri asz tó sze lep fel épí té se

MSZ EN 12259-3:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 3. rész: A szá raz ri asz tó sze lep fel épí té se

MSZ EN
12259-3:2000/A1:2001

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek. 3. rész:
A szá raz ri asz tó sze lep fel épí té se

MSZ EN 12259-4:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 4. rész: Víz mo to ros ri asz tó be ren de zés

MSZ EN
12259-4:2000/A1:2001

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 4. rész: Víz mo to ros ri asz tó be ren de zés

MSZ EN 12259-5:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 5. rész: Víz áram lás-ér zé ke lõ

MSZ EN 12416-1:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Por ral ol tók. 1. rész: A rész egy sé gek kö ve tel mé nyei
és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN
12416-1:2001/A1:2004

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Por ral ol tók. 1. rész: A rész egy sé gek kö ve tel mé nyei
és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12416-2:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Por ral ol tók. 2. rész: Ter ve zés, ki ala kí tás, kar ban tar -
tás

MSZ EN 12845:2004 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Au to ma ti kus sprink ler rend sze rek. Ter ve zés, ki vi te le -
zés és kar ban tar tás

MSZ EN 12845:2005 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Au to ma ti kus sprink ler rend sze rek. Ter ve zés, ki vi te le -
zés és kar ban tar tás

MSZ EN 13565-1:2004 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Hab bal ol tó rend sze rek. 1. rész: Kö ve tel mé nyek és a
rész egy sé gek vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 25923:1995 Tûz vé de lem. Ol tó anyag. Szén-di oxid. (ISO 5923:1989)

MSZ EN 27201-1:1997 Tûz vé de lem. Ol tó anya gok. Ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek. 1. rész: A ha lon 1211 és a
ha lon 1301 kö ve tel mé nyei (ISO 7201-1:1989)

MSZ EN 27201-2:1997 Tûz vé de lem. Ol tó anya gok. Ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek. 2. rész: Elõ írá sok a ha lon
1211 és a ha lon 1301 biz ton sá gos ke ze lé sé re és át töl té sé re (ISO 7201-2:1991)

MSZ-14-01005:1982 Víz zel ol tó ön mû kö dõ tûz ol tó be ren de zé sek. Mû sza ki kö ve tel mé nyek. El len õr zés

Ja va solt szak iro da lom:

– Az ol tó be ren de zé sek ter ve zé si se géd le tei, ja ví tá si, kar ban tar tá si utasításai.

Aján lott ok ta tá si óra szám: 20–24 óra
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10. Be épí tett tûz jel zõ be ren de zé se ket ter ve zõk, és a ki vi te le zé sért fe le lõs mû sza ki ve ze tõk ré szé re

– 1996. évi XXXI. tör vény a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz ol tó ság ról: 5. §, 12. §, 13. §, 13/A. §,
15. §, 18. §, 20. §, 21. §, 22. § (2) bek., 43. §.

– 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let az Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat ki adá sá ról: 1. §, 2. §, 3. §, 1. szá mú mel lék let:
2. § (1) bek., (2) bek., (3) bek., 3. §, 4. §, 5. §, 9. § (6) bek., 10. § (1) bek., 18. §, 19. §, 20. §, 23. § (3) bek. 33. §, 35. §,
41. §, 42. §, 43. §, 44. §, 45. §,

– 15/2004. (V. 21.) BM ren de let a tûz vé del mi meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány be szer zé sé re vo nat ko zó sza bá lyok ról: 1. §,
2. §, 3. §, 4. §, 5. §,

– 53/2005. (XI. 10.) BM ren de let a tûz vé del mi szak vizs gá ra kö te le zett fog lal ko zá si ágak ról és mun ka kö rök rõl, és a
szak vizs ga rész le tes sza bá lya i ról: 1. §, 5. §, 7. § (1)mel lék let 10.

2/2002. BM r. 5. mel lék let
I/1. fe je zet

Épít mé nyek tûz vé del me, Fo ga lom meg ha tá ro zá sok

2/2002. BM r. 5. mel lék let
I/2. fe je zet

Épít mé nyek tûz vé del me, Épí tõ anya gok osz tá lyo zá sa, ég he tõ ség, füst fej lesz tõ ké pes -
ség és ég ve cse pe gé si tu laj don sá guk sze rint

2/2002. BM r. 5. mel lék let
I/5. fe je zet

Épít mé nyek tûz vé del me, Tûz sza ka szok

2/2002. BM r. 5. mel lék let
I/7. fe je zet

Épít mé nyek tûz vé del me. A szá mí tott tûz ter he lés meg ha tá ro zá sa és a mér ték adó tûz -
ál ló sá gi kö ve tel mé nyek szá mí tá sa

2/2002. BM r. 5. mel lék let
I/8. fe je zet

Épít mé nyek tûz vé del me, Egy lég te rû csar nok jel le gû épü le tek hõ- és füst el ve ze té se

2/2002. BM r. 2. mel lék let
V/1. fe je zet

Tûz jel zõ be ren de zés, Fo ga lom meg ha tá ro zá sok és ál ta lá nos elõ írá sok

2/2002. BM r. 2. mel lék let
V/2. fe je zet

Tûz jel zõ be ren de zés, Fõbb egy sé gek, lé te sí tés és fe lül vizs gá lat

A be épí tett tûz jel zõ be ren de zé sek re vo nat ko zó ha tá lyos nem ze ti szab vá nyok ter ve zés sel, ki vi te le zés sel, kar ban tar tás -
sal, üze mel te tés sel kapcsolatos részei.

MSZ EN 2:1993 A tü zek osz tá lyo zá sa

MSZ EN 2: 1992/A1:2005 A tü zek osz tá lyo zá sa

MSZ EN 54-1:2002 Tûz jel zõ be ren de zés. 1. rész: Be ve ze tés

MSZ EN 54-2:2002 Tûz jel zõ be ren de zés. 2. rész: Tûz jel zõ köz pont

MSZ EN 54-3:2003 Tûz jel zõ be ren de zé sek. 3. rész: Ri asz tó egy sé gek. Hang jel zõk

MSZ EN 54-3:2001/A1:2003 Tûz jel zõ be ren de zé sek. 3. rész: Ri asz tó egy sé gek. Hang jel zõk

MSZ EN 54-4:2002 Tûz jel zõ be ren de zés. 4. rész: Táp egy sé gek

MSZ EN 54-4:1997/A1:2003 Tûz jel zõ be ren de zés. 4. rész: Táp egy sé gek

MSZ EN 54-5:2003 Tûz jel zõ be ren de zé sek. 5. rész: Hõ ér zé ke lõk. Pont sze rû ér zé ke lõk

MSZ EN 54-5:2000/A1:2003 Tûz jel zõ be ren de zé sek. 5. rész: Hõ ér zé ke lõk. Pont sze rû ér zé ke lõk

MSZ EN 54-7:2003 Tûz jel zõ be ren de zé sek. 7. rész: Füst ér zé ke lõk. Szórt fénnyel, át bo csá tott fénnyel
vagy io ni zá ci ó val mû kö dõ pont sze rû ér zé ke lõk

MSZ EN 54-7:2000/A1:2003 Tûz jel zõ be ren de zé sek. 7. rész: Füst ér zé ke lõk. Szórt fénnyel, át bo csá tott fénnyel
vagy io ni zá ci ó val mû kö dõ pont sze rû ér zé ke lõk

MSZ EN 54-10:2003 Tûz jel zõ be ren de zé sek. 10. rész: Láng ér zé ke lõk. Pont sze rû ér zé ke lõk

MSZ EN 54-11:2003 Tûz jel zõ be ren de zé sek. 11. rész: Ké zi jel zés adók

MSZ EN 54-12:2003 Tûz jel zõ be ren de zés. 12. rész: Füst ér zé ke lõk. Op ti kai el ven, fény su gár ral mû kö dõ
vo nal sze rû ér zé ke lõk

MSZ EN 54-13:2005 Tûz jel zõ be ren de zé sek. 13. rész: Rend sze re le mek össze fér he tõ ség-ér té ke lé se 
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BM OKF Tan fo lya mi jegy ze tek:
– Hõ- és füst áram lás kép let gyûj te mény
– Be épí tett tûz vé del mi be ren de zé sek
– Ol tás el mé let ol tó anya gok, ol tó gá zok
– Ol tás ve zér lõ rend sze rek
– Ter ve zé si se géd let
– Mód szer ta ni út mu ta tó ter vek ké szí té sé hez
– Be épí tett gáz zal ol tó rend sze rek
– Az au to ma ti kus tûz jel zõ rend sze rek ér zé ke lõi

Ja va solt szak iro da lom:
– Csep re gi Csa ba: Tûz jel zõ rend sze rek

Aján lott ok ta tá si óra szám: 68–72 óra

11. Be épí tett tûz ol tó be ren de zé se ket ter ve zõk és a ki vi te le zé sért fe le lõs mû sza ki ve ze tõk ré szé re

– 1996. évi XXXI. tör vény a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz ol tó ság ról: 5. §, 12. §, 13. §, 13/A. §,
15. §, 18. §, 20. §, 21. §, 22. § (2) bek., 43. §,

– 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let az Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat ki adá sá ról: 1. §, 2. §, 3. §, 1. szá mú mel lék let:
2. § (1) bek., (2) bek., (3) bek., 3. §, 4. §, 5. §, 9. § (6) bek., 10. § (1) bek., 18. §, 19. §, 20. §, 23. § (3) bek. 33. §, 35. §,
41. §, 42. §, 43. §, 44. §, 45. §,

– 15/2004. (V. 21.) BM ren de let a tûz vé del mi meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány be szer zé sé re vo nat ko zó sza bá lyok ról: 1. §,
2. §, 3. §, 4. §, 5. §,

– 53/2005. (XI. 10.) BM ren de let a tûz vé del mi szak vizs gá ra kö te le zett fog lal ko zá si ágak ról és mun ka kö rök rõl, és a
szak vizs ga rész le tes sza bá lya i ról: 1. §, 5. §, 7. § (1) melléklet 11.

– 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együt tes ren de let az épí té si ter mé kek mû sza ki kö ve tel mé nye i nek, meg fe le lõ ség
iga zo lá sá nak, va la mint for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 1. §, 2. §, 3. §, 4. §, 7. §, 9. §,

– 94/2003. (VII. 2.) Korm. ren de let az ózon ré te get ká ro sí tó anya gok ról 11. § 4. sz. mel lék let,
– 139/2004 (IV. 29.) Korm. ren de let a BM OKF pi ac fel ügye le ti el já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 1. §,
– 115/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let a tûz vé del mi ha tó sá gi te vé keny ség rész le tes sza bá lya i ról, a hi va tá sos ön kor -

mány za ti tûz ol tó sá gok il le té kes sé gi te rü le té rõl 1. §,
– 116/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let a tûz vé del mi bír ság ról 1. §,
– Eu ró pai Par la ment és ta nács 2037/2000. sz. ren de le te az ózon ré te get le bon tó anya gok ról 4. cikk, 5. cikk, VII. MEL -

LÉKLET,
– 1995. évi XXVIII. tör vény a nem ze ti szab vá nyo sí tás ról 6. §.

2/2002. BM r. 5. mel lék let
I/1. fe je zet

Épít mé nyek tûz vé del me. Fo ga lom meg ha tá ro zá sok

2/2002. BM r. 5. mel lék let
I/2. fe je zet

Épít mé nyek tûz vé del me. Épí tõ anya gok osz tá lyo zá sa, ég he tõ ség, füst fej lesz tõ ké pes -
ség és ég ve cse pe gé si tu laj don sá guk sze rint

2/2002. BM r. 5. mel lék let
I/5. fe je zet

Épít mé nyek tûz vé del me. Tûz sza ka szok

2/2002. BM r. 5. mel lék let
I/7. fe je zet

Épít mé nyek tûz vé del me. A szá mí tott tûz ter he lés meg ha tá ro zá sa és a mér ték adó tûz ál -
ló sá gi kö ve tel mé nyek szá mí tá sa

2/2002. BM r. 5. mel lék let
I/8. fe je zet

Épít mé nyek tûz vé del me. Egy lég te rû csar nok jel le gû épü le tek hõ- és füst el ve ze té se

2/2002. BM r. 2. mel lék let
V/1. fe je zet

Tûz jel zõ be ren de zés. Fo ga lom meg ha tá ro zá sok és ál ta lá nos elõ írá sok

2/2002. BM r. 2. mel lék let
I. fe je zet

Hab bal ol tó be ren de zé sek
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2/2002. BM r. 2. mel lék let
II. fe je zet

Sprink ler be ren de zé sek

2/2002. BM r. 2. mel lék let
III. fe je zet

Nyi tott szó ró fe lyes viz zel ol tó be ren de zés

2/2002. BM r. 2. mel lék let
IV. fe je zet

Szén-di ox xid dal ol tó be ren de zés

2/2002. BM r. 4. mel lék let
IV/2. fe je zet

Föld fe let ti, ál ló, hen ge res acél tar tá lyok, ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro lá sá ra,
sze rel vé nye zé si, biz ton ság tech ni kai és kör nye zet vé del mi elõ írá sok

2/2002. BM r. 4. mel lék let
XI. fe je zet 

Ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tûz ve szé lyes sé gi cso por to sí tá sa

A be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek re vo nat ko zó ha tá lyos nem ze ti szab vá nyok ter ve zés sel, ki vi te le zés sel, kar ban tar tás -
sal, üze mel te tés sel kapcsolatos részei.

MSZ EN 2:1993 A tü zek osz tá lyo zá sa

MSZ EN 2:1992/A1:2005 A tü zek osz tá lyo zá sa

MSZ EN 615:1995 Tûz vé de lem. Ol tó anyag. Az ol tó po rok elõ írá sai (ki vé ve a D osz tá lyú po ro kat)

MSZ EN
615:1994/A1:2001

Tûz vé de lem. Ol tó anyag. Az ol tó po rok elõ írá sai (ki vé ve a D-osz tá lyú po ro kat)

MSZ EN 671-1:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Töm lõ be ren de zé sek. 1. rész: Töm lõ dob alak tar tó töm -
lõ vel

MSZ EN 671-2:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Töm lõ be ren de zé sek. 2. rész: Fa li tûz csap-szek ré nyek
la pos töm lõ vel

MSZ EN
671-2:2001/A1:2004

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Töm lõ be ren de zé sek. 2. rész: Fa li tûz csap szek ré nyek
la pos töm lõ vel

MSZ EN 671-3:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Töm lõ be ren de zé sek. 3. rész: Alak tar tó töm lõ vel el lá -
tott töm lõ dob és la pos töm lõ vel el lá tott fa li tûz csap szek rény kar ban tar tá sa

MSZ EN 694:2001 Tûz ol tó töm lõk. Alak tar tó töm lõk be épí tett rend sze rek hez

MSZ EN 1568-1:2001 Tûz ol tó anya gok. Hab kép zõ anya gok. 1. rész: Kö zép-hab ki adós sá gú ha bok ada go lá si
in ten zi tá sa víz zel nem ke ve re dõ ég he tõ fo lya dé kok ra

MSZ EN 1568-2:2001 Tûz ol tó anya gok. Hab kép zõ anya gok. 2. rész: Nagy hab ki adós sá gú ha bok ada go lá si
in ten zi tá sa víz zel nem ke ve re dõ ég he tõ fo lya dé kok ra

MSZ EN 1568-3:2001 Tûz ol tó anya gok. Hab kép zõ anya gok. 3. rész: Ne héz ha bok ada go lá si in ten zi tá sa víz zel 
nem ke ve re dõ ég he tõ fo lya dé kok ra

MSZ EN 1568-4:2001 Tûz ol tó anya gok. Hab kép zõ anya gok. 4. rész: Ne héz ha bok ada go lá si in ten zi tá sa víz zel 
ke ve re dõ ég he tõ fo lya dé kok ra

MSZ EN 12094-1:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 1. rész: Au to -
ma ti kus, elekt ro mos ve zér lõ és kés lel te tõ szer ke zet kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód -
sze rei

MSZ EN 12094-2:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 2. rész: Au to -
ma ti kus, nem elekt ro mos ve zér lõ és kés lel te tõ szer ke zet kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti
mód sze rei

MSZ EN 12094-3:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 3. rész: Ké zi
in dí tó- és le ál lí tó szer ke zet kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-4:2004 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 4. rész: Tar tá -
lyok sze le pe i nek és in dí tó be ren de zé se i nek kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei
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MSZ EN 12094-5:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 5. rész: Kö ve -
tel mé nyek és vizs gá la ti mód sze rek a nagy és kis nyo mást el vá lasz tó sze le pek re és azok 
be épí tett CO2-gáz zal ol tó rend sze re i nek in dí tó szer ke ze te i re

MSZ EN 12094-6:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 6. rész: A nem 
vil la mos be ren de zé sek CO2-gáz zal ol tó be ren de zé se i nek kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti
mód sze rei

MSZ EN 12094-7:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. A gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 7. rész: A
CO2-be ren de zé sek fú vó ká i nak kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN
12094-7:2000/A1:2005

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 7. rész: A
CO2-be ren de zé sek fú vó ká i nak kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-9:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 9. rész: Kü lön -
le ges tûz jel zõ be ren de zé sek kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-10:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 10. rész: Nyo -
más mé rõ esz kö zök és nyo más kap cso lók kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-11:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 11. rész: Me -
cha ni kai súly mé rõ esz kö zök kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-12:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 12. rész: Pne u -
ma ti kus tûz jel zõ be ren de zés kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-13:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 13. rész: A
nyo más ha tá ro ló és vissza csa pó sze le pek kö ve tel mé nyei és vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12094-16:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Gáz zal ol tó be ren de zé sek rész egy sé gei. 16. rész: Kis -
nyo má sú CO2-gáz zal ol tó be ren de zé sek sza go sí tó ké szü lé ke i nek kö ve tel mé nyei és
vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12101-2:2004 Füst- és hõ sza bá lyo zó rend sze rek. 2. rész: Ter mé sze tes, füst- és hõ el szí vó ké szü lé kek
mû sza ki elõ írá sai

MSZ EN 12101-3:2003 Füst- és hõ sza bá lyo zó rend sze rek. 3. rész: A kény szer ára mol ta tá sú füst- és hõ el ve ze tõ
be ren de zé sek mû sza ki elõ írá sai

MSZ EN
12259-1:1999+A1:2001

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 1. rész: Sprink le rek

MSZ EN 12259-1:
1999+A1:2001/A2:2004

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 1. rész: Sprink le rek

MSZ EN 12259-2:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 2. rész: A ned ves ri asz tó sze lep fel épí té se

MSZ EN
12259-2:1999/A1:2001

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 2. rész: A ned ves ri asz tó sze lep fel épí té se

MSZ EN 12259-3:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 3. rész: A szá raz ri asz tó sze lep fel épí té se

MSZ EN
12259-3:2000/A1:2001

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek. 3. rész: A 
szá raz ri asz tó sze lep fel épí té se

MSZ EN 12259-4:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 4. rész: Víz mo to ros ri asz tó be ren de zés

MSZ EN
12259-4:2000/A1:2001

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 4. rész: Víz mo to ros ri asz tó be ren de zés

MSZ EN 12259-5:2003 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Sprink ler és víz per me te zõ ol tó be ren de zé sek rész egy -
sé gei. 5. rész: Víz áram lás-ér zé ke lõ

MSZ EN 12416-1:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Por ral ol tók. 1. rész: A rész egy sé gek kö ve tel mé nyei és 
vizs gá la ti mód sze rei
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MSZ EN
12416-1:2001/A1:2004

Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Por ral ol tók. 1. rész: A rész egy sé gek kö ve tel mé nyei és 
vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 12416-2:2001 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Por ral ol tók. 2. rész: Ter ve zés, ki ala kí tás, kar ban tar tás

MSZ EN 12845:2004 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Au to ma ti kus sprink ler rend sze rek. Ter ve zés, ki vi te le -
zés és kar ban tar tás

MSZ EN 12845:2005 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Au to ma ti kus sprink ler rend sze rek. Ter ve zés, ki vi te le -
zés és kar ban tar tás

MSZ EN 13565-1:2004 Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek. Hab bal ol tó rend sze rek. 1. rész: Kö ve tel mé nyek és a
rész egy sé gek vizs gá la ti mód sze rei

MSZ EN 25923:1995 Tûz vé de lem. Ol tó anyag. Szén-di oxid. (ISO 5923:1989)

MSZ EN 27201-1:1997 Tûz vé de lem. Ol tó anya gok. Ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek. 1. rész: A ha lon 1211 és a
ha lon 1301 kö ve tel mé nyei (ISO 7201-1:1989)

MSZ EN 27201-2:1997 Tûz vé de lem. Ol tó anya gok. Ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek. 2. rész: Elõ írá sok a ha lon
1211 és a ha lon 1301 biz ton sá gos ke ze lé sé re és át töl té sé re (ISO 7201-2:1991)

MSZ 9779-1:1983 Hab bal ol tó be ren de zé sek. Ál ta lá nos elõ írá sok

MSZ 9779-2:1983 Hab bal ol tó be ren de zés. Lég hab kép zõ anya gok és ol tó ha bok

MSZ 9779-3:1984 Hab bal ol tó be ren de zés. Cso por to sí tás és al ko tó ele mek

MSZ 9779-4:1984 Hab bal ol tó be ren de zés. Víz el lá tás és csõ há ló zat

MSZ 9781-1:1987 Sprink ler be ren de zés. Ál ta lá nos elõ írá sok

MSZ 9781-2:1987 Sprink ler be ren de zés. Mé re te zés

MSZ 9781-3:1987 Sprink ler be ren de zés. Víz el lá tás és csõ rend szer

MSZ 9783:1985 Szén-di oxid dal ol tó be ren de zés

MSZ 9784-1:1984 Nyi tott szó ró fe jes, víz zel ol tó be ren de zés. Ál ta lá nos elõ írá sok

MSZ 9784-2:1984 Nyi tott szó ró fe jes, víz zel ol tó be ren de zés. Mé re te zés

MSZ 9784-3:1984 Nyi tott szó ró fe jes, víz zel ol tó be ren de zés. Víz el lá tás és csõ rend szer

MSZ-14-01005:1982 Víz zel ol tó ön mû kö dõ tûz ol tó be ren de zé sek. Mû sza ki kö ve tel mé nyek. El len õr zés

BM OKF tan fo lya mi jegy ze tek:

– Kép let gyûj te mény

– Ol tás el mé let ol tó anya gok, ol tó gá zok

– Be épí tett szén-di oxid tûz ol tó be ren de zés

– Rob ba nás el foj tó be ren de zés

– Az au to ma ti kus tûz jel zõ rend sze rek ér zé ke lõi

– Ol tás ve zér lõ rend sze rek

– Ter ve zé si se géd let

– Mód szer ta ni út mu ta tó ter vek ké szí té sé hez

Ja va solt szak iro da lom:

– Be épí tett tûz vé del mi be ren de zé sek (BM OKF tan fo lya mi jegyzet)

– Az ta nú sí tott és en ge dé lye zett be ren de zé sek ter ve zé si se géd le tei, ja ví tá si, kar ban tar tá si utasításai.

Aján lott ok ta tá si óra szám: 68–72 óra
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
1/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
a be rek für dõi Ter mál Ho tel Pá vai Szál lo da szá má ra

gyógy szál ló meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az Rheu-Med Kft.
(5300 Kar cag, Ka zin czy u. 1.) tu laj do ná ban ál ló be rek für -
dõi Ter mál Ho tel Pá vai szá má ra „Ter mál Ho tel Pá vai
Gyógy szál ló” el ne ve zés sel a gyógy szál ló meg ne ve zés
hasz nálatát en ge dé lyez te (463/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
2/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Mo nor K-254 OKK szá mú kút vi ze szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az Il zer Sör gyár Rt. 
(2200 Mo nor, Gép u. 1.) tu laj do ná ban ál ló Mo nor
K-254 OKK szá mú kút vi zé nek pa lac ko zá si cé lú fel -
használásban – „Fi lig ra na” el ne ve zés sel – a ter mé sze -
tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(497-3/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
3/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Pö lös ke K-14 OKK szá mú kút vi zé nek el is mert
ás vány víz meg ne ve zé sét en ge dé lye zõ ha tá ro zat

mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Bog nár Szörp
Kft. (8929 Pö lös ke, Pe tõ fi S. u. 1.) tu laj do ná ban és üze -
mel te té sé ben lé võ Pö lös ke K-14 OKK szá mú kút (Pö lös -
ke Aqu a fitt) vi zé nek pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban
az „AQUAFITT” el ne ve zés he lyett a „PÖLÖSKEI
AQUA FITT” ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz -
ná la tát en ge dé lyez te (506/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
4/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Akasz tó B-109 OKK szá mú kút vi ze szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Nagy Er vin
(6200 Kis kõ rös, Tol di u. 10.) tu laj do ná ban és üze mel te té -
sé ben lé võ Akasz tó B-109 OKK szá mú kút vi zé nek bel sõ 
(ivá si és pa lac ko zá si) cé lú fel hasz ná lás ban – „AQUA
DOLINA” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz meg -
ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (561/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
5/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Ve len ce K-45 OKK szá mú kút vi ze szá má ra gyógy víz

meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ve len ce Vá ros
Ön kor mány za ta (2481 Ve len ce, Tó part 26.) tu laj do ná -
ban ál ló Ve len ce K-45 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ
(für dé si cé lú) fel hasz ná lá sá nál a „gyógy víz” meg ne ve zés
hasz ná la tát en ge dé lyez te (411-5/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
6/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Bu da pest III. B-47 OKK szá mú kút el is mert

ás vány vi zé nek név vál toz ta tá sá ról és törzs köny vé nek
meg újí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a BUSZESZ Rt.
(1033 Bu da pest, So rom pó u. 1.) tu laj do ná ban és üze mel te -
té sé ben lé võ Bu da pest III. B-47 OKK szá mú (Nor bi
Aqua Gyé mánt) kút vi zé nek pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná -
lás ban az „ÓBUDAI GYÉMÁNT” el ne ve zés he lyett a
„NORBI AQUA GYÉMÁNT” ter mé sze tes ás vány víz
meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te és egy ben a törzs -
köny vet is meg újí tot ta (507/Gyf/2005.).
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
7/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Nyár lõ rinc K-47 OKK szá mú kút vi zé nek el is mert

ás vány víz meg ne ve zé sét en ge dé lye zõ ha tá ro zat
mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Mas pex Olym pos 
Üdí tõ ital Gyár tó Kft. (6032 Nyár lõ rinc, Fõ u. 1.) tu laj do -
ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Nyár lõ rinc K-47 OKK
szá mú (Apen ta Op ti ma) kút vi zé nek pa lac ko zá si cé lú
 felhasználásban az „Op ti ma” el ne ve zés he lyett az
„APENTA” ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná -
la tát en ge dé lyez te (615/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
8/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Kis vár da B-167 OKK szá mú kút el is mert ás vány vi ze

törzs köny vé nek meg újí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Vár da-Drink Rt.
(4600 Kis vár da, Te mes vá ri út 4.) tu laj do ná ban és üze mel -
te té sé ben lé võ Kis vár da B-167 OKK szá mú (Mist ral) kút 
vi zé nek pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban a „Mist ral”
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra
is en ge dé lyez te (526-6/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
9/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Bu da pest XI. B-46 OKK szá mú kút vi zét el is mert
ás vány víz zé mi nõ sí tõ ha tá ro zat vissza vo ná sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az Apen ta Ás vány -
víz és Üdí tõ ital Kft. (1112 Bu da pest, Õr me zei út 33.) ál tal
fenn tar tott és üze mel te tett Bu da pest XI. B-46 OKK szá -
mú (Apen ta) kút – „Apen ta” el ne ve zés sel for gal ma zott –
vi zét el is mert ás vány víz zé mi nõ sí tõ 163/Gyf/1982. szá mú
ha tá ro za tot vissza von ja (623/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
10/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
a ro má ni ai Elõ pa tak (Val ce le) Er zsé bet-for rás vi ze

szá má ra gyógy víz for ga lom ba ho za ta lá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a ro má ni ai Co -
vas na (Ko vász na) me gye Val ce le (Elõ pa tak) Eli sa be ta
(Er zsé bet) for rás vi zé nek pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás -
ban – „Val ce le Elõ pa ta ki Gyógy víz” el ne ve zés sel – a
for ga lom ba ho za talt  en ge dé lyez te (154/Gyf/2005.).
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Kar tal Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
köz le mé nye

köz gyógy el lá tá si iga zol vá nyok ér vény te le ní té sé rõl

Az aláb bi ak ban fel so rolt el ve szett köz gyógy el lá tá si iga zol vá nyok a ha tá lyos jog sza bá lyok  alap ján 2006. már ci us
20-tól érvénytelenek.

Név Lak cím Iga zol vány szá ma

Kiss Fe renc Kar tal, Már tí rok u. 52. 20520036831
Szõ ke Már ton né Kar tal, Már tí rok u. 25. 20320055977
Szán tó Fe renc né Kar tal, Ság vá ri E. u. 59. 20220077153
Tóth Jó zsef né Kar tal, Szõ lõ u. 4. 20220066832
Bal ga Pál né Kar tal, Hu nya di u. 38. 20120005723
Ba zsik And rás né Kar tal, Ba ross u. 177. 20120005724
La dos Já nos né Kar tal, Jó zsef A. u. 29. 20320055970
Vá czi Je nõ né Kar tal, Bar tók B. u. 24. 20320020889
Meggyes Ist ván né Kar tal, Hu nya di u. 35. 20220066846



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

Az or szá gos tisz ti fõ or vos meg bí zá sá ból
az ÁNTSZ Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei In té zet

me gyei tisz ti fõ or vo sa
pá lyá za tot hir det

me gyei tisz ti fõ gyógy sze ré szi ál lás be töl té sé re

Az ál lás be tölt he tõ köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel, fõ osz -
tály ve ze tõ-he lyet te si be so ro lás sal és ha tá ro zat lan ide jû ve -
ze tõi meg bí zás sal, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tv. és a 7/1991. (IV. 26.) NM ren de let ben
fog lal tak alap ján az aláb bi ak sze rint:

Pá lyá za ti fel té te lek:

– gyógy sze ré szi ok le vél,

– szak gyógy sze ré szi ké pe sí tés,

– 5 éves szak mai gya kor lat,

– ma gyar ál lam pol gár ság.

Elõnyt je lent:

– köz igaz ga tá si gya kor lat,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– ide gen nyelv is me re te.

Bé re zés a Ktv. sze rint.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– vég zett sé get, szak kép zett sé get, nyelv is me re tet iga -
zoló ira tok,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szó ló iga zo lás,

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

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

El bí rá lás: a pá lyá za ti ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül.

A pá lyá zat be nyúj tá sa: az ÁNTSZ Jász-Nagy kun-Szol -
nok Me gyei In té zet cí mé re (5000 Szol nok, Ady E. út
35–37.) dr. Im re Ani kó me gyei tisz ti fõ or vos hoz.

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

pá lyá za tot hir det
vá ro si tisz ti or vos ál lás köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel

tör té nõ be töl té sé re

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

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or vo si 

vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí tés.

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

nyok másolata.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

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

A pá lyá za to kat az ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me -
gyei In té ze te me gyei tisz ti fõ or vo sá nak cí mez ve (2800 Ta -
ta bá nya, Er dész u. 5–7.) kell benyújtani.

Ér dek lõd ni le het: ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me -
gyei In té zet me gyei tisz ti fõ or vo sá nál, te le fon: (34)
310-831.

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: a
Ktv. 10. §-ában fog lal tak nak megfelelõen.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát követõ 10. nap.

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

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

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

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

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

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

ügye lõ szak kép zett ség.
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Csa to lan dó:

– szak mai ön élet rajz,

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

– is ko lai vég zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok má -
nyok másolata.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

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

A pá lyá za to kat az ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me -
gyei In té ze te me gyei tisz ti fõ or vo sá nak cí mez ve (2800 Ta -
ta bá nya, Er dész u. 5–7.) kell benyújtani.

Ér dek lõd ni le het: ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me -
gyei In té zet me gyei tisz ti fõ or vo sá nál, te le fon: (34)
310-831.

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: a
Ktv. 10. §-ában fog lal tak nak megfelelõen.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát követõ 10. nap.

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

A Pénz ügy mi nisz té ri um 
pá lyá za tot hir det

a Pénz ügyi szol gál ta tá sok fõ osz tály
köz tiszt vi se lõi mun ka kö ré nek be töl té sé re

I. A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza -
bály meg je lö lé se: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény 10. § (2) bekezdés.

II. A meg hir de tett ál lás ada tai:

A köz igaz ga tá si szerv ne ve: Pénz ügy mi nisz té ri um,
Pénz ügyi szol gál ta tá sok fõosztály

Cí me: 1051 Bu da pest Jó zsef ná dor tér 2–4. 

Fel adat kör/mun ka kör meg ne ve zé se: A Pénz ügyi szol -
gál ta tá sok fõ osz tá lyán rész vé tel a hi tel in té ze ti szek tor ral
kap cso la tos jog sza bály-elõ ké szí té si fel ada tok ban, köz re -
mû kö dés Ma gyar or szág nak az Eu ró pai Unió dön tés ho za -
ta li fo lya ma tá ban va ló rész vé te lé bõl adó dó fel ada tok ban,
kap cso lat tar tás a Ma gyar Nem ze ti Bank kal és a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Állami Felügyeletével, valamint a köz igaz -
gatás egyéb szereplõivel.

Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a fel ada tok ma -
guk ban fog lal ják a kon cep ció al ko tás ban, stra té gia al ko tás -
ban va ló rész vé tel mel lett a na pi ope ra tív ügyekben való
részvételt is.

Az ál lás azon nal be tölt he tõ. A si ke res pá lyá zó val a
Pénz ügy mi nisz té ri um ha tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti
jog vi szonyt lé te sít, 6 hó nap pró ba idõ ki kö té sé vel.

III. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -

lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak -
ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek
(ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ -
élet, össze fér he tet len ség hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az ál ta lá nos elõ írá so kon túl men õ al kal ma zá si felté -
telek:

kö te le zõ: 
– köz gaz da ság tu do má nyi és/vagy ál lam- és jog tu do má -

nyi egye te mi diploma, 
– er köl csi bi zo nyít vány,
– a fõ osz tály te vé keny sé gi te rü le té hez ha son ló te rü le ten 

szer zett, leg alább 3 éves gyakorlat, 
– tár gya lá si szin tû an gol nyelv is me ret;

elõny: 
– né met vagy fran cia nyelv is me re te, 
– köz pon ti köz igaz ga tá si szerv nél szer zett gya kor lat,
– tu do má nyos fo ko zat.

A mun ka kör höz kap cso ló dó pszi chi kai al kal mas sá gi
kö ve tel mé nyek: az ál lás be töl té sé nek fel té te le a pszi cho ló -
gi ai alkalmasság.

A pszi chi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek nek va ló
meg fe le lés vizs gá la tá nak mód ja: mun ka pszi cho ló gus
vizs gá la ta (írásbeli és szóbeli).

Köz igaz ga tá si szak vizs ga: a Ktv. sza bá lyai sze rint.

IV. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a Ktv. és bel sõ sza -
bá lyo zás sze rint.

V. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok:
A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– fény ké pes, a szak mai élet utat rész le te sen be mu ta tó

ön életrajzot,
– az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat vagy azok máso -

latait.

VI. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re
vo nat ko zó elõírások:

1. A pá lyá za tot (zárt bo rí ték ban) sze mé lye sen vagy
 postai úton kell be nyúj ta ni 2 pél dány ban a kö vet ke zõ
 címre: Pénz ügy mi nisz té ri um, 1051 Bu da pest, Jó zsef ná -
dor tér 2–4. Hu mán po li ti kai és szak kép zé si fõ osz tály; a
bo rí té kon fel kell tün tet ni: „pá lyá zat a Pénz ügyi szol gál ta -
tá sok fõosztály ügyintézõi munkakörének betöltésére”.

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel -
hí vás meg je le né sé tõl szá mí tott 20. nap.
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VII. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja és ha tár ide je:
1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: a pá lyá za tok el bí rá -

lá sa az írás be li pá lyá za tok alap ján, a leg jobb 3 pá lyá zat
ese té ben szó be li be szél ge tés sel kiegészítve történik. 

2. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tok el -
bí rá lá sá ra a be nyúj tást kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor; a
leg jobb há rom pá lyá zó szó be li be szél ge tés re az el bí rá lást
kö ve tõ 8 na pon be lül kap ér te sí tést; a nyer tes pá lyá zó ér te -
sí té sé re a szó be li beszélgetéseket követõ 8 napon belül
kerül sor.

VIII. A pá lyá zat tal kap cso la to san ér dek lõd ni lehet: 
Ál ta lá nos kér dé sek ben: Pénz ügy mi nisz té ri um, 1051

Bu da pest Jó zsef ná dor tér 2–4. Hu mán po li ti kai és szak -
kép zé si fõ osz tály.

Szak mai kér dé sek ben: Pénz ügy mi nisz té ri um, 1051 Bu -
da pest Jó zsef ná dor tér 2–4., Pénz ügyi szol gál ta tá sok fõ -
osz tá lyá nak titkársága.

Bé la vár 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- és jog tu do má nyi egye te mi, vagy ál lam igaz ga -

tá si fõ is ko lai végzettség,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– 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,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– iga zo lást leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat ról.

A kép vi se lõ-tes tü let 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 
1 éven belül azt megszerzi.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 60. nap.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
alap ján rész mun ka idõ ben, napi 6 óra.

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

A pá lyá za tot Bé la vár köz ség pol gár mes te ré nek cí mez ve 
kell be nyúj ta ni (7589 Bé la vár, Sza bad ság tér 2.).

Bo zsok és Ve lem Köz sé gek 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:

– ál lam- és jog tu do má nyi egye tem, vagy ál lam igaz ga tá -
si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi sza kán szer zett dip lo ma,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

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

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

Elõnyt je lent:

– anya köny vi szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot, vagy an nak
má so la tát,

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

– rész le tes szak mai élet utat is be mu ta tó ön élet raj zot,

– mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai, ve ze té si
el kép ze lé se ket.

Il let mény és egyéb jut ta tás:

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

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 15 nap.

A pá lyá zat be nyújt ha tó: Bo zsok és Ve lem köz sé gek
Kör jegy zõ sé ge 9726 Ve lem, Rá kó czi u. 73. címre.

El bí rá lá sa: a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon belül.

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

To váb bi in for má ció kér he tõ Hor váth Mik lós Ve lem
köz ség pol gár mes te ré tõl a (94) 563-380, il let ve   a 06 (20)
388-4566 te le fon szá mo kon.

A Sze ge di Kör ze ti Föld hi va tal ve ze tõ je
pá lyá za tot hir det

a Sze ged Kör ze ti Föld hi va tal nál föld mé ré si
osz tály ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re

A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en be tölt he tõ.

Pá lyáz hat nak azok a szak em be rek, akik szak irá nyú fel -
sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel, köz igaz ga tá si gya kor lat tal és 
leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat tal is ren del kez nek.
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A föld mé ré si osz tály ve ze tõ fel ada tai:
– az in téz mény il le té kes sé gi te rü le té re vo nat ko zó föld -

mé ré si, adat- és tér kép tá ri te vé keny ség irá nyí tá sa, adat -
szol gál ta tás biztosítása,

– az in téz mény hez be nyúj tott föld mé ré si mun kák nyil -
ván tar tá sá nak, vizs gá la tá nak és ha tó sá gi zá ra dé ko lá sá nak
irányítása,

– a ki emelt és éves ter vek ben rög zí tett új fel mé rés sel,
tér kép fel újí tás sal kap cso la tos mun kák szer ve zé se, az ál la -
mi át vé tel és a for ga lom ba helyezések irányítása.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját is be mu ta tó ön élet raj zát,
– szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok -

irat másolatát,
– ve ze tõi el kép ze lé se i nek rö vid le írá sát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a ve ze tõi mun ka kör el lá tá sá ra al kal mas egész sé gi ál la -

pot or vo si igazolását.

Az osz tály ve ze tõi meg bí zás köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés -
sel, osz tály ve ze tõi be so ro lás sal, ha tá ro zat lan idõre szól.

Il let mé nyé nek és jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sa a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí tott 1992. évi
XXIII. tv. alapján történik.

A pá lyá za to kat a Sze ge di Kör ze ti Föld hi va tal ve ze tõ jé -
hez (6724 Sze ged, Kál vá ria sgt. 41–43.) kell be nyúj ta ni.
Be ér ke zé si ha tár idõ: 2006. május 31., 9 óra.

A ki írás nak meg fe le lõ pá lyá zó kat a bí rá ló bi zott ság sze -
mé lye sen hallgatja meg.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a be ér ke zé si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül kerül sor.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást ad:
Ju hász Fe renc né dr. kör ze ti hi va tal ve ze tõ, te le fon: (62)
559-076.

Du na var sány Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

igaz ga tá si elõ adói ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– leg alább kö zép fo kú vég zett ség.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si gya kor lat, köz igaz ga tá si alap vizs ga,
– szá mí tó gé pes is me ret,
– tel jes kö rû anya köny vi szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– ön élet raj zot,

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

– is ko lai vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány má so la tát.

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

A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben
va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be adá si ha tár idõt kö ve tõ 15 na -
pon belül.

A mun ka kör be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azonnal.

A pá lyá za tot Du na var sány Vá ros Ön kor mány za tá nak
al jegy zõ jé hez kell be nyúj ta ni, cím: 2336 Du na var sány,
Kossuth L. u. 18.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het: Duna -
varsány Vá ros Ön kor mány za tá nak al jegy zõ jé nél a (24)
521-041-es telefonszámon.

Kis kõ rös Vá ros Ön kor mány za tá nak
pá lyá za ti fel hí vá sa

au tó busszal vég zett he lyi me net rend sze rin ti
sze mély szál lí tás szol gál ta tás el lá tá sá ra

Kis kõ rös Vá ros Ön kor mány za ta a kép vi se lõ-tes tü let
35/2006. szá mú ha tá ro za ta alap ján az au tó busszal vég zett
me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi
XXXIII. tör vény, és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló,
több ször mó do sí tott 1990. évi LXV. tör vény elõ írá sai
alap ján pá lyá za tot hir det az au tó busszal vég zett he lyi me -
net rend sze rin ti sze mély szál lí tás szol gál ta tás el lá tá sá ra.

A pá lyá za ti el já rás ban csak olyan pá lyá zó ve het részt, aki
a pá lyá za ti ki írást meg vá sá rol ta a Pol gár mes te ri Hi va tal
(6200 Kis kõ rös, Pe tõ fi tér 1.) Va gyon ke ze lé si és Be ru há zá si
Cso port já nál. A pá lyá za ti ki írás ára brut tó 60 000 Ft. A pá -
lyá za ti ki írás meg kér he tõ pos tai úton is, az ár nak az ön kor -
mány zat OTP Bank Rt.-nél ve ze tett 11732057-15338497-
00000000 szá mú bank szám lá já ra tör tént át uta lá sá nak az iga -
zo lá sá val. Az át uta lás ra kér jük fel tün tet ni a „Busz já rat szol -
gál ta tás köz be szer zé se” meg je lö lést. A meg vá sá rolt pá lyá -
za ti ki írás más ra át nem ru ház ha tó.

Az aján lat té te li ha tár idõ 2006. jú ni us 6-án 8 óra.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa az összes sé gé ben leg elõ nyö -
sebb aján lat bí rá la ti szem pont ja alap ján tör té nik, a dön tést
Kis kõ rös vá ros kép vi se lõ-tes tü le te hoz za meg.

Az ered mény hir de tés és a szer zõ dés kö tés idõ pont ja:
2006. jú ni us 9.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek dá tu ma: 2006. jú ni us
16., a köz szol gál ta tá si szer zõ dés idõ tar ta ma 5 év.
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A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká ra
pá lyá za tot hir det

az MTA Tá mo ga tott Ku ta tó he lyek Iro dá ja
igaz ga tói mun ka kö ré nek be töl té sé re

2006. jú li us 1-jei ha tállyal

Az igaz ga tó fel ada ta:

– az Iro da te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa, a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat ban va la mint ügy rend ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint, az Aka dé mia el nö ké nek és fõ tit ká rá nak
irá nyí tá sá val; 

– az MTA ál tal egye te me ken és más be fo ga dó in téz mé -
nyek ben lét re ho zott tá mo ga tott ku ta tó cso por tok egy sé ges
au to nóm há ló za ta mû kö dé sé nek és mû köd te té sé nek szer -
ve zé se, együtt mû köd ve az MTA Titkárság illetékes fõ -
osztályaival; 

– mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa, va la mint gazdasági-
 pénzügyi és ad mi niszt ra tív ügy vi te li fel ada tok el lá tá sa a
tá mo ga tott ku ta tó cso por tok vonatkozásában;

– együtt mû kö dés az Aka dé mi ai Ku ta tó he lyek Ta ná csá -
val, an nak ku ra tó ri u ma i val, az MTA il le té kes tes tü le te i -
vel, a Há ló za ti Ta náccsal, va la mint az MTA Tit kár ság
szakmai fõosztályaival; 

– a tá mo ga tott ku ta tó cso por tok pá lyá za ti és ér té ke lé si
el já rá sá nak el vi és gya kor la ti elõ ké szí té se és szervezése;

A pá lyá zók kal szem be ni kö ve tel mé nyek:

A pá lyá zók kal szem be ni kö ve tel mé nye ket ál ta lá no san a 
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII.
tör vény (Kjt.) va la mint an nak a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ ku ta tó- és ku ta tást ki egé szí tõ in té ze tek -
nél és ku ta tó kat fog lal koz ta tó egyes in téz mé nyek nél tör -
ténõ vég re haj tá sá ról szó ló 49/1993. (III. 26.) Korm. ren de -
let ír ja elõ. Ezen fe lül al kal ma zá si fel té tel:

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség,

– ál lam igaz ga tá si vagy tu do mány szer ve zé si gya kor lat,

– ku ta tó in té zet, vagy ku ta tá si egy ség ve ze té sé ben szer -
zett meg fe le lõ gyakorlat,

– leg alább egy vi lág nyelv elõ adó ké pes is me re te,

– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó nak a ku ta tó cso por ti há ló zat to vább fej lesz té -
si prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó kon cep ci ó ját,
kü lö nös te kin tet tel az egy sé ges aka dé mi ai ku ta tó há ló zat
ará nyos sá gá nak meg te rem té sé re, az aka dé mi ai intézet -
hálózat és az egye te mi tan szé kek együtt mû kö dé sé nek erõ -
sí té sé re, va la mint a tu do má nyos ku ta tás hosszú tá vú irá -
nya i hoz al kal maz ko dó te ma ti kai pre fe ren ci ák meg ha tá ro -
zá sára;

– rész le tes szak mai ön élet raj zot;

– a vég zett sé get, a tu do má nyos fo ko za tot és ide gen -
nyelv is me re tet iga zo ló ok le ve lek hi te les másolatát;

– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyé nek, be so ro lá sá nak,
be osz tá sá nak és fi ze té sé nek meg je lö lé sét;

– há rom hó nap nál nem ré geb bi ke le tû er köl csi bi zo nyít -
ványt.

A  fen ti anya go kat elekt ro ni kus adat hor do zón (flop py,
CD) is be kell nyúj ta ni.

A pá lyá zat nyer te se ha tá ro zat lan idõ re szó ló köz al kal -
ma zot ti ki ne ve zést és öt éves igaz ga tói meg bí zást kap a
mun ka kör be töl té sé re, amely ismételhetõ. 

A ki ne ve zés, il let ve a ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan
idõ re szól. A be so ro lás, az il let mény, va la mint az egyéb
jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a ha tá lyos Kjt. alap ján tör té nik.

A pá lyá zó fel ha tal ma zást ad a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mi á nak, hogy a pá lyá za ti el já rás so rán a pá lyá za tá -
val kap cso la tos sze mé lyes ada ta it az adat ke ze lés re vo nat -
ko zó  jog sza bá lyok be tar tá sá val ke zel je és nyil ván tart sa. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá zat el -
bí rá lá sa elõtt sze mé lyes meg hall ga tás ra is sor ke rül het.
A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ 8 na pon be -
lül a pá lyá zók írás ban ér te sí tést kap nak.

A pá lyá za tot az MTA fõ tit ká rá hoz kell be nyúj ta ni
(1245 Bu da pest, Pf. 1000), a pá lyá za ti fel hí vás nak az Aka -
dé mi ai Ér te sí tõ ben és a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg -
je le né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül. 

Matty Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

– üre sen ál ló –
jegy zõi ál lás be töl té sé re

Fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi, ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri

ké pe sí tés, és jo gi vagy köz igaz ga tá si szakvizsga,
– 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 csa tol ni kell:
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok fény má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ön élet raj zot.

Bé re zés és egyéb jut ta tá sok a Ktv. sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a hir de tés meg je le né -

sé tõl szá mí tott 15. nap.
Az ál lás a dön tést kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
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A pá lyá za tot Ba logh An tal pol gár mes ter ré szé re az
aláb bi cím re kell be kül de ni: Matty Köz ség Ön kor mány za -
ta, 7854 Matty, Petõfi S. u. 2/A.

Ér dek lõd ni le het a (72) 599-030-as te le fon szá mon.

Me zõ he gyes 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 hely be töl té sé re

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

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

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

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– szak mai ön élet raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

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

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

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tot Me zõ -
he gyes Vá ros Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te a
pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ legközelebbi ülésén 
bírálja el.

Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: 2006. ok tó ber 1.
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan ide jû, tel jes mun ka idõs.
A pá lyá za to kat Se bõk An tal pol gár mes ter hez kell be -

nyúj ta ni, Vá ro si Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te, 5820
Me zõ he gyes, Kozma Ferenc utca 11.

Mu csony szék hellyel mû kö dõ
Bel sõ El len õr zé si Tár su lás

pá lyá za tot hir det
bel sõ el len õr mun ka kör be töl té sé re

Fel ada ta: a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl
szó ló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro -
zott feladatok ellátása.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te le:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (közgazda -

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

= ok le ve les pénz ügyi re vi zo ri,
= pénz ügyi-szám vi te li szak el len õri,
= ok le ve les könyv vizs gá lói,
= költ ség ve té si el len õri,
= mér leg ké pes köny ve lõi, il let ve az zal egyen ér té kû

ké pe sí tés,
= a Bel sõ El len õrök Nem zet kö zi Szer ve ze te ok le ve -

les bel sõ el len õri ké pe sí té se,
= ok le ve les in for ma ti kai rend szer el len õr,
= köz igaz ga tá si gaz dál ko dá si és el len õr zé si szak -

értõ,
– leg alább 2 éves mun ka vi szony, köz tiszt vi se lõi, köz al -

kal ma zot ti jog vi szony, hi va tá sos ál lo má nyú szol gá la ti vi -
szony meg lé te költ ség ve té si, pénz ügyi vagy számviteli
munkakörben,

– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek.

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

Elõnyt je lent: el len õr zé si te rü le ten szer zett szak mai
gya kor lat.

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

raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get, szak mai kép zett sé get iga zo ló ok -

má nyok, ok ira tok másolatait.

A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma: a ki ne ve zés ha -
tá ro zat lan idõre szól.

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

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá za tok si ke res el bí rá lá sát kö -
ve tõ hó nap 1. napjától.

A pá lyá za to kat – zárt bo rí ték ban – kell be nyúj ta ni Mu -
csony nagy köz ség jegy zõ jé nek cí mez ve (3744 Mu csony,
Fõ út 2.). A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Bel sõ ellenõri
pályázat”.

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 za tok ról a be nyúj tá suk ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
15 na pon be lül a jegyzõ dönt.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá mí tott 8 na -
pon be lül a pá lyá zók írás ban ér te sí tést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót nyújt:
Mol nár Ju dit mb. jegy zõ a (48) 403-078, il let ve a
403-184-es telefonszámon.
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Pál há za Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi ál lás be töl té sé re

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

má nyi egye te mi végzettség,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a szak kép zett sé get iga zo ló ok irat(ok) hi te les máso -

latát,
– a pá lyá zó kéz zel írott, szak mai ön élet raj zát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Az il let mény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint kerül megállapításra.

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

A pá lyá zat el bí rá lá si ha tár ide je: a be adá si ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés idõpontja.

A pá lyá za tot Pál há za Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ -
je cím re kell meg kül de ni: Pol gár mes te ri Hi va tal, Szi lá gyi
Gá bor jegy zõ, 3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 39.

Pi lis vö rös vár Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– 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 szak vizs ga, vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– az al jegy zõ va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te les.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -

raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt

ere de ti ben,
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat má so la tát.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. ren del ke zé sei alap ján.

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 za to kat Pi lis vö rös vár vá ros pol gár mes te ré hez
kell be nyúj ta ni, 2085 Pi lis vö rös vár, Baj csy-Zsi linsz ky
tér 1.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ en
vár ha tó an a má so dik testületi ülésen.

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

al jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tv.
36. § (1) be kez dé se, va la mint a köz tiszt vi se lõi jog ál lás ról
szó ló 1992. évi XXIII. tv. alap ján, Sán dor fal va Vá ros Ön -
kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det al -
jegyzõi munkakör betöltésére.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent a köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá za ti fel té te lek meg lé tét bi zo nyí tó ok ira tok hi te -

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

raj zot.

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

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

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. tv. elõ írá sai sze rint ke rül -
nek megállapításra.

A pá lyá za to kat Sán dor fal va vá ros jegy zõ jé hez le het be -
nyúj ta ni, 6762 Sán dor fal va, Sza bad ság tér 1. Te le fon: (62) 
572-966.
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Sár rét ud va ri Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
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:
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi vagy ál -

lam- és jog tu do má nyi dok to ri képesítés,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira to kat vagy azok hi -

te les másolatait,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– 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.

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 és a he lyi ren de let alapján,
– szol gá la ti la kás.

Az 1992. évi XXIII. tv. alap ján va gyon nyi lat ko zat-té te li 
és es kü té te li kö te le zett ség teljesítése.

Az ál lás be tölt he tõ: 2006. jú ni us 1.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 15 napon belül.
A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö -

ve tõ leg kö ze leb bi tes tü le ti ülé sen tör té nik, a pá lyá zók sze -
mé lyes meghallgatását követõen.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a kö vet ke zõ cím re kell el -
jut tat ni: Pol gár mes te ri Hi va tal, Gu ba Pé ter né pol gár mes -
ter, 4171 Sár rét ud va ri, Kossuth u. 72.

Fel vi lá go sí tás kér he tõ az (54) 474-011-es te le fon szá -
mon.

Se rény fal va Köz sé gi Ön kor mány zat
pá lyá za tot ír ki

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Al kal ma zá si, ké pe sí té si fel té tel a Ktv. sze rint.
A kép vi se lõ-tes tü let a ké pe sí té si fel té te lek és a szak mai

gya kor lat, va la mint a szak vizs ga meg lé te alól felmentést
nem ad.

El lá tan dó fel ada tok az Ötv. és egyéb ha tás- és fel adat -
kört adó jog sza bá lyok alapján.

Bé re zés a Ktv. sze rint, az ál lam igaz ga tás ban ér vé nyes
il let mény alap fi gye lem be vé te lé vel.

Egyéb jut ta tá sok: ét ke zé si hoz zá já ru lás, mun ká ba já rás
költ sé ge i hez hozzájárulás.

Szol gá la ti la kást az ön kor mány zat nem tud biz to sí ta ni.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a ké pe sí té si fel té te le ket, a szak vizs ga lé tét iga zo ló ok -

ira tok hi te le sí tett másolatát.

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 60. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a Ktv. sze rint.
Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ hó nap el sõ nap já tól be tölt -

he tõ.
A pá lyá za tot Se rény fal va Pol gár mes te ri Hi va tal cí mé re

(3729 Se rény fal va, Kos suth út 63.), Szer na Csa ba pol gár -
mes ter ne vé re kell benyújtani.

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je

pá lyá za tot hir det
a Ha tó sá gi Fõ osz tá lyon az Igaz ga tá si Osz tály

osz tály ve ze tõi ál lá sá nak be töl té sé re

Az Igaz ga tá si Osz tály ve ze tõ jé nek fel ada ta a vo nat ko zó 
jog sza bá lyok, va la mint a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me -
gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tá ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel szer vez ni, irá -
nyí ta ni és el len õriz ni a ve ze té se alatt ál ló osz tály mun ká -
ját, il let ve ellátni a munkaköri leírásában meghatározott
feladatokat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– tu do mány egye tem ál lam- és jog tu do má nyi ka rán szer -

zett jo gász vég zett ség, va la mint jo gi vagy köz igaz ga tá si
szakvizsga megléte,

– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí -
tott 1992. évi XXIII. tör vény 22/A. §-a sze rin ti va gyon nyi -
lat ko zat megtétele,

– a pá lyá zó sze mé lyes ada ta it (név, szü le té si hely, idõ,
lak cím), élet út ját (ed di gi mun ka he lyek és mun ka kö rök fel -
so ro lá sá val), to váb bá a szak mai gya kor la tát tar tal ma zó
önéletrajz leadása,

– a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Köz igaz ga tá si Hi -
va tal Ha tó sá gi Fõ osz tá lya Igaz ga tá si Osz tá lyá nak te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos, rö vid írá sos szak mai el kép ze lés
csatolása a pályázathoz,
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– a ve ze tõi be osz tás be töl té sé hez leg alább 5 éves ha tó -
sá gi, igaz ga tá si te rü le ten szer zett ve ze tõi gya kor lat szük -
sé ges. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a pol gár mes te ri
hi va ta lok nál, kör jegy zõ sé gek nél szer zett hatósági gya -
korlat. 

Az osz tály ve ze tõ re (jog ál lá sá ra, il let mé nyé re és egyéb
jut ta tá sa i ra) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény elõ írá sa it kell irányadónak tekinteni.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak, el bí rá lá sá nak fel té te lei,
határideje:

A pá lyá za tot leg ké sõbb a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ
meg je le nés tõl szá mí tott 16. nap tá ri na pon, amennyi ben az
mun ka szü ne ti nap, ak kor az azt kö ve tõ mun ka nap 12 órá -
já ig le het be nyúj ta ni sze mé lye sen vagy pos tai úton a kö -
vet ke zõ cím re: Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Köz igaz -
ga tá si Hi va tal, 4401 Nyír egy há za, Hõ sök tere 5. (postai
cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 145).

A pá lyá zat ról há rom ta gú ese ti elõ ké szí tõ bi zott ság elõ -
ze tes ér té ke lé se alap ján a hi va tal ve ze tõ dönt, leg ké sõbb a
pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé tõl számított 15 naptári
napon belül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve -
tõ 8 na pon be lül írás ban ér te sí tést kap nak. Az ered mény te -
le nül pá lyá zók pá lyá za ti anya gát az ér te sí tés sel egy -
idejûleg visszaküldjük.

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi, ere de ti ha tó sá gi er köl -

csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok – 

köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett – másolatait,
– a ve ze tõi mun ka kör el lá tá sá ra vo nat ko zó, szak mai el -

kép ze lé se ket tar tal ma zó írásos anyagot.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tást dr.
Rácz Já nos, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Köz igaz -
ga tá si Hi va tal ve ze tõ je ad, telefon: (42) 504-990.

A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól.
A ki író fenn tart ja a pá lyá zat ered mény te len né nyil vá ní -

tá sá nak jogát.

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

al jegy zõi ál lás be töl té sé re

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

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

to ri ké pe sí tés,
– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga vagy az Or szá gos

Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel jes kö -
rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos
fokozat alapján adott mentesítés.

Al kal ma zá si fel té te lek:
– a Ktv.-ben sza bá lyo zott össze fér he tet len ség,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vál la lá sa.

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

A pá lyá zat nak tar tal maz nia 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,
– is ko lai vég zett sé get, ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má -

solatát. 

Bé re zés, il let mény és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat Bel ügyi 
Köz löny ben va ló meg je le né sé tõl számított 20. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja és he lye: a pá lyá za tot
sze mé lye sen vagy pos tai úton, zárt bo rí ték ban, 1 pél dány -
ban kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: Szank köz ség jegy -
zõ je, 6131 Szank, Béke u. 33.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ so ron kö vet ke zõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Az ál lás be tölt he tõ: 2006. jú li us 1-jé tõl, a ki ne ve zés ha -
tá ro zat lan idõre szól.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het: Szank
köz ség jegy zõ jé nél, a (77) 595-040-es te le fon szá mon.

Tak ta báj Köz ség 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- és jog tu do má nyi egye te mi vagy államigazga -

tási fõ is ko lai vég zett ség,
– bün tet len elõ élet,
– leg alább 2 éves szak mai gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga.

434 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 8. szám



Pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le vél má so la tot,
– er köl csi bi zo nyít ványt.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõi tör vény sze rint
Mun ka idõ: na pi 4 óra
A pályá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl

szá mí tott 30. nap.
A mun ka kör be tölt he tõ: 2006. au gusz tus 1-jétõl.
A pá lyá za tot Tak ta báj köz ség pol gár mes te re cí mé re

(3926 Tak ta báj, Kos suth út 1.) kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni Vi rág Zol tán né -

nál, Tak ta báj köz ség pol gár mes te ré nél le het. Te le fon: (47) 
586-401.

Túr ke ve vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

adó ügyi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel adat: az ön kor mány za ti adó ha tó ság ál tal
el lá tott ügyek dön tés re va ló elõ ké szí té se és egyéb adó ügyi
fel ada tok el lá tá sa Túr ke ve Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le té nek
Polgármesteri Hivatalában. 

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, tel jes mun ka idõs
fog lal koz ta tás ra.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló 9/1995.

(II. 3.) Korm. ren de let ál tal a II. be so ro lá si osz tály ban elõ -
írt kö zép is ko lai vég zett ség és köz gaz da sá gi szak kép zett -
ség vagy pénz ügyi-szám vi te li szak ké pe sí tés; kö zép is ko lai
vég zett ség és az OKJ sze rint: gaz da sá gi elem zõ és szak sta -
tisz ti kai ügy in té zõ, ban ki ügy in té zõ, szá mí tó gép-ke ze lõi
és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés,

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

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

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

tok másolatát,
– szak mai ön élet raj zot.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, mó do sí -
tott 1992. évi XXIII. tör vény ben fog lalt sza bá lyok nak
megfelelõen.

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

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tást kö ve tõ 
15. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azonnal.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Túr ke ve vá ros jegy -

zõje, 5420 Túr ke ve, Pe tõ fi tér 1. Te le fon: (56) 361-206.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja a jo got a pá lyá zat ered -

mény te len né nyil vá ní tá sá ra.

Túr ke ve vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

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

El lá tan dó fel adat: ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek
dön tés re va ló elõ ké szí té se és ál ta lá nos épí tés ügyi ha tó sá gi
fel ada tok el lá tá sa Túr ke ve Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le té nek
Polgármesteri Hivatalában.

A ki ne ve zés ha tá ro zott ide ig (fel té tel be áll tá ig) tá vol le -
võ mun ka társ szü lé si sza bad sá ga, (GYED, GYES) tá vol lé -
te ide jé re szól, tel jes mun ka idõs fog lal koz ta tás ra.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló 9/1995.

(II. 3.) Korm. ren de let ál tal elõ írt 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 (városgazdasági mérnöki) szak kép zett -
ség, 

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

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

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

tok másolatát,
– szak mai ön élet raj zot.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, mó do sí -
tott 1992. évi XXIII. tör vény ben fog lalt sza bá lyok nak
megfelelõen.

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

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tást kö ve tõ 
15. nap.
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Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azonnal.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Túr ke ve vá ros jegy zõ -

je, 5420 Túr ke ve, Pe tõ fi tér 1. Te le fon: (56) 361-206.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja a jo got a pá lyá zat ered -

mény te len né nyil vá ní tá sá ra.

Vá mos györk 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,
– ál lam igaz ga tá si, il let ve jog tu do má nyi egye te mi vég -

zett ség, 
– jo gi és/vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 2 éves ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te le sí tett má so la tát,
– szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot ah hoz, hogy a pá lyá zat el bí -

rá lá sá ban részt ve võ sze mé lyek a tel jes pá lyá za ti irat -
anyag ba betekinthessenek.

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. (ti zen ötö dik)
nap.

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

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti fel té te lek nek meg -
fe le lõ pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sát követõen kerül
sor.

Az ál lás a pá lyá za ti el bí rá lást kö ve tõ en tölt he tõ be.
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes

mun ka idõ ben kell betölteni.
A jegy zõ va gyon nyi lat ko zat té te lé re kö te le zett.

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

Il let mé nyre és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sá ra a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv., va la -
mint az ön kor mány za ti ren de let alapján kerül sor.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: jo gi vég zett ség 
és ko ráb bi jegy zõi gyakorlat.

A pá lyá za to kat Vá mos györk köz ség pol gár mes te ré hez
cí mez ve (3291 Vá mos györk, Pe tõ fi út 25.), „Jegy zõi pá -
lyá zat” jel zés sel lehet benyújtani.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tást To ma 
Ist ván pol gár mes ter tõl a (37) 361-012-es te le fon szá mon
lehet kérni.

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

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

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

A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság alap te vé keny sé ge: az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let sze rin ti köz igaz ga tá si, ellen -
õrzési, in for má ció szol gál ta tá si, vagyonkezelési feladatok
ellátása. 

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

Fel ada ta: 

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

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

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

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

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

– szer ve zi a költ ség ve tés sel kap cso la tos fel ada tok el lá -
tá sát, nyil ván tar tá sát, a ve ze tõi gaz da sá gi in for má ci ós
rend szer mûködését, 

– gon dos ko dik a pénz ügyi kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
rõl, a hoz zá tar to zó rend sze res pénz for gal mi in for má ció és
adat szol gál ta tás ról, biz to sít ja a lik vi di tást, a hatékony gaz -
dál ko dást, 

– el jár, vé le mé nyez, il let ve dön tés-elõ ké szí tést vé gez
az SZMSZ sze rint a fel adat kö ré be ren delt ügyek ben.
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Az ál lás hely be töl té sé nek fel té te lei: 
– szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel, vagy fel -

sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel és emel lett leg alább mér leg -
ké pes köny ve lõi ké pe sí tés sel, vagy ez zel egyen ér té kû ké -
pe sí tés sel kell ren del kez nie. Ez utób bi ak nak sze re pel ni ük
kell a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tv. 151. § (3)–(5) be -
kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás va la me lyi ké ben, és ren del -
kez ni ük kell en nek meg fe le lõ en a tevékenység ellátására
jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),

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

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

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

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

A pá lyá za tok pos tai és sze mé lyes úton tör té nõ be nyúj tá -
sá nak ha tár ide je: 2006. áp ri lis 25. „Gaz da sá gi igaz ga tói
pályá zat” meg je lö lés sel a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság
Hu mán po li ti kai Ön ál ló Osz tály cím re kér jük azt el jut tat ni.
Sze mé lyes be adás ese tén mun ka na po kon 7 óra 30-tól
16 órá ig a KVI Hu mán po li ti kai Ön ál ló Osz tá lyá ra. A pá -
lyá zat hoz rész le tes szak mai ön élet raj zot és a vég zett sé get
iga zo ló ok le vél fény má so la tát kér jük csa tol ni.

A pá lyá zat el bí rá lás ha tár ide je: 2006. áp ri lis 28. 
Az ál lás hely 2006. má jus 2. nap já tól tölt he tõ be.  
A Bel ügyi Köz löny ben 2006. már ci us 16. nap ján meg -

je lent gaz da sá gi igaz ga tói ál lás hely be töl té sé re ki írt pá lyá -
zat ra be ér ke zett és fo lya ma to san ér ke zõ pá lyá za tok ér vé -
nye sek, az el bí rá lás ha tár ide je a fen ti ek sze rint vál to zik.

La dány be ne köz ség jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a pol gár mes te ri hi va tal nál be töl ten dõ
költ ség ve té si-gaz dál ko dá si mun ka kör el lá tá sá ra

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– szak irá nyú fel sõ fo kú vagy kö zép fo kú iskolai vég zett -

ség.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si szak mai gyakorlat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it,
– rész le tes szak mai ön élet raj zát, 
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ké pes sé get iga zo ló ok irat má so la tát,
– el lá tan dó fel adat ra vo nat ko zó el kép ze lé se ket.

Il let mény, az egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt -
vi se lõi jog ál lás ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. alap ján tör -
ténik.

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

A pá lyá za tot La dány be ne köz ség jegy zõ jé hez – 6045
La dány be ne, Fõ ut ca 66. – zárt bo rí ték ban „Költségve -
tési-gazdálkodási elõ adói pá lyá zat” meg je lö lés sel el lát va
kell be nyúj ta ni.

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

A pá lyá za tot a jegy zõ – a pol gár mes ter elõ ze tes vé le mé -
nyé vel – bí rál ja el.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ hó nap 1. nap já val
tölt he tõ be, ha tá ro zat lan idõ tar tam ra, 3 hó na pos pró ba idõ
ki kö té sé vel.

Má té szal ka Vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

Má té szal ka Vá ros Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak

Pénz ügyi Iro da ve ze tõi fel ada ta i nak el lá tá sá ra

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

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

Az iro da ve ze tõ fel ada ta:
A vo nat ko zó jog sza bá lyok és az SZMSZ elõ írá sai alap -

ján szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve ze té se alatt ál ló iro -
da mun ká ját, il let ve el lát ja a ha tás kö ré be utalt fel ada to kat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– magyar ál lam pol gár ság;
– bün tet len elõ élet;
– a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló 9/1995. 

(II. 3.) Korm. ren de let 1. sz. mel lék le té nek I/16. pont já ban
– I. be so ro lá si osz tály – sze rep lõ is ko lai vég zett sé gek vala -
melyikének megléte;

– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga (en nek hi á nyá ban 
a Ktv. ál tal elõ írt köz igaz ga tá si szak vizs ga le té te le a ki -
nevezésétõl szá mí tott egy éven be lül).
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A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -

raj zot.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tot, vagy an nak má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt.

Elõnyt je lent:
– ön kor mány za ti igaz ga tás ban szer zett szak mai gya -

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

A pá lyá za to kat a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta los ér te sí -
tõ jé ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül le -
het be nyúj ta ni Má té szal ka vá ros jegy zõ jé hez (4700 Má té -
szal ka, Hõ sök te re 9.).

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

Az ál lás hely a pá lyá zat si ke res el bí rá lá sa után azon nal
be tölt he tõ.

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

Má té szal ka város jegy zõ je fenn tart ja a jo got a pá lyá za ti
el já rás ered mény te len né nyil vá ní tá sá ra.

Fel vi lá go sí tást Má té szal ka vá ros jegy zõ je ad, Máté -
szalka, Hõ sök te re 9. I. e. Tel.: (44) 501-363.

Nyír bá tor Vá ros Ön kor mány za ta
pá lyá za tot hir det

a he lyi au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti
sze mély szál lí tás köz szol gál ta tó já nak

ki vá lasz tá sá ra

1. Pá lyá za ti fel té te lek: 
– te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá ra in be lü li sze mély szál lí -

tá si re fe ren cia, 
– bank in for má ció, 
– leg alább 2 db + 1 db tar ta lék au tó busz, mely vá ro si

köz le ke dés re al kal mas jár mû, 
– cég ki vo nat, 
– he lyi köz le ke dés re szó ló köz le ke dés fel ügye le ti en ge -

dély. 

2. Pá lyá za ti ki írás be szer zé se: 
A pá lyá za ti ki írás té rí tés men te sen át ve he tõ Nyír bá tor

Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la Vá ros -
fej lesz té si és Va gyon gaz dál ko dá si Iro dá já nál (4300 Nyír -

bá tor, Sza bad ság tér 7.) mun ka na po kon hét fõ tõl csü tör tö -
kig 8–16 órá ig, pén te ken 8–12 órá ig.

3. Aján lat té tel ha tár ide je: 2006. jú ni us 6. (kedd) 9 óra.

4. Az el bí rá lás mód ja, szem pont jai: összes sé gé ben leg -
elõ nyö sebb aján lat a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott
szem pon tok sze rint. 

5. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. jú ni us 8. (csü -
tör tök) 10 óra.

6. A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2006. jú ni us 8. (csü tör -
tök) 11 óra.

7. A szol gál ta tás meg kez dé sé nek nap ja: 2006. jú li us 1.

8. A szer zõ dés idõ tar ta ma: 8 év (2006. jú li us 1.–2014.
június 30.).

Solymár Nagyközség Önkormányzatának aljegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki irodavezetõi állás betöltésére

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

mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz -
da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség [9/1995. (II. 3.) Korm.
ren de let sze rint],

– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– szá mí tó gép fel hasz ná lói szin tû is me re te.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si alap-, il let ve szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány má so la tát.

Bé re zés és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tv. alap ján.

A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí tott 
30. nap.

A pá lyá za tot Soly már Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
al jegy zõ jé hez, Szán tó Eri ká hoz kell be nyúj ta ni az aláb bi
cím re: 2083 Soly már, Jó zsef A. u. 1.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het: Soly már
Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak al jegy zõ jé nél a (26)
560-600-as te le fon szá mon.
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Köz le mény

A Bel ügy mi nisz té ri um
tá jé koz ta tó ja

a köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó
irat ke ze lé si szoft ve rek meg fe le lõ sé gét ta nú sí tó
szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról

A mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ 
és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl szó ló 182/1997.
(X. 17.) Korm. ren de let 11. §-ában ka pott fel ha tal ma zás
alap ján 2006. áp ri lis 9-én ha tály ba lé pett a köz fel ada tot el -
lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke ze lé si szoft ve rek meg -
fe le lõ sé gét ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes
szabályairól szóló 16/2006. (IV. 6.) BM rendelet (a to váb -
biakban: R.).

Az R. ren del ke zé sei sze rint a ta nú sí tó szer ve zet a bel -
ügy mi nisz ter ki je lö lé se alap ján vé gez he ti ta nú sí tá si te vé -
keny sé gét, mely so rán meg vizs gál ja, hogy az egyes irat ke -
ze lé si szoft ve rek meg fe lel nek-e a vonatkozó jogszabályi
elõírásoknak. 

Ta nú sí tó szer ve zet té va ló ki je lö lé sét bár mely szerv kez -
de mé nyez he ti, amely meg fe lel az R. sze rin ti kö ve tel mé -
nyek nek. A ki je lö lé si el já rás ban 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 szó ló 2004.
évi CXL. tör vény ren del ke zé sei az irány adó ak. A ké rel me -
zõ a ki je lö lés re vo nat ko zó ké rel met az R. 1. mel lék le tét ké -
pe zõ nyom tat vá nyon, az aláb bi mel lék le tek csa to lá sá val a
Bel ügy mi nisz té ri um ban mû kö dõ Ki je lö lé si Bi zott ság hoz
nyújtja be.

Kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek:
1. Há rom hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy ez zel

egyen ér té kû okmány.
2. Ala pí tó ok irat vagy ez zel egyen ér té kû ok mány.
3. Mi nõ ség ügyi ké zi könyv vagy en nek a ki je lö lés szak -

te rü le té hez kap cso ló dó ré sze, il let ve en nek hi á nyá ban
egyéb, a ki je lö lé si ké rel met meg ala po zó do ku men tum (pl.
szer ve ze ti és mû kö dé si szabályzat, vizsgálati elõírás stb.).

4. Ki je lö lé si ké re lem tár gyát ké pe zõ te vé keny ség re vo -
nat ko zó el já rá si szabályzatok.

5. A Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let ál tal ki bo csá tott akk -
re di tá lá si ok irat(ok) másolatai.

6. Fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés.
7. A köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé se te kin te té -

ben szer zett referenciák.

A ki je lö lõ a ké rel mek rõl – a Bi zott ság ja vas la ta alap -
ján – azok be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ha tá ro -
zatot hoz.

A ké rel met az aláb bi cím re kell be kül de ni:

BM Kor mány za ti Irat ke ze lé si Fel ügye let
1903 Bu da pest, Pf. 314

Mi nisz te ri uta sí tás

15/2006. (BK 8.) BM
uta sí tás

a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt ál ló költ ség ve té si
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai, köz tiszt vi se lõi,

köz al kal ma zot tai, mun ka vál la lói ré szé re
2006. ja nu ár 1-jé tõl a sze mé lyi jut ta tás ter hé re

tel je sí ten dõ egyes ki fi ze té sek rõl

A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt ál ló költ ség ve té si
szer vek hi va tá sos, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti és
mun kavállalói ál lo má nya ré szé re a 2006. év re vonatko -
zóan a sze mé lyi jut ta tás ter hé re tel je sí ten dõ egyes ki fi ze té -
sek kel kap cso lat ban – a szakszervezetekkel egyet ér tés -
ben – kiadom az alábbi 

uta sí tást.

I.

Az uta sí tás ha tá lya

1. Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Bel ügy mi nisz té ri um
költ ség ve té si fe je ze ten be lül – a Nem ze ti Sport hi va tal cím
(XI. fe je zet 20. cím) ki vé te lé vel – a bel ügy mi nisz ter irá -
nyí tá sa alatt ál ló költ ség ve té si szer vek re és az azok kal hi -
va tá sos, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti és munkavállalói
jogviszonyban álló személyi állományra. 

II.

Il let mé nyek

2. A 2006. évi il let mé nyek a köz al kal ma zot ti és a mun -
ka vál la lói ál lo mány te kin te té ben az aláb bi ak szerint ala -
kulnak:

a) A ga ran tált il let mény rész a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban:
Kjt.) 1. szá mú mel lék le te sze rin ti áp ri lis 1-jei eme lé se so -
rán a mun kál ta tói dön té sen ala pu ló il let mény rész nem
csök ken het.

b) A köz al kal ma zot ti ál lo mány ese té ben a Kjt. 65. §-
 ában meg ha tá ro zott há rom éven kén ti kö te le zõ ma ga sabb
fi ze té si fo ko zat ba be so ro lás kor – kol lek tív szer zõ dés el -
térõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az il let mény táb la sze rint
szá mí tott ga ran tált eme lé sen fe lül leg alább 4700 Ft-os il -
let mény emel ke dést kell el ér ni.

c) A mun ka vál la lói ál lo mány sze mé lyi alap bé ré nek
 legalább 5,5%-os eme lé sét kell meg va ló sí ta ni 2006. áp -
rilis 1-jé tõl.
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III.

Ru há za ti költ ség té rí tés

3. A ru há za ti költ ség té rí tés mér té ke a 2006. évben

a) hi va tá sos ál lo má nyú ak ese tén: 92 000 Ft/fõ

b) köz tiszt vi se lõk ese tén: 72 700 Ft/fõ

c) köz al kal ma zot tak ese tén 

 (a BM Köz pon ti Kór ház és In téz mé nye i nél 

 fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak

 ki vé te lé vel): 45 000 Ft/fõ

d) mun ka vál la lók ese tén: 45 000 Ft/fõ

A ru há za ti költ ség té rí tést 2006. má jus 1.–2006. má jus
31. kö zöt ti idõ szak ban egy összeg ben kell kifizetni.

IV.

Kis ér té kû aján dék

4. A tel jes köz al kal ma zot ti és mun ka vál la lói ál lo mány
ré szé re 2006. má jus 31-ig egy sze ri 5000 Ft-os, 2006. de -
cem ber 15-ig to váb bi egy sze ri 4000 Ft-os aján dék utal -
ványt kell biz to sí ta ni. A köz tiszt vi se lõi ál lo mány ré szé re
2006. de cem ber 15-ig egy al ka lom mal 6000 Ft-os aján -
dék utal ványt kell biztosítani.

V.

Ét ke zé si hoz zá já ru lás

5. A tel jes sze mé lyi ál lo mány  ha von ta a kö vet ke zõ mér -
té kû ét ke zé si hoz zá já ru lás ban részesül:

a) ki zá ró lag fo gyasz tás ra, kész étel vá sár lás ra fel jo go sí -
tó utal vány ese tén 4500 Ft ér ték ben, vagy

b) a mun kál ta tó ál tal az ét ke zõ he lyi ven dég lá tás, mun -
ka he lyi ét kez te tés, köz ét kez te tés nyúj tá sa, vagy ki zá ró lag
e szol gál ta tá sok igény be vé te lé re jo go sí tó utal vány adá sa
ese tén 9000 Ft összeg ben.

VI.

Egyéb költ ség té rí tés

6. Az il let mény nek pénz in té zet nél nyi tott bank szám lá ra 
tör té nõ – tör vény ál tal kö te le zõ en elõ írt – át uta lá sá ból adó -
dó több let költ sé get a mun kál ta tó a kü lön jog sza bály ban
elõ írt leg ma ga sabb adó men tes mér ték ben (évi 2000 Ft)
kö te les meg té rí te ni az érintettnek legkésõbb 2006. decem -
ber 31-ig.

VII.

Is ko la kez dé si tá mo ga tás

7. A sze mé lyi ál lo mány tag já nak gyer me ke szü lõ je út -
ján leg alább 14 500 Ft/gyer mek össze gû is ko la kez dé si tá -
mo ga tás ban ré sze sül, ha az 1995. évi CXVII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Szja. tv.) 1. szá mú mel lék le te 8.30. pont -
já ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sül nek. A tá mo ga tás
össze ge az adott in téz mény költ ség ve té si hely ze té tõl
 függõen, az in téz mény ve ze tõ jé nek dön té se alap ján a
18 400 Ft/gyer mek össze gig emel he tõ. A gyer mek, ta nu ló
mind két szü lõ út ján ré sze sül is ko la kez dé si tá mo ga tás ban,
ha a szü lõk re je len utasítás személyi hatálya kiterjed. A ki -
fi ze tés rõl 2006. augusztus 5-ig kell rendelkezni.

VIII.

Az ön kén tes ma gán nyug díj-pénz tár be fi ze té sek
mun kál ta tói tá mo ga tá sa

8. A tel jes sze mé lyi ál lo mány ön kén tes magánnyugdíj-
 pénztári tag ság gal ren del ke zõ ré szé nek be fi ze té se it a mun -
kál ta tó leg alább 1000 Ft/fõ/hó összeg gel köteles támo -
gatni.

A sze mé lyi ál lo mány azon tag ja it, akik a je len uta sí tás
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en lé te sí te nek ön kén tes ma gán -
nyug díj-pénz tá ri tag sá got, a fen ti tá mo ga tás be lé pé sük
iga zolásától il le ti meg.

IX.

Zá ró ren del ke zé sek

9. A mun kál ta tó pénz ügyi, költ ség ve té si hely ze té nek fi -
gye lem be vé te lé vel az ér dek egyez te tés he lyi szint jén a
part ne rek a fen ti ek ben meg ál la pí tott jut ta tá sok nál ma ga -
sabb össze gû juttatásokban is megállapodhatnak.

10. Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it 2006. ja nu ár 1. nap já tól kell al kal maz ni. Az
uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a
bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt ál ló költ ség ve té si szer vek
köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot tai, mun ka vál la lói ré szé re
2005. ja nu ár 1-jé tõl a sze mé lyi jut ta tás ter hé re teljesítendõ
egyes kifizetésekrõl szóló 4/2005. (BK 1.) BM utasítás.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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16/2006. (BK 8.) BM
uta sí tás

a Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet
költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl

 A Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet költ ség ve té si gaz dál ko -
dá sá nak sza bá lyo zá sa ér de ké ben – az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 
13. §-a (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra figyelemmel – az
alábbi utasítást adom ki:

1. Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Bel ügy mi nisz té ri um (a
to váb bi ak ban: BM) hi va ta li szer ve ze te i re (BM Köz pon ti
Igaz ga tá sa); a BM hi va ta li te vé keny sé gét se gí tõ szer ve ze -
tek re; va la mint a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó ön -
ál ló szer ve ze tek re; a bel ügy mi nisz ter út ján irá nyí tott – a
Kor mány nak alá ren delt köz pon ti hi va tal ként mû kö dõ –
Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont ra; a bel -
ügy mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel irá nyí tott – a Kor mány
te rü le ti szer ve i ként mûködõ – fõvárosi és megyei köz -
igazgatási hivatalokra (a továbbiakban együtt: költ ség ve -
té si szervek).

 2. a) A BM fe je zet hez (a to váb bi ak ban: fe je zet) tar to zó
költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá nak el já rá si és irá nyí -
tá si rend jét a je len uta sí tás mel lék le tét ké pe zõ Bel ügy mi -
nisz té ri um fe je zet Gaz dál ko dá si Sza bály za tá ban (a to váb -
biakban: Szabályzat) foglaltak tartalmazzák.

 b) A Nem ze ti Sport hi va tal fel ügye le té nek vál to zá sá val
össze füg gés ben a 2005. évi XIII. tör vény alap ján a fe je zet
költ ség ve té sé be in teg rá ló dott Nem ze ti Sport hi va tal gaz -
dál ko dá sá nak sza bá lyo zá sát külön jogi norma tartalmazza.

3.  A köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár a Sza bály zat
ke re tei kö zött – a költ ség ve té si szer vek fel adat rend sze ré -
bõl és szer ve ze ti struk tú rá já ból adó dó gaz dál ko dás vi te lé -
nek sa já tos kö ve tel mé nye i rõl – a költ ség ve té si szer vek
 felé gaz dál ko dá si in téz ke dést ad hat ki.

4. A költ ség ve té si szer vek nek a bel sõ gaz dál ko dá suk
rend jé re vo nat ko zó an sza bály za tot kell ké szí te ni ük. A sza -
bály za tuk mó do sí tá sát – a Sza bály zat ban fog lal tak fi gye -
lem be vé te lé vel – a je len uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 
na pon be lül ké szít sék el, és a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé -
nek jó vá ha gyá sát kö ve tõ en tá jé koz ta tás cél já ból a BM
Köz gaz da sá gi Fõ osz tály (a to váb bi ak ban: Köz gaz da sá gi
Fõ osz tály) és a BM El len õr zé si Fõ osz tály részére küldjék
meg.

 5.  A mi nõ sí tett idõ szak hoz, va la mint a tit kos in for má -
ció gyûj tõ te vé keny ség hez kap cso ló dó gaz dál ko dás sza bá -
lya it kü lön bel ügyi jogi normák tartalmazzák.

 6. a) Ez az uta sí tás köz zé té te le nap ját kö ve tõ 8. na pon
lép ha tály ba.

 b) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sát be mu ta tó
adat szol gál ta tá si rend szer rõl szó ló 30/2002. (BK 22.) BM
uta sí tás, va la mint a Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet költ ség ve -

té si gaz dál ko dá sá nak rendjérõl szóló 15/2004. (BK 13.)
BM utasítás.

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

Mel lék let a 16/2006. (BK 8.) BM uta sí tás hoz

A BELÜGYMINISZTÉRIUM FEJEZET
GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. a) A költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá nak meg -
szer ve zé sé ben, ve ze té sé ben, irá nyí tá sá ban és vég re haj tá -
sá ban a je len mel lék let ben meg ha tá ro zott sza bá lyo kat az
ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Áht.), az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Ámr.), to váb bá a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Szt.), 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 ge i nek sa já tos -
sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.), valamint az évi költségvetési törvények
elõírásainak figyelembevételével kell alkalmazni. 

 b) A költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá si te vé keny sé ge
ma gá ban fog lal ja a jog sza bá lyok ban, az ala pí tó ok irat ban
a ré szük re meg ha tá ro zott ál la mi és egyéb (vál lal ko zá si,
 kiegészítõ, ki se gí tõ jel le gû)  fel ada tok (a to váb bi ak ban
együtt: fel ada tok) vég zé sé hez és el lá tá sá hoz szük sé ges
költ ségvetési erõ for rá sok ter ve zé sét, biz to sí tá sát, ke ze lé -
sét és fel hasz ná lá sát, az ellenõrzést, valamint a felhasz ná -
lás ról történõ elszámolást. 

 2. A költ ség ve té si gaz dál ko dás a min den kor ren del ke -
zés re ál ló költ ség ve té si erõ for rá sok kal va ló gaz dál ko dást
je len ti, amely ma gá ban fog lal ja a költ ség ve té si elõ irány za -
tok kal való gazdálkodást is.

 3. A költ ség ve té si erõ for rá sok kal va ló gaz dál ko dás a
fe je zet és a költ ség ve té si szer vek szint jén történik.

a) Fe je ze ti (köz pon ti) szín tû gaz dál ko dás for má já ban
va ló sul meg:

– a fe je zet egé szé re ki ter je dõ lét szám gaz dál ko dás, 
– a hi va tá sos, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti ál lo mány 

és a Mun ka Tör vény könyv ha tá lya alá tar to zó munkavál -
lalók sze mé lyi jut ta tás ke re te i nek fe je ze ti el osz tá sa, va la -
mint mó do sí tá sa, 

– a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal való gazdálkodás,
– a fejezeti (központi) beruházás,
– a fe je ze ti (köz pon ti) in gat lan gaz dál ko dás, 
– a fe je ze ti (köz pon ti) be szer zé sek köz be szer zé si fel -

ada ta i nak vég zé se, 
– a la kás tá mo ga tás elõ irány za tá nak központi elosztása,
– a BM több sé gi tu laj do nú gaz dál ko dó szer ve ze tei mû -

kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak fe je ze ti szin tû koordiná -
lása,
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– az ága zat egé szé ben ál ta lá no san hasz nált kü lön bö zõ
szoft ver ter mé kek li cen ce i vel va ló gaz dál ko dás és a kap -
cso ló dó ter mék tá mo ga tá si szolgáltatások biztosítása.

b) A költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sa a költ ség ve té si 
szer vek nek a fel ada ta ik el lá tá sa ér de ké ben foly ta tott gaz -
dál ko dás szer ve zé si és -ve ze té si te vé keny sé ge, amely egy -
részt a költ ség ve té si erõ for rá sok biz to sí tá sá val, más részt
sa ját ha tás kö rû költ ség ve té si elõ irány zat gaz dál ko dás sal
va ló sul meg. 

II. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS

A költ ség ve té si szer vek be so ro lá sa
és gaz dál ko dá suk szer ve zé se

 4. A költ ség ve té si szer vek a gaz dál ko dás meg szer ve zé -
sé nek mód já ra te kin tet tel, il let ve az elõ irány za tok fe let ti
ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból tör té nõ be so ro lá -
sát, va la mint egyes költ ség ve té si szer vek kö zép irá nyí tó
szerv ként tör té nõ ki je lö lé sét, a gaz dál ko dá si jo go sult sá -
gok megosztását a 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet tar tal -
maz za. 

 5. A gaz dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra – a gaz -
dál ko dá si jo go sult ság ra – te kin tet tel a 23/2002. (IX. 10.)
BM ren de let ben be so rolt fe je zet irá nyí tá sa alá tar to zó költ -
ség ve té si szer vek ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szer -
vek csoportjába tartoznak:

 a) a kö zép irá nyí tó szer vek, mint ön ál ló an gaz dál ko dó
költ ség ve té si szer vek (a to váb bi ak ban: kö zép irá nyí tó
szervek);

 b) a kö zép irá nyí tó szer vek irá nyí tá sa alá tar to zó önál lóan
gaz dál ko dó költ ség ve té si szer vek;

c) az a) és b) pont ba nem tar to zó ön ál ló an gaz dál ko dó
költ ség ve té si szer vek (a to váb bi ak ban: köz vet len fe je ze ti
irá nyí tá sú költségvetési szervek).

 6.  A költ ség ve té si szer vek az ál lam ház tar tás rend sze ré -
be tar to zó ál la mi fel ada ta i kat alap te vé keny ség ként, a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
és feltételek szerint látják el.

 7.  A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a költ ség ve té si szer vek -
kel kap cso la tos elõ irány zat-ter ve zé si, vég re haj tá si, fel -
hasz ná lás ról va ló el szá mo lá si, il let ve sza bá lyo zá si fel ada -
tai el lá tá sát a kö zép irá nyí tó szer vek és a köz vet len fe je ze ti
irá nyí tá sú költ ség ve té si szervek bevonásával, közre -
mûködésével végzi.

 8. a) Az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a gaz -
da sá gi szer ve ze te út ján  lát ja el a költ ség ve té si ter ve zés sel,
az elõ irány zat-fel hasz ná lás sal, a ha tás kö ré be tar to zó elõ -
irány zat-mó do sí tás sal, az üze mel te tés sel, fenn tar tás sal,
mû köd te tés sel, be ru há zás sal, a va gyon hasz ná la tá val,
hasz no sí tá sá val, a mun ka erõ-gaz dál ko dás sal, a kész pénz -
ke ze lés sel, a könyv ve ze tés sel és a be szá mo lá si, va la mint a
fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si
(FEUVE) kö te le zett ség gel, az adat szol gál ta tás sal kap cso -
la tos össze fog la ló és a sa ját szer ve ze té re ki ter je dõ fel ada -

to kat, amely – FEUVE kivételével – részben történhet
vásárolt, a fejezet által engedélyezett szolgáltatással, a
felelõsség átruházása nélkül.

 b) A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv
ve ze tõ je az a) pont ban meg ha tá ro zott fel ada tok meg ál la -
po dás ban rög zí tett ré sze el lá tá sá ra fe le lõs sze mély(eke)t
je löl ki.

 c) A gaz da sá gi szer ve zet fel épí té sét, jog ál lá sát, va la -
mint a sze mé lyek hez és be osz tá sok hoz kö tõ dõ pénz -
ügyi-gaz da sá gi fel adat el lát ás rend jét a szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály zat, az ügy rend és a munkaköri leírások tar tal -
maz zák. 

 9. A kö zép irá nyí tó szerv, va la mint az irá nyí tá sa alá tar -
to zó költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá nak rész le tes
rend jét a fe je zet tel egyez tet ve – a 23/2002. (IX. 10.) BM
ren de let ben le adott fe je ze ti jo go sít vá nyok és a he lyi mû -
kö dé si sa já tos sá gok sze rint – a kö zép irá nyí tó szerv veze -
tõje bel sõ in téz ke dés ben ha tá roz za meg, aki nek jo ga és kö -
te les sé ge kez de mé nyez ni a költ ség ve té si szer ve it érin tõ, a
fejezet jogkörébe tartozó gazdálkodási folyamatok szük -
séges módosításait. 

 10. a) Az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv gaz -
da sá gi szer ve ze té nek ve ze tõ je (gaz da sá gi ve ze tõ) a mû kö -
dés sel össze füg gõ pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada tok te kin te -
té ben a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek he lyet te se, aki fel -
ada ta it a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek közvetlen irá -
nyítása és ellenõrzése mellett látja el.

  b) Min den olyan fe je ze ti jo gi nor ma (jog sza bá lyok, ál -
la mi irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zei) ki adá sát, amely nek fe -
je ze ti költ ség ve té si és pénz ügyi tel je sí té si ki ha tá sai van -
nak a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ jé vel és az érin tett
költ ség ve té si szervek vezetõivel elõzetesen egyeztetni
kell.

 11. A köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár dönt a költ -
ség ve té si szer vek kincs tá ri ügy fél ként va ló be so ro lá sá ról,
il let ve a be so ro lás mó do sí tá sá ról. A kö zép irá nyí tó szerv és 
a köz vet len fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si szerv a hoz zá
ren delt költ ség ve té si szer vek kincs tá ri be so ro lás ra vo nat -
ko zó kez de mé nye zé sét a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ra kül di
meg. A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály – a köz gaz da sá gi he lyet -
tes ál lam tit kár jó vá ha gyá sát kö ve tõ en – gon dos ko dik a
költ ség ve té si szerv nek a Ma gyar Ál lam kincs tár (a to váb -
bi ak ban: Kincstár) felé történõ bejelentésérõl, valamint a
számlanyitással kapcsolatos fejezeti feladatok vég re haj tá -
sá ról.

A költ ség ve té si szer vek kö zöt ti mun ka meg osz tás
és fe le lõs ség vál la lás rend je; ala pí tó és meg szün te tõ
ok irat ké szí té se; vál lal ko zá si te vé keny ség foly ta tá sa

12. a)  A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szer vek meg ha tá ro zott pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada ta it a fe -
je zet ál tal ki je lölt ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szervek látják el.

b) Az ön ál ló an és a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szer vek kö zöt ti mun ka meg osz tás és fe le lõs ség -
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vál la lás rend je – a kö zép irá nyí tó szerv ve zetõ jé nek, il let ve
a köz vet len fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si szerv ve ze tõ -
jé nek dön té se sze rint meg ál la po dás ban vagy azt he lyet te -
sí tõ okiratban (a továbbiakban: megállapodás) kerül rög zí -
tés re.

c) A kö zép irá nyí tó szerv és a hoz zá ren delt rész ben ön -
ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv, to váb bá a köz vet -
len fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si szerv és a hoz zá ren -
delt rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv kö -
zött lét re jött b) pont ban meg je lölt meg ál la po dást a
közgazdasági helyettes államtitkár hagyja jóvá.

d) A kö zép irá nyí tó szerv az irá nyí tá sa alá tar to zó ön -
állóan gaz dál ko dó és a rész ben  ön ál ló an gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szer vek kö zöt ti b) pont ban meg je lölt meg ál la po -
dást – a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály vé le mé nyé nek elõ ze tes
ki ké ré se mel lett – a kö zép irá nyí tó szerv ve ze tõ je hagy ja
jó vá az zal, hogy a meg ál la po dást utó lag a Közgazdasági
Fõosztálynak tájékoztatás céljából megküldi.

e) A b) pont ban meg je lölt meg ál la po dás nak tar tal maz -
nia kell az Ámr. 14. § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
ada to kat.

13. a) Az ön ál ló an és a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó
költ ség ve té si szer vek ala pí tó, il let ve meg szün te tõ ok ira tá -
nak (a to váb bi ak ban: ok irat) el ké szí té sét, to váb bá in do kolt 
vagy idõ sza kos fe lül vizs gá lat után szük sé ges mó do sí tá sát
az érin tett költ ség ve té si szerv kezdeményezi a Közgaz da -
sá gi Fõosztálynál.

b) Az ok ira tot a BM Jo gi Fõ cso port fõ nök ség és a BM
Hu mán po li ti kai Fõ cso port fõ nök ség véleményezi. 

c) Az egy sé ges szer ke zet ben el ké szí tett és az érin tett
szer vek kel egyez te tett ok ira tot a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály
ve ze tõ je a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár út ján az
egyet ér té si jog ki ké ré se cél já ból egyez te ti a Pénz ügy mi -
nisz té ri um mal és az érin tett mi nisz té ri u mok kal, majd azt
követõen felterjeszti a belügyminiszterhez jóváhagyásra.

 d) A jó vá ha gyott ok irat egy-egy pél dá nyát a Köz gaz da -
sá gi Fõ osz tály to váb bi ügy in té zés re az érin tett költ ség ve -
té si szerv nek, va la mint a BM Szer zõ dés-elõ ké szí tõ és Pe -
res Kép vi se le ti Iroda részére megküldi.

e) A törzs köny vi nyil ván tar tás ra a Köz gaz da sá gi Fõ osz -
tály in téz ke dik az ala pí tó ok irat jó vá ha gyá sát kö ve tõ 8 na -
pon belül.

 14. Az ál la mi fel adat ként el lá tott alap te vé keny ség mel -
lett az ala pí tó ok irat fel ha tal ma zá sa alap ján vál lal ko zá si
te vé keny sé get is foly ta tó költ ség ve té si szerv vállalko -
zási-szabályzatot ké szít, ame lyet elõ ze tes tá jé koz ta tás cél -
já ból – a kö zép irá nyí tó szerv, il let ve a köz vet len fe je ze ti
irá nyí tá sú költ ség ve té si szervek útján – megküld a Köz -
gazdasági Fõosztálynak.

A költ ség ve té si ter ve zés

15. a) A fe je zet évi költ ség ve té si terv ja vas la tát – a Kor -
mány, il let ve a Pénz ügy mi nisz té ri um évi költ ség ve tés ter -
ve zé si elõ írá sa it (ter ve zé si kör ira tot) ala pul vé ve, va la mint 

a Pénz ügy mi nisz té ri um mal tör tént egyez te tést kö ve tõ en –
a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ál lít ja össze a fe je zet hez tar to zó
va la mennyi költségvetési szerv tervjavaslata és adatszol -
gál ta tá sa alapján.

 b) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály út mu ta tást és szá mí tás -
tech ni kai prog ra mot ad a költ ség ve té si szer vek ré szé re a
ter ve zés elvégzéséhez.

 c) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a köz gaz da sá gi he lyet tes
ál lam tit kár egyet ér té sé vel: 

– meg ha tá roz za a fe je zet költ ség ve té si cím (al cím)
rend jét, a költ ség ve té si szer vek ter ve zé si fel ada ta it, a ter -
ve zé si kö ve tel mé nye ket, a szö veg ja vas lat tal össze füg gõ
el vá rá so kat, ha tár idõ ket;

– tá jé koz ta tást ad a ki adá si, tá mo ga tá si, be vé te li ke ret -
szá mok ról, a ki emelt elõ irány za tok ról, a költ ség ve té si lét -
szám ról, a fej lesz tés fõ irá nya i ról;

– rög zí ti a bá zis kor rek ci ó kat, va la mint a ter ve zés évé -
ben meg va ló sult elõ irány zat-vál to zá sok nak a ter ve zés
irány szá ma i ban va ló szám ba vé te le lehetõségét, illetve
módját;

– a bel ügy mi nisz ter ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en in -
téz ke dik a költ ség ve té si szer vek kö zöt ti fel ada tok és a fel -
ada tok hoz kap cso ló dó elõ irány za tok át cso por to sí tá sá ról;

– gon dos ko dik az elõ írt nyom tat vá nyok és szá mí tás -
tech ni kai prog ra mok to váb bí tá sá ról, köz re adá sá ról;

– fe lül vizs gál ja a ré szé re be kül dött költ ség ve té si terv ja -
vas la to kat, és té te les költ ség ve té si terv ja vas la tot ké szít a
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra;

– költ ség ve té si szer vek be vo ná sá val vég le ge zi a terv ja -
vas la tot, majd a Pénz ügy mi nisz té ri um mal tör tént egyez te -
tés után szö ve ges in do ko lás sal el lát va be nyújt ja bel ügy -
miniszteri jóváhagyásra;

– gon dos ko dik a bel ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott terv -
ja vas lat Pénz ügy mi nisz té ri um hoz tör té nõ meg kül dé sé rõl
és a fel me rü lõ egyeztetések elvégzésérõl.

16. A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a Sza bály zat 15. pont já -
ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sa so rán a kö zép irá nyí tó
szer vek kel és a köz vet len fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si
szer vek kel tart kap cso la tot, va la mint ve lük elõ ze tes terv -
egyez te tést és költ ség ve té si egyez te tõ tár gya lást foly tat.
A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a költ ség ve té si szer vek kel
tech ni kai, for mai, ér tel me zé si kér dé sek ben, va la mint
rend kívüli ese tek ben köz vet len egyez te tést kez de mé nyez,
a kö zép irá nyí tó szerv, illetve a közvetlen fejezeti irá -
nyítású költségvetési szerv egyidejû tájékoztatása mellett.

17. a) A költ ség ve té si terv ja vas lat ban meg kell ter vez ni
a költ ség ve té si szerv hez (a költ ség ve té si cím hez, al cím -
hez) tar to zó va la mennyi szer ve zet és szer ve ze ti egy ség
mind azon be vé te le it és ki adá sa it, ame lyek

– for rás tól füg get le nül, ál la mi alap fel ada ta i val füg ge -
nek össze; 

– jog sza bá lyon, szer zõ dé sen, meg ál la po dá si kö te le zett -
sé gen ala pul nak; 

– a ta pasz ta la tok alap ján rend sze re sen elõ for dul nak; 
– ese ti jel leg gel vagy egyéb ként vár ha tó ak; 
– eszközeik hasznosításával függenek össze. 
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 b) A kö zép irá nyí tó szerv és a köz vet len fe je ze ti irá nyí -
tá sú költ ség ve té si szerv  a hoz zá juk ren delt költ ség ve té si
szer vek kel a terv évi ke ret szá mok ról terv egyez te tést foly -
tat nak, me lyek alap ján el ké szí tik a költségvetési terveiket.

 c) A kö zép irá nyí tó szerv és a köz vet len fe je ze ti irá nyí -
tá sú költ ség ve té si szerv a költ ség ve tés  el ké szí té sé re a
 tervezésben érin tett, alá ren delt szer vei részére intézkedést
ad ki.

d) A kö zép irá nyí tó szerv nek és a köz vet len fe je ze ti irá -
nyí tá sú költ ség ve té si szerv nek a kincs tá ri ügy fe lek ré szé re 
a költ ség ve té si ter ve zés ha tár ide jét úgy kell meg ál la pí ta -
nia, hogy a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ál tal meg ha tá ro zott
be nyúj tá si ha tár idõ ig leg alább 5 mun ka nap áll jon ren del -
ke zés re a ki adott táb lá za tok bel sõ össze füg gé se i ben, a ter -
ve zés kö ve tel mény rend sze ré ben, a létszám- és bérgaz -
dálkodásban érvényesítendõ követelmények fe lül vizs gá -
la tá ra.

 18. a) A terv ja vas la tot a kö zép irá nyí tó szerv és a köz -
vet len fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si  szerv köz vet le nül,
a hoz zá juk ren delt költ ség ve té si szer vek pe dig raj tuk ke -
resz tül kül dik meg a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ra. A terv ja -
vas la tot to váb bí tás elõtt a kül dõ szer vek el len õr zik, egyez -
te tik és költségvetési cím, alcím szerint összesítik.

 b) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a fõ vá ro si és me gyei köz -
igaz ga tá si hi va ta lok költ ség ve té si cím terv ja vas la tát a BM
Ön kor mány za ti Hi va tal bevonásával készíti el.

 c) A költ ség ve té si terv ja vas lat ké szí té sé vel egy ide jû leg 
– a Pénz ügy mi nisz té ri um ter ve zé si kör ira tá hoz mel lé kelt
fe je ze ti in téz ke dé sen és út mu ta tá son túl me nõ en – a fe je ze -
ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ra ki je lölt szer vek a 
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá si sza bály za tá -
nak össze ál lí tá sá hoz javaslatot készítenek, és azt megkül -
dik a Közgazdasági Fõosztálynak. 

A ja vas lat nak tar tal maz nia kell:
 – az adott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat cél já nak meg ne -

ve zé sét, a fel hasz ná lás mód ját; 
– az adott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ke ze lé si költ sé -

ge it; 
– az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jogosultságokra

vonatkozó javaslatot
– az elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé re vo nat -

ko zó javaslatot. 

 Kincs tá ri költ ség ve tés, ele mi költ ség ve tés
és költ ség ve té si alap ok mány

 19. a) A kö zép irá nyí tó szerv és a köz vet len fe je ze ti irá -
nyí tá sú költ ség ve té si szerv  leg ké sõbb a költ ség ve té si év
ja nu ár 10-ig össze ál lít ja és jó vá ha gyás ra – a Köz gaz da sá gi 
Fõ osz tály út ján – a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár ré -
szé re meg kül di a sa ját és a hoz zá tar to zó kincs tá ri ügy fe lek 
elõ irány zat-gaz dál ko dás szem pont já ból el ké szí tett és a
költ ség ve té si tör vény költ ség ve té si cím, al cím bon tá sá nak
meg fe le lõ, ki emelt elõ irány za to kat tar tal ma zó kincs tá ri
költ ség ve té sét. Az egy cím hez – al cím bont ás nél kül – tar -

to zó több költ ség ve té si szerv költ ség ve té si elõ irány za tai
fõ össze gét – a cím költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott
elõ irány za ta és a költ ség ve té si szerv javaslata figye lem be -
vé te lé vel – a Közgazdasági Fõosztály javaslata alapján a
közgazdasági helyettes államtitkár hagyja jóvá.

 b) Az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv kincs tá -
ri költ ség ve té se ma gá ban fog lal ja a sa ját költ ség ve té sét,
be le ért ve rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge elõ irány za ta it 
is, va la mint a hoz zá tar to zó rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó
költ ség ve té si szerv azon elõ irány za ta it, ame lyek re kü lön
kincstári költségvetés nem készül.

c) A kincs tá ri költ ség ve tés ké szí té sét a költ ség ve té si
tör vény ja vas lat or szág gyû lé si tár gya lá sá nak idõ sza ká ban
meg kell kez de ni. A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a ter ve zett
elõ irány za tok ala ku lá sá ról fo lya ma to san tá jé koz tat ja a kö -
zép irá nyí tó szer ve ket és a köz vet len fe je ze ti irá nyí tá sú
költ ség ve té si szer ve ket, ame lyek tá jé koz tat ják az elõ -
irány za tok vál to zá sá ban érin tett szer ve i ket.

d) A kincs tá ri költ ség ve té se ket – tar tal mi és szám sza ki
el len õr zést kö ve tõ en – a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály meg kül -
di a Kincs tár hoz, majd azo kat a Kincs tár fel dol go zá sát kö -
ve tõ en vissza iga zol ja a kö zép irá nyí tó szerv nek és a köz -
vet len fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si szerveknek.

20. A kö zép irá nyí tó szer vek és a köz vet len fe je ze ti irá -
nyí tá sú költ ség ve té si szer vek – a vissza iga zo lás tól szá mí -
tott 15 na pon be lül – a kincs tá ri költ ség ve tést kü lön szer -
ve ze ten ként le foly ta tott tár gya lás ke re té ben iga zol ják
vissza költségvetési szerveik részére. 

A költ ség ve té si tár gya lás ról jegy zõ köny vet kell készí -
teni, amely a ki adá si, tá mo ga tá si és be vé te li elõ irány za tok
rög zí té se mel lett tar tal maz za:

– a költ ség ve té si, a rend sze re sí tett és a tény le ges lét -
szám vár ha tó ala ku lá sát (le épí té sek, fejlesztések);

– fej lesz té si pri o ri tá so kat (vár ha tó bér fej lesz tés, mû sza -
ki fej lesz té sek);

– fel újí tá si kon cep ci ó kat;
– a fel adat vál to zás hoz kap cso ló dó fi nan szí ro zá si kérdé -

se ket;
– a ke let ke zett több let be vé tel fel hasz ná lá si rendjét.
21. a) A kincs tá ri költ ség ve tés sel ren del ke zõ költ ség ve -

té si szer vek a költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott, il let -
ve a Sza bály zat 19. pont já ban fog lal tak sze rint és a Köz -
gaz da sá gi Fõ osz tály ja vas la ta alap ján a köz gaz da sá gi he -
lyet tes ál lam tit kár  ál tal ja nu ár 10-ig jó vá ha gyott to váb bi
ke ret szá mok, va la mint a vissza iga zolt elõirányzatok alap -
ján készítik el elemi költségvetésüket.

b) A kö zép irá nyí tó szer vek és a köz vet len fe je ze ti irá -
nyí tá sú  költ ség ve té si szer vek sa ját, va la mint a hoz zá juk
tar to zó kincs tá ri ügy fe lek ele mi költ ség ve té sét költ ség ve -
té si cím, al cím sze rint össze sít ve tárgy év feb ru ár 10-ig
meg kül dik a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ra. Az ön ál ló an gaz -
dál ko dó költ ség ve té si szerv ele mi költ ség ve té se együt te -
sen kell, hogy ma gá ban fog lal ja a sa ját és a rész jog kö rû
költ ség ve té si egy sé ge, va la mint a hoz zá ren delt rész ben
ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv(ek) elõ irány za ta -
it. Adat szol gál ta tás cél já ból az ön ál ló an gaz dál ko dó és a
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hoz zá ren delt rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szer vek költ ség ve té se it kü lön-kü lön is el kell ké szí te ni és
meg kül de ni a Köz gaz da sá gi Fõosztálynak. Az elemi költ -
ségvetés aláírási jogát a szerv vezetõje csak tartós távolléte 
esetén ruházhatja át elsõ helyettesére.

c) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály fe lül vizs gál ja és fel dol -
goz za az ele mi költ ség ve té se ket, és tárgy év feb ru ár 28-ig
be nyújt ja a Pénz ügy mi nisz té ri um hoz, il let ve a Kincs tár -
hoz, majd fo lyó év már ci us 31-ig egy alá írt pél dány meg -
kül dé sé vel vissza iga zol ja a költ ség ve té si szerveknek.

d) Az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szer vek ele mi
költ ség ve té sük vissza iga zo lá sát kö ve tõ en tárgy év áp ri lis
30-ig ál la pít ják meg és iga zol ják vissza a hoz zá juk tar to zó
rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé gek költ ség ve té sét, va la -
mint jó vá hagy ják a rész jog kör rel nem ren del ke zõ szak mai
szer ve ze ti egységek feladatokra meghatározott költség ve -
té si keretét.

e) Az a)–d) pon tok ban meg je lölt idõ pon tok tól va ló el té -
rés re csak a Pénz ügy mi nisz té ri um – ha tár idõk be tar tá sát
ki zá ró – in téz ke dé sei alap ján, és az ar ról ka pott tá jé koz ta -
tás szerint van lehetõség.

 22. A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a fel hasz ná ló szer vek kel 
együtt mû köd ve gon dos ko dik a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok kincs tá ri és ele mi költ ség ve té sé nek, költ ség ve té si
alap ok má nyá nak el ké szí té sé rõl, és a Pénzügyminiszté -
riumba, illetve Kincstárba történõ továbbításáról.

 23. A költ ség ve té si szerv az Ámr. 21. szá mú mel lék le -
té ben fog lalt tar ta lom mal el ké szí ti költ ség ve té si alap ok -
má nyát, amely nek jó vá ha gyá sá ra és ke ze lé sé re vo nat ko -
zó an az Ámr. 10. § (6) bekezdése az irányadó.

Elõ irány zat-fel hasz ná lás, elõ irány zat-mó do sí tás

24. A kincs tá ri kör be tar to zó költ ség ve té si szer vek az
ál ta luk el is mert tar to zás ál lo mány ról ha von ta, az Ámr.
13. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pot kö te le sek ki töl te ni
és meg kül de ni tárgy hó na pot kö ve tõ hó 5-ig a Kincs tár és a
Közgazdasági Fõosztály részére.

25. Az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv és a
hoz zá tar to zó kincs tá ri ügy fél ként mû kö dõ költ ség ve té si
szer vek a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály jó vá ha gyá sá val hajt -
hat nak vég re elõ irány zat ke ret-elõ re ho zást. A jó vá ha gyás
irán ti igényt szö ve ges in dok lás sal el lát va a Köz gaz da sá gi
Fõ osz tály nak kell meg kül de ni, amely hez csa tol ni kell az
érin tett kincs tá ri ügy fél ál lás pont ját tar tal ma zó nyi lat ko za -
tot is.

26. a) A jó vá ha gyott ki adá si és be vé te li elõ irány za tok –
a vo nat ko zó kor mány ren de let ben fog lal tak sze rint – év -
köz ben módosíthatók.

b) Az Or szág gyû lés, il let ve a Kor mány ha tás kö ré be tar -
to zó elõ irány zat-mó do sí tá si igé nye ket, va la mint az elõ -
irány za tok fe je ze tek kö zöt ti át cso por to sí tá sá ra vo nat ko zó
meg ál la po dá so kat – a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály út ján – a
köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár hoz kell fel ter jesz te ni
to váb bi in téz ke dés re.

c) Az in téz mé nyi ha tás kör be tar to zó elõ irány zat-mó do -
sí tá so kat a költ ség ve té si szer vek ve ze tõi vég zik.

d) A fe je ze ti ha tás kör ben vég re hajt ha tó elõ irány zat-mó -
do sí tá sok, fe je ze ten be lü li elõ irány zat-át cso por to sí tá sok –
ide ért ve a költ ség ve té si cí mek kö zöt ti és a költ ség ve té si
cí men be lül al cí mek és kincs tá ri ügy fe lek kö zöt ti át cso -
por to sí tá so kat is – jó vá ha gyá sa a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály
ve ze tõ je ha tás kö ré be tartozik. 

e) A költ ség ve té si cí mek kö zöt ti elõ irány zat-át cso por -
to sí tás ra a költ ség ve tés szer ke ze ti vál to zá sa, a köz pon ti
költ ség ve té si szer vek fel ügye le té nek meg vál toz ta tá sa, át -
szer ve zé se, a költ ség ve té si alap fel ada tok, és kö te le zett sé -
gek át adá sa-át vé te le mi att ke rül het sor.

f) A fe je ze ti ha tás kör be tar to zó elõ irány zat-mó do sí tá si
igényt a kö zép irá nyí tó szerv és a köz vet len fe je ze ti irá nyí -
tá sú költ ség ve té si szerv köz vet le nül, a hoz zá juk ren delt
költ ség ve té si szer vek raj tuk ke resz tül kül dik meg leg ké -
sõbb min den hónap 8-ig a Közgazdasági Fõosztályhoz.

g) Az elõ irány zat-mó do sí tá sok hoz min den eset ben mel -
lé kel ni kell az át cso por to sí tás szük sé ges sé gét, cél sze rû sé -
gét alá tá masz tó do ku men tu mo kat, szá mí tá so kat, valamint
a szöveges indoklást.

27.  A fe je zet ál tal vissza iga zolt, va la mint a sa ját ha tás -
kör ben vég zett elõ irány zat-mó do sí tá so kat, to váb bá a ki -
emelt elõ irány za to kon be lü li át cso por to sí tá so kat so ron kí -
vül rög zí te ni kell min den – kü lön meg ha tá ro zott – adat -
szol gál ta tás ra kö te le zett költ ség ve té si szerv nél, il let ve
annak szervezeti egységeinél, a fejezet által biz to sí tott, a
költ ség ve tés-ter ve zést és az elõ irány zat-gaz dál ko dást tá -
mo ga tó komp lex in for má ci ós rend szer ben (a to váb bi ak -
ban: BM TervTar rendszer).

28.  A szer ve ze ti mó do sí tás ra, fel adat vál to zás ra vo nat -
ko zó elõ ter jesz tést kö ve tõ fel sõ szín tû ve ze tõi dön tés, il -
let ve in téz ke dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül az
érin tett költ ség ve té si szer vek kö zös jegy zõ könyv ben rög -
zí tik a jó vá ha gyott elõ irány za tok for du ló na pi fel hasz ná lá -
sát, a kincs tá ri ügy fe lek kö zött az át adás-át vé tel re ke rü lõ
elõ irány za to kat, va la mint azok lét szám von za tát, to váb bá
va gyon tár gya kat, a pénz ügyi és az egyéb ok má nyo kat. Az
elõ irány zat-mó do sí tá si ké rel met az aláírt jegyzõkönyv
csa tolásával az átvevõ szervnek kell benyújtania a Köz -
gazdasági Fõosztályhoz. 

Be szá mo lás

29. a) Az ele mi költ ség ve tés ké szí té sé re kö te le zett költ -
ség ve té si szer vek gaz dál ko dá suk ról és az elõ irány za tok
fel hasz ná lá sá ról jú ni us 30-ai for du ló nap pal fél éves, de -
cem ber 31-ei for du ló nap pal éves költ ség ve té si be szá mo lót 
ké szí te nek. A be szá mo lá si kö te le zett ség a költ ség ve té si
elõ irány za tok ala ku lá sá ra és azok tel je sí té sé re, a va gyo ni,
pénz ügyi és lét szám hely zet, költ ség ve té si fel adat mu ta tók
ala ku lá sá nak be mu ta tá sá ra, to váb bá a költ ség ve té si tá mo -
ga tá sok el szá mo lá sá ra, va la mint a Köz gaz da sá gi Fõ osz -
tály ál tal meg ha tá ro zott egyéb té ma kö rök re ter jed ki.
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A fel ada tok végrehajtásáról szóló költségvetési beszá -
molónak biztos alapot kell nyújtania a kö vet ke zõ költ ség -
ve té si év pénzügyi tervezéséhez.

 b) Az éves költ ség ve té si be szá mo ló ré szei:

– könyv vi te li mér leg; 

– pénz for gal mi je len tés; 

– pénz ma rad vány-ki mu ta tás, elõ irány zat-ma rad vány ki -
mutatás;

– egyéb, a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály által kiadott mel lék -
le tek.

 c) A fél éves költ ség ve té si be szá mo ló nak tar tal maz nia
kell a pénz for gal mi je len tést, va la mint az éves költ ség ve -
té si be szá mo ló hoz kap cso ló dó pénzforgalom egyeztetését.

 d) A fél éves és éves be szá mo lót a kö zép irá nyí tó szer -
vek és a köz vet len fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si szer vek 
a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ra kül dik meg. A be szá mo ló tar -
tal maz za a sa ját és a hoz zá juk ren delt költ ség ve té si szer -
vek fe lül vizs gált és cím szin ten össze sí tett be szá mo ló ját is. 
A be szá mo ló meg kül dé sé nek ha tár ide je – az R. 10. §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – a fél éves be -
szá mo ló ese té ben leg ké sõbb jú li us 31-e, az éves be szá -
moló esetében legkésõbb a tárgyévet követõ év február
28-a.

 e) A fél éves és az éves be szá mo lót a köz pon ti lag elõ írt
nyom tat vá nyok nak meg fe le lõ en, a köz re adott szá mí tás -
tech ni kai prog ram se gít sé gé vel elõ ál lí tott adat hor do zón
kell elkészíteni. 

A szá mí tás tech ni kai úton elõ ál lí tott és ki nyom ta tott ûr -
la pok csak ab ban az eset ben azo nos ér té kû ek a köz pon ti
nyom tat vánnyal, ha a szerv ve ze tõ je és a ki töl té sért fe le lõs
sze mély azt alá ír ta. Az alá írók fe le lõs ség gel tar toz nak az
ada to kért, az ada to kat elõ ál lí tó és továbbító eljárások meg -
felelõ archiválásáért.

 f) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály az adat szol gál ta tá si ûr -
lapokat és a szá mí tás tech ni kai prog ra mot – az Ámr.
148. §-ának (2) be kez dé se alap ján – a fél éves be szá mo ló
ese té ben leg ké sõbb jú li us 5-ig, az éves be szá mo ló nál leg -
ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 5-ig meg kül di a költ -
ség ve té si szer vek nek. A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a költ -
ség ve té si be szá mo ló ér té ke lé sé hez to váb bi adatszol gál ta -
tást is elrendelhet, amelyet külön körlevélben ad közre. 

 g) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a költ ség ve té si szer vi be -
szá mo lók fe je ze ti szin tû fe lül vizs gá la tá hoz az aláb bi ki -
egé szí tõ-mel lék le tek benyújtását rendeli el:

– szö ve ges in do ko lást a költ ség ve té si elõ irány za tok ala -
ku lá sá ról, ki emelt elõ irány za ton ként a mó do sí tott elõ -
irány za tok és tel je sí té si ada tok el té ré sé rõl;

– a tárgy év de cem ber 31-i ál la pot nak meg fe le lõ 0–9
szám la osz tály min den szám lá ját tar tal ma zó, zá rás elõt ti és
zá rás utá ni ál la pot nak (ami kor már csak a mér leg szám lák -
nak van egyen le ge) meg fe le lõ fõ köny vi ki vo na to kat, a zá -
rás elõt ti fõ könyv nek el len õriz he tõ mó don tar tal maz nia
kell a költ ség ve té si be szá mo ló ûr lap ja in rög zí tett, ki adá si
és be vé te li jogcímeknek megfelelõ fõkönyvi számla cso -
portok összegfokozatait;

– a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek nyi lat ko za tát ar ra
vo nat ko zó an, hogy az R. 37. §-ában fog lal tak nak meg fe le -
lõ en a mér leg té te les lel tár ral került alátámasztásra;

– ta nú sít vány a tárgy évi köz pon ti költ ség ve tést megil -
letõ be fi ze té sek rõl;

– ki mu ta tás a hi tel in té zet nél ve ze tett la kás épí té si és vá -
sár lá si mun kál ta tói tá mo ga tás bank szám la tárgyévi for gal -
má ról;

– a költ ség ve té si füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé te lek és
ki adá sok egyen le gét alá tá masz tó, tételes leltárt.

h) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je a fe le lõs a be szá mo lá si 
kö te le zett ség tel je sí té sé ért, an nak tel jes sé gé ért és hi te les -
sé gé ért. A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je a be szá mo ló alá írá -
si jo gát csak tar tós tá vol lé te ese tén és csak elsõ számú
helyettesére ruházhatja át.

i) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály fe lül vizs gál ja, és fe je ze ti
szin ten össze sí ti a be szá mo ló kat, majd meg kül di a Pénz -
ügy mi nisz té ri um ki je lölt szer vé hez. 

j) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a kö zép irá nyí tó szer ve ket
és a köz vet len fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si szer ve ket
az éves költ ség ve té si be szá mo ló el fo ga dá sá ról, va la mint a
szám sza ki be szá mo ló bel sõ, il let ve az elõ írt adat szol gál ta -
tás sal való összhangjáról a tárgyévet követõen május 15-ig 
írásban tájékoztatja.

30. a) A költ ség ve té si be szá mo ló tel je sí té sé re kö te le zet -
tek zár szám adást ké szí te nek. A zár szám adás és szö ve ges
in dok lás rész le tes tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it, il let -
ve a ha tár idõ ket a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a Pénzügy -
minisztérium tájékoztatójának figyelembevételével hatá -
rozza meg.

b) A kö zép irá nyí tó szer vek és a köz vet len fe je ze ti irá -
nyí tá sú költ ség ve té si szer vek a zár szám adás össze ál lí tá sá -
hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyo kat (táb lá kat) meg kül -
dik a költ ség ve té si szer ve ik ré szé re. A költ ség ve té si szer -
vek a ki töl tést és alá írást kö ve tõ en szö ve ges in dok lás sal
együtt a kért ha tár idõ re vissza kül dik a nyom tat vá nyo kat.
A kö zép irá nyí tó szer vek és a köz vet len fe je ze ti irá nyí tá sú
költ ség ve té si szer vek a rész je len té sek alap ján költségve -
tési szerveikkel elkészíttetik a zárszámadásokat és azok
szöveges indoklásait.

 c) A zár szám adá so kat a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály fe lül -
vizs gál ja, és fe je ze ti szin ten össze sí ti, majd to váb bít ja a
Pénz ügy mi nisz té ri um ba. A fe lül vizs gá lat ki ter jed az elõ -
irány zat tal össze füg gõ en jó vá ha gyott alap te vé keny sé gi
fel ada tok szak mai tel je sí té sé re, ér té ke lé sé re, a pénz ügyi
tel je sí tés és fel adat meg va ló sí tás összhangjára, az eredeti, a 
módosított terv- és tényadatok eltérésére. 

 31. a) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály az Ámr. 149/A. § elõ -
írá sai alap ján meg vizs gál ja és a 19. szá mú mel lék let sze -
rint adat szol gál ta tá si ûr lap ki töl té sé vel együtt ér té ke li,
hogy a BM több sé gi tu laj don nal ren del ke zõ gaz dál ko dó
szer ve zet, köz/ala pít vány mû kö dé se ho gyan be fo lyá sol ta a 
szak fel adat tá mo ga tá si szük ség le tét, va la mint a gaz dál ko -
dó szer ve ze tek nek nyúj tott költ ség ve té si pénz esz kö zök
ho gyan ha tot tak az ál ta luk vég zett te vé keny ség el lá tá sá -
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nak színvonalára, gazdaságosságára, a szervezet jö ve del -
me zõ sé gé re és a vagyon változására.

b) Az a) pont sze rin ti ér té ke lést az be szá mo ló szö ve ges
in dok lá sá hoz kell csa tol ni, ame lyet a Köz gaz da sá gi Fõ -
osz tály jú ni us 15-ig meg kül di a köz gaz da sá gi he lyet tes ál -
lam tit kár ré szé re jó vá ha gyás ra.

c) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály az Ámr. 19. szá mú mel -
lék let sze rin ti adat szol gál ta tást, az a) pont sze rin ti ér té ke -
lés sel együtt jú ni us 30-ig meg kül di a Pénzügyminiszté -
riumnak. 

 Elõ irány zat-ma rad vány meg ál la pí tá sa,
vissza iga zo lá sa

32. a) A költ ség ve té si szerv az elõ irány zat ma rad vá nyát
az éves be szá mo ló ké szí té se kor ál la pít ja meg, ame lyet a
Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a zár szám adás ké szí té se so rán fe -
lül vizs gál, és a köz gaz da sá gi helyettes államtitkár jó vá -
hagy.

b) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ja vas la tot tesz a köz gaz -
da sá gi he lyet tes ál lam tit kár nak – a fe je zet össze sí tett elõ -
irány zat-ma rad vá nyá nak Pénz ügy mi nisz té ri um ál ta li jó -
vá ha gyást kö ve tõ en – a költ ség ve té si szer vek elõ irány -
zat-ma rad vá nyá nak vissza ha gyá sá ra és gon dos ko dik a
tárgy évet követõ május 31-ig a jóváhagyás visszai ga zo lá -
sá ról.

c) A kö zép irá nyí tó szer vek és a köz vet len fe je ze ti irá -
nyí tá sú költ ség ve té si szer vek éves költ ség ve té si be szá mo -
ló juk és elõ irány zat-ma rad vá nyuk jó vá ha gyá sát kö ve tõ
15 na pon be lül gon dos kod nak a hoz zá juk ren delt kincs tá ri
költ ség ve tés sel ren del ke zõ szer vek be szá mo ló já nak és
elõirányzat-maradványának visszaigazolásáról. 

A szám vi tel

33. a) A költ ség ve té si szer vek a szám vi te li tör vény és a
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok sze rint kö te le sek be -
szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gük nek ele get
 tenni. A költ ség ve té si szer vek kö te le sek a te vé keny sé gük
so rán elõ for du ló, a va gyo ni és pénz ügyi hely ze tük re ki ha -
tó gaz da sá gi ese mé nye ik rõl a ket tõs könyv vi tel rend sze ré -
ben mó do sí tott tel je sí tés szem lé le tû nyilvántartást vezetni, 
amelyet a költségvetési év végével le kell zárni.

b) A köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár egyet ér té sé vel
az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv ve ze tõ je szám -
vi te li po li ti ká já ban dönt ar ról, hogy an nak ren del ke zé se it
és a kap cso ló dó sza bály za to kat ki ter jesz ti-e a hoz zá tar to -
zó rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szer vek re,
rész jog kö rû költ ség ve té si szer vek re, vagy azok ön ál ló
szám vi te li po li ti kát ala kí ta nak-e ki, és kü lön sza bály za to -
kat ké szí te nek-e. A szám vi te li po li ti ka ki ala kí tá sá ról szó ló 
ter ve ze tet az ön ál ló an gazdálkodó költségvetési szerv
vezetõje szöveges indokolással együtt a Közgazdasági Fõ -
osztályhoz nyújtja be.

 c) A költ ség ve té si szerv nek a szám vi te li po li ti ká ja ki -
ala kí tá sá nál a jog sza bá lyi ren del ke zé sek mel lett fi gye lem -
mel kell len nie a je len Sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak ra,
va la mint az ala pí tó ok ira tá ban és szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban (ügy rend jé ben) rögzített szakmai fel ada -
tokra és sajátosságokra.

 d) A költ ség ve té si szerv a szám vi te li po li ti ka ke re té ben
ké szí ti el az esz kö zök és for rá sok lel tá ro zá si, leltárkészí -
tési, il let ve ér té ke lé sé nek sza bály za tát, va la mint a rend -
sze re sen vég zett ter mék ér té ke sí tés és szol gál ta tás nyúj tás
te kin te té ben az ön költ ség szá mí tás rend jé re vo nat ko zó
belsõ szabályzatot, továbbá a pénzkezelési szabályzatot.

 e) A költ ség ve té si szerv a szám vi te li po li ti ká ban kö te -
les rög zí te ni azt, hogy a szám vi te li el szá mo lás és az ér té -
ke lés szem pont já ból a költ ség ve té si szerv mit te kint lé nye -
ges nek, nem lé nye ges nek, to váb bá je len tõs összeg nek,
nem je len tõs összeg nek. Rög zí ten dõ, mely szempontokat
kell figyelembe venni:

– a meg bíz ha tó és va lós össz kép ki ala kí tá sát befolyá -
soló in for má ci ók tekintetében;

– a kis ér té kû tár gyi esz kö zök, va gyo ni ér té kû jo gok és
szel le mi ter mé kek mi nõ sí té sé nél;

– az ér ték csök ke nés össze gé nek alap- és vál lal ko zá si te -
vé keny ség kö zöt ti meg osz tá sá nál;

– az alap és vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ elõ ze te -
sen fel szá mí tott ál ta lá nos for gal mi adó meg osz tá sá nál;

– az ál ta lá nos ki adá sok meg osz tá si mód sze ré nek ki vá -
lasz tá sá nál;

– a rak tá ri kész le tek lel tá ro zá sa so rán az el té ré sek kom -
pen zá lá sá nál és a ká ló elszámolásánál;

– a ter ven fe lü li ér ték csök ke nés el szá mo lá sa tekinte -
tében.

A szám vi te li po li ti ka ke re té ben ki kell je löl ni a mér leg -
ké szí tés idõ pont ját, va gyis a költ ség ve té si évet kö ve tõ idõ -
szak ban azt az idõ pon tot, amed dig az ér té ke lé si fel ada to -
kat el kell vé gez ni, il let ve a költ ség ve té si év re vo nat ko zó -
an a köny vek ben he lyes bí té sek vé gez he tõk. A mér leg té te -
lek lel tár ral tör té nõ alá tá masz tá sá ra az R. 37. §-ának ren -
del ke zé sei az irány adók.

f) A költ ség ve té si szerv szám vi te li po li ti ká já ra épül a
költ ség ve té si szerv szám vi te li rend sze re (szám la rend,
szám la tü kör), il let ve a vá lasz tott adat fel dol go zá si és in for -
má ci ós, va la mint a kü lön fé le belsõ ellenõrzéseinek rend -
sze re.

g) A szám vi te li-po li ti kát tar tal ma zó do ku men tu mot
(sza bály za tot) a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je és a gaz da sá -
gi ve ze tõ je együt tes alá írá sá val kell ki ad ni. A vég re haj tá -
sért és an nak el len õr zé sé ért a költségvetési szerv vezetõje
felelõs.

34. a) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály – a fe je zet be szá mo lá -
si és könyv ve ze té si fel ada ta i nak egy sé ges vég re haj tá sa ér -
de ké ben – éven te szám la tük röt, il let ve a szám la össze füg -
gé se ket és ma gya rá za to kat tar tal ma zó szám la ren det ad ki a 
költ ség ve té si szer vek ré szé re, ame lyet a költ ség ve té si
szer vek nek kö te le zõ en kell al kal maz ni az in téz mé nyi sa já -
tos sá gok fi gye lem be vé te lé vel. A meg adott köny vel he tõ
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szám la szá mok alá bont ha tók, új szám la szá mok fel vé te lé -
hez a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ jé nek en ge dé lye
szük sé ges. A BM Köz pon ti Kórház és Intézménye a 6-os
és a 7-es számlaosztály tekintetében eltérhet a fejezeti
számlatükörben elõírt bontástól.

 b) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je ha tás kö ré be tar to zik – 
a fe je zet ál tal kö te le zõ en elõ írt fõ köny vi szám lák al kal ma -
zá sá val, a szak mai fel ada ta i nak és sa já tos sá ga i nak meg fe -
le lõ en – az in téz mé nyi szám la tü kör és szám la rend ki ala kí -
tá sa. A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je fe le lõs a szám la tü kör
és szám la rend össze ál lí tá sá ért, folyamatos kar bantartá -
sáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért.

 c) A költ ség ve té si szerv a szám vi te li po li ti ká já ban, va -
la mint a Sza bály zat 33. f) pont já ban meg ha tá ro zott sza bá -
lyok ki ala kí tá sá nál kö te les rög zí te ni, hogy a fo lyó ki adá -
so kat el sõd le ge sen köz gaz da sá gi osz tá lyo zás szerint kell
könyvelni (1–5 számlaosztályban).

 d) Azon fõ köny vi szám lák ál lo má nyá ban be kö vet ke -
zett vál to zá so kat, me lyek ál lo má nyát az ana li ti kus nyil -
ván tar tá sok fel adá sai alap ján kell meg ha tá roz ni, fo lya ma -
to san, de leg ké sõbb a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 8-ig kell
a fõkönyvi könyvelésben rögzíteni.

 35. a) A BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság (a to -
váb bi ak ban: BM KGF),  a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs -
nok sá ga, va la mint a fel ügye le tük alá ren delt költ ség ve té si
szer vek kö te le sek a köz pon ti lag be szer zett For rás SQL
prog ram köz pon ti lag megvásárolt moduljainak hasz ná la -
tá ra.

b) az a) pont ban em lí tett költ ség ve té si szer vek kö te le -
sek a For rás SQL prog ram be ve ze té sé ben va ló köz re mû -
kö dés re, en nek ke re té ben kö te le sek a be ve ze tést vég zõ
vál lal ko zó val elõ ze te sen le foly ta tott egyez te tést kö ve tõ en
a rend szer be ve ze té sé hez és üze mel te té sé hez kap cso ló dó
fel ada tok el vég zé sé hez – a biz ton sá gi el len õr zés után – a
tel je sí tés he lyé re tör té nõ be lép te tést és benn tar tóz ko dást
biz to sí ta ni.

c) az a) pont ban nem em lí tett költ ség ve té si szer vek – a
BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si
Hi va tal ki vé te lé vel – kö te le sek a For rás SQL prog ram be -
ve ze té si elõ ké szü le te i ben va ló köz re mû kö dés re, mely ma -
gá ban fog lal ja a rend szer törzs ál lo má nya i nak ki ala kí tá sát,
tesz te lé sét, va la mint a rend szer ok ta tá sán va ló rész vé telt,
il let ve az ezt kö ve tõ vizs ga si ke res le té te lét. A költségve -
tési szer vek ok ta tá son va ló rész vé tel re ki je lölt mun ka vál -
la ló i nak meg je le né sé vel, szál lá sá val kap cso la tos ki adá sok 
az adott költ ség ve té si szer vet ter he lik a részt ve võk lét szá -
má val ará nyo san. Si ker te len vizs ga ese tén pót ló la gos ok -
ta tás meg tar tá sa, va la mint pót vizs ga le té te le kö te le zõ,
mely nek költ sé gei az adott költ ség ve té si szervet terhelik.

d) Az a) pont ban nem em lí tett költ ség ve té si szer vek ese -
té ben az al kal ma zott pénz ügyi-szám vi te li rend sze rek le -
cse ré lé se nem en ge dé lyez he tõ.

36. a) A költ ség ve té si szerv a há zi pénz tár ba be folyt be -
vé te le ket a ki adá sok tel je sí té sé re nem hasz nál hat ja fel, azt
na pon ta a kincs tá ri elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá -
já ra kész pénz ben be kell fi zet ni. A na pi be fi ze tés tõl el le -

het te kin te ni, amíg a há zi pénz tár ba be fi ze tett összeg nem
éri el az 50 000 fo rin tot, an nak kész pénz ben tör té nõ tar tá -
sá ra a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzata lehe tõ -
sé get ad.

 b) A köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár a rög zí tett ér -
ték ha tárt in do kolt eset ben fel emel he ti. A ké rel met a költ -
ség ve té si szerv ve ze tõ je a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály út ján
nyújt ja be, szö ve ges in do ko lás sal alá tá maszt va, rész le tez -
ve a kész pénz for ga lom csökkentésére vonatkozó in téz ke -
dé se it.

 37. A fe je zet a költ ség ve té si szerv há zi pénz tá rá nak na pi 
zá ró pénz kész le te fel sõ ha tá rát 1 000 000 fo rint ban ál la pít -
ja meg, et tõl a költ ség ve té si szerv a köz gaz da sá gi he lyet tes 
ál lam tit kár en ge dé lyé vel tér het el. Az el té rés irán ti ké rel -
met a Sza bály zat 36. b) pont ja sze rint kell be nyúj ta ni.
1 000 000 Ft-tól ala cso nyabb összeg ben a költ ség ve té si
szerv ve ze tõ je sa ját ha tás kör ben hagyja jóvá a házipénztár
napi záró-pénzkészlet összegét. 

A fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek
törzs köny vi ada ta i nak nyil ván tar tá sa

38. A fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek kincs tá ri
nyil ván tar tá son ala pu ló törzs köny vi ada ta i nak ve ze té se a
Köz gaz da sá gi Fõosztály feladata.

39. A költ ség ve té si szerv a kincs tá ri szám lá i hoz kap -
csolódó alá írás-be je len tõ kar ton egy pél dá nyát – a be -
követ kezõ vál to zá sok nyil ván tar tá sa vé gett – a Kincs tár el -
len jegy zé sét kö ve tõ en öt mun ka na pon be lül a Köz gaz da -
sá gi Fõosztály részére köteles megküldeni. 

A kont roll ing

40. a) A gaz dál ko dá si ese mé nyek fo lya ma tos nyo mon
kö ve té se és elem zõ ér té ke lé se cél já ból a költ ség ve té si
szer vek a BM Terv Tar rend szer ben fo lya ma to san a Köz -
gaz da sá gi Fõ osz tály irány mu ta tá sai alap ján – kü lön meg -
ha tá ro zott ha tár idõ ket fi gye lem be vé ve – ada tot szol gál tat -
nak. A be nyúj tott adat szol gál ta tá sok ból ne gyed éven te in -
téz mé nyi, kö zép irá nyí tói és fe je ze ti szin tû je len tés (kont -
roll ing-je len tés) ké szül, amelyet a középirányító szervek,
valamint a Közgazdasági Fõosztály felülvizsgál.

 b) A je len tés a költ ség ve té si szer vek szám vi te li fõ köny -
vi prog ram já ban sze rep lõ ele mi ada tok fel hasz ná lá sá val
ké szül, amely adat ál lo má nyo kat a BM In for ma ti kai Fõ -
osz tály ál tal biz to sí tott cél prog ram se gít sé gé vel a tárgy hó -
na pot kö ve tõ hó nap 10. nap já ig (az el sõ adat szol gál ta tás
tárgy év április 10-e) a Közgazdasági Fõosztályra kell el -
jut tat ni.

c) A költ ség ve té si szer vek kont roll ing-je len té se tar tal -
maz za:

– ere de ti költ ség ve té si elõ irány za to kat, ezek ha tás kör -
ön kén ti mó do sí tá sát az éves be szá mo ló mély sé gé ben; 
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– tel je sí tés ada to kat az ere de ti és mó do sí tott elõ irány za -
tok mel lett az éves be szá mo ló mély sé gé ben; 

– az éves és az éven tú li kö te le zett ség vál la lá so kat, a
 havi fel hasz ná lá si ter ve ket az éves be szá mo ló mély sé gé -
ben; 

– a ren del ke zés re ál ló sza bad ke re tek, il let ve vár ha tó be -
vé te lek ala ku lá sát az éves be szá mo ló mély sé gé ben; 

– az ál lo mány táb lás, költ ség ve té si és tényleges létszám -
hely zet alakulását állománycsoport és azon belül fi ze té si -
osz tály-bon tás ban.

 d) A kont roll ing-je len té se ket a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály 
elem zi, ér té ke li, és össze sí tõ ki mu ta tást ké szít. A Fõ osz -
tály ne gye dé vet kö ve tõ 15-ig tá jé koz tat ja a BM El len õr zé -
si Fõ osz tályt és a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kárt dön -
tés-elõ ké szí tõ össze ál lí tá sá val. A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály
kez de mé nye zi a költ ség ve té si szerv gazdálkodá sába tör -
ténõ be avat ko zást a közgazdasági he lyet tes ál lam tit kár nál
minden olyan esetben, amikor

 – a ter ve zett szak mai fel ada tok tól szá mot te võ en el té rõ, 
– a szer ve zet va gyo nát nagy mér ték ben ve szé lyez te tõ, 
– a pénz ügyi, gaz dál ko dá si sza bá lyo kat sú lyo san sér tõ

gaz dál ko dá si magatartást tapasztal. 

III. EGYÉB GAZDÁLKODÁSI ELÕÍRÁSOK

Kö te le zett ség vál la lás rend je

41. a) A költ ség ve tés vég re haj tá sa so rán tárgy évi fi ze té -
si kö te le zett sé get írás ban az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség -
ve té si szerv, il let ve a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szerv ve ze tõ je, vagy az ál ta la írás ban meg bí zott
sze mély vál lal hat a jóváhagyott kiadási elõirányzatok
mér tékéig.

 b) A kö te le zett ség vál la lást a költ ség ve té si szerv gaz da -
sá gi ve ze tõ je, vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély el len -
jegy zi. Az írás be li el len jegy zést meg elõ zõ en az el len jegy -
zés re jo go sult meg vizs gál ja, hogy a ki adá si elõ irány zat
biz to sít ja-e a fe de ze tet, a kö te le zett ség vál la lás nem sér ti-e
a gaz dál ko dás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat (jo gi nor má kat,
bel sõ sza bály za to kat), il let ve megtörtént-e a köte le zett ség -
vál la lás célszerûségét megalapozó eljárás.

c) Nem szük sé ges elõ ze tes írás be li kö te le zett ség vál la lás 
és el len jegy zés az 50 000 Ft-ot el nem érõ, kis össze gû
egye di kö te le zett ség vál la lá sok ese té ben. A kis össze gû ki -
fi ze té sek rend jét és nyil ván tar tá sát bel sõ sza bály zat ban
kell rög zí te ni.

d) A szak mai tel je sí tés iga zo lá sát és az ér vé nye sí tést kö -
ve tõ en ki fi ze tést a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je, vagy az ál -
ta la írás ban fel ha tal ma zott sze mély a jó vá ha gyott ki adá si
elõ irány za tok mér té ké ig ren del het el (utal vá nyo zás). Az
utal ványt a költ ség ve té si szerv gaz da sá gi ve ze tõ je, vagy
az általa írásban kijelölt személy írásban ellenjegyzi.

e) Tárgy éven tú li fi ze té si kö te le zett ség – ki vé ve a jog -
sza bá lyon, bí ró sá gi, il let ve ál lam igaz ga tá si jog erõs dön té -
sen ala pu ló kö te le zett sé ge ket és az Áht.-ban fog lalt ke zes -

ség vál la lást – az Ámr. 134. §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek
be tar tá sá val csak olyan mér ték ben vál lal ha tó, amely a kö -
te le zett ség vál la lás idõ pont já ban fenn ál ló ál la pot sze rint az 
ese dé kes ség idõ pont já ban, a ren del te tés sze rû mû kö dés és
a köz fel ada tok el lá tá sa ve szé lyez te té se nél kül fi nan szí roz -
ha tó. A Kor mány ál tal egye di leg jó vá ha gyott fej lesz té si
prog ra mok ese tén a kö te le zett ség vál la lás a Kor mány ál tal
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint – fi gye lem mel az Áht.
22–23/A. §-aiban foglaltakra – történhet. A költségvetési
fedezetet a költségvetés tervezésekor kell biztosítani.

f) A nem zet gaz da ság szem pont já ból ki emel ke dõ je -
lentõségû több éves ki adá si kö te le zett sé get je len tõ fej lesz -
té si prog ra mok kö te le zett ség vál la lá sa so rán az Ámr.
138/A. §-ában foglaltakat figyelembe kell venni.

g) A  kö te le zett ség vál la lá sok nak  elõ irány zat-fel hasz ná -
lá si ter ven kell alapulnia.

h) Az ön ál ló an és a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szer vek az Ámr. 134–138/A. §-ban fog lal tak fi -
gye lem be vé te lé vel ké szí tik el, il let ve ak tu a li zál ják kincs -
tá ri ügy fe len ként a kö te le zett ség vál la lás ra, utal vá nyo zás -
ra, va la mint el len jegy zés re jo go sul tak ne vét, alá írás-min -
tá ját, be osz tá sát, az alá írá si jo go sult ság ér ték ha tá rát, jog cí -
mét is tar tal ma zó kö te le zett ség vál la lá si sza bály za tu kat,
ame lyet nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból meg kül de nek a BM
El len õr zé si Fõ osz tály ra. A költ ség ve té si szerv a vál to zá -
sok ról a BM Ellenõrzési Fõosztályt nyolc napon belül
írásban tájékoztatja.

Be hajt ha tat lan kö ve te lé sek

42. a) A költ ség ve té si szerv te vé keny sé gé nek el lá tá sa
so rán ke let ke zõ (mind az alap-, mind a vál lal ko zá si te vé -
keny sé gé hez kap cso ló dó) kö ve te lés be hajt ha tat lan ná mi -
nõ sít he tõ, amennyi ben az R. 5. §-ának 3. pont já ban meg -
határozott feltételek teljesülnek.

b) A be hajt ha tat lan ság té nyét és mér té két bi zo nyí ta ni
kell. Amennyi ben a be hajt ha tat lan kö ve te lést a mér leg ben
nem le het ki mu tat ni, ak kor azt hi te le zé si vesz te ség ként két 
lé pés ben, az 59. szám la cso port ban lé võ meg fe le lõ pénz -
for ga lom nél kü li ki adás szám la köz be ik ta tá sá val a sa ját tõ -
ké vel szem ben le kell ír ni.

 c) A be hajt ha tat lan kö ve te lés le írá sa nem mi nõ sül az
Áht. 108. § (2) be kez dé se sze rin ti kö ve te lés rõl való le mon -
dás nak.

 d) Amennyi ben a ve võ, az adós mi nõ sí té se alap ján a kö -
ve te lés vár ha tó an meg té rü lõ össze ge je len tõ sen meg ha lad -
ja a kö ve te lés könyv sze rin ti ér té két, a kü lön bö zet tel a ko -
ráb ban el szá molt ér ték vesz tést vissza írás sal csök ken te ni
kell. Az ér ték vesz tés vissza írá sá val a kö ve te lés könyv sze -
rin ti ér té ke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi
értékét.

 e) A kül föl di pénz ér ték re szó ló kö ve te lé sek ér ték vesz -
té sé nek és azok vissza írá sá nak el szá mo lá sa kor a mi nõ sí tés 
vég ered mé nye ként adó dó csök ken tõ ér ték de vi zá ban ki -
mu ta tott össze gét az év vé gi át ér té ke lés elõt ti könyv sze -
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rin ti ár fo lyam alap ján kell fo rint ra át szá mí ta ni, s ez lesz az
értékvesztésként elszámolandó összeg.

 f) A mér leg ké szí tés elõt ti utol só ér té ke lé si te en dõ a kül -
föl di pénz ér ték re szó ló kö ve te lé sek mér leg-for du ló na pi
ér té ke lé sé bõl adó dó ár fo lyam-kü lön bö ze tek el szá mo lá sa.
Az el fo ga dott, el is mert kül föl di pénz ér ték re szó ló kö ve te -
lés (ér ték vesz tés sel csök ken tett, a vissza írt ér ték vesz tés sel 
nö velt) de vi za össze gét az Szt. 60. §-a szerinti árfolyamán
átszámított forintértéken kell kimutatni.

g) A kül föl di pénz ér ték re szó ló kö ve te lé se ket ab ban az
eset ben kell a mér leg for du ló nap já ra vo nat ko zó – az Szt.
60. §-a sze rin ti – de vi za ár fo lya mon át szá mí tott fo rint ér té -
ken ki mu tat ni, amennyi ben a kül föl di pénz ér ték re szó ló
esz kö zök és kö te le zett sé gek mér leg-for du ló na pi ér té ke lé -
se kor az esz kö zök és a kö te le zett sé gek ér té ke lés elõt ti
könyv sze rin ti ér té ke és a mér leg for du ló na pi de vi za ár fo -
lya mon át szá mí tott fo rint ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet nek a
kül föl di pénz ér ték re szó ló esz kö zök re és kö te le zett sé gek -
re gya ko rolt ha tá sa a költ ség ve té si szerv szám vi te li po li ti -
ká já ban meg ha tá ro zot tak sze rint je len tõs összegûnek mi -
nõ sül.

h) A de vi za ár fo lyam-kü lön bö ze tek esz kö zök re és kö te -
le zett sé gek re gya ko rolt ha tá sá nak mi nõ sí té sé nél a kül föl di 
pénz ér ték re szó ló esz kö zök (va lu ta pénz tár ban lé võ va lu ta, 
de vi za szám lán lé võ de vi za, kül föl di pénz ér ték re szó ló be -
fek te tett pénz ügyi esz köz, ér ték pa pír, kö ve te lés) és kö te le -
zett sé gek mér leg-for du ló na pi – az Szt. 60. §-a sze rin ti –
de vi za ár fo lya mon át szá mí tott fo rint ér té ke és az egyes esz -
kö zök és kö te le zett sé gek ér té ke lés elõt ti könyv sze rin ti ér -
té ke kö zöt ti kü lön bö ze te ket kü lön-kü lön kell ki szá mí ta ni,
hogy az a szám vi te li po li ti ká ban meg ha tá ro zot tak sze rint
je len tõs össze gû nek mi nõ sül-e. Amennyi ben a de vi zás té -
te lek ese té ben az így meg ha tá ro zott ár fo lyam nye re sé ge -
ket, il let ve -vesz te sé ge ket a költ ség ve té si szerv szám vi te li
po li ti ká já ban össze von tan je len tõs nek mi nõ sí tet te, ak kor
ezt a fõ köny vi nyil ván tar tá sá ban kö ve te lé sen ként egye di -
leg is el kell szá mol nia. Nem kell el szá mol ni sem mit a fõ -
köny vi nyil ván tar tás ban, ha az ér té ke lé sek bõl adó dó kü -
lön bö ze tek össze von tan nem je len tõ sek. A szá mí tá so kat
eb ben az eset ben is vég re kell haj ta ni, és dokumentálni
kell. 

Ala pít vá nyok, tár sa dal mi szer ve ze tek, tá mo ga tá sa,
ado má nyok el fo ga dá sa, gaz da sá gi tár sa ság ban va ló

rész vé tel

 43. a) Az Áht. 94. §-ának (3) be kez dé se alap ján költ -
ség ve té si szerv ala pít ványt nem ala pít hat, ah hoz nem csat -
la koz hat, de össze sen évi öt mil lió Ft ér ték ha tá rig ala pít vá -
nyok ál tal el lá tott fel adat tal össze füg gõ ki fi ze tés re – ha az
fel ada tai el lá tá sá val és te vé keny sé gi kö ré vel össz hang ban
áll – kö te le zett sé get vál lal hat, il let ve ka pa ci tá sá nak ren -
del ke zés re bo csá tá sá val el ért be vé te lét – a ki adá sok meg -
té rí té se mel lett át en ged he ti. E ren del ke zés nem vo nat ko zik 

a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ból ala pít vá nyok nak
nyúj tott támogatásokra. 

 b) A költ ség ve té si szerv tár sa dal mi szer ve ze tet a Kor -
mány en ge dé lyé vel hoz hat lét re, vagy tá mo gat hat ja azt.
A sa ját fog lal koz ta tott jai szak mai és mun ka vál la lói ér -
dek-kép vi se le ti szer ve ze tét, il let ve fog lal koz ta tott jai, el lá -
tott jai ok ta tá si, kul tu rá lis, szo ci á lis és sport- te vé keny sé gét 
se gí tõ szer ve ze tet a költ ség ve té sé ben jó vá ha gyott összeg -
gel tá mo gat hat ja. A tár sa dal mi szer ve zet lét re ho zá sá ra vo -
nat ko zó ja vas la to kat, ké rel me ket – rész le te sen in do kol va,
az anya gi és pénzügyi eszközök konkrét meghatározásával 
– ellenjegyzésre a Közgazdasági Fõosztályhoz kell be -
nyúj ta ni.

c) Ala pít vány és tár sa dal mi szer ve zet ré szé re tör té nõ tá -
mo ga tást il le tõ en kö te le zett ség vál la lás, be vé tel-át en ge -
dés, akkor teljesíthetõ, ha

– a tá mo ga tan dó szerv nek a tá mo ga tást nyúj tó szerv vel,
to váb bá a köz pon ti költ ség ve tés sel és a tár sa da lom biz to sí -
tá si ala pok kal szem ben nincs az ere de ti ese dé kes sé gi idõn
be lül meg nem fi ze tett és a tá mo ga tás teljesítésekor fenn -
álló tartozása;

– a tá mo ga tás cím zett je szám lák kal és bi zony la tok kal
alá tá maszt va el szá mol a tá mo ga tás ról, va la mint – cél jel le -
gû tá mo ga tás ese tén – an nak a tá mo ga tó ál tal meg je lölt
célra való felhasználásáról.

d) Az Áht. 13/A. §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ tá mo ga tá si meg ál la po dás meg kö té sé re, il let ve a 
tá mo ga tás ki fi ze té sé re a kö zép irá nyí tó szerv és a köz vet -
len fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek en -
ge dé lyé vel, il let ve a BM Köz pon ti Igaz ga tá sa költségve -
tési elõ irány za ta és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter -
hére történõ támogatás esetén a közigazgatási államtitkár
engedélyével kerülhet sor.

e) Ala pít vány és tár sa dal mi szer ve zet tá mo ga tá sá ról,
va la mint azon fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese té ben,
me lyek ren del te té se az ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze -
tek cím zett tá mo ga tá sa, a tá mo ga tás ról  az Áht. 13/A. §
sza bá lyai szerinti tartalommal megállapodást kell kötni.

f) Nem tá mo gat ha tó olyan ál lam ház tar tá son kí vü li szer -
ve zet, amely nek a tá mo ga tást nyúj tó szerv vel, to váb bá a
köz pon ti költ ség ve tés sel és a tár sa da lom biz to sí tá si ala -
pok kal szem ben le járt határidejû tartozása áll fenn.

g) A tá mo ga tá sok jel le gé rõl, ér té ké rõl, össze gé rõl, fel -
hasz ná lá sá ról ana li ti kus nyil ván tar tást kell ve zet ni, amely -
nek alap ján a tá mo ga tást fo lyó sí tó költ ség ve té si szerv éves 
ki mu ta tást ké szít és azt a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis 30-ig
a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály út ján meg kül di a közgazdasági
helyettes államtitkár részére.

h) A bel ügyi szak mai és mun ka vál la lói ér dek-kép vi se -
le ti szer ve ze tek, il let ve fog lal koz ta tot tak, el lá tot tak ré szé -
re nyúj tan dó tá mo ga tá sok és szol gál ta tá sok kö rét, tar tal -
mát és mér té két külön belsõ normák határozzák meg.

44. a) A költ ség ve té si szerv a Kor mány jó vá ha gyá sá val
– az Áht. 95–95/A. §-ai és az Ámr. 61. §-a elõ írá sa i ra fi -
gye lem mel – ala pít hat gaz dál ko dó szer ve ze te ket, il let ve
sze rez het ezek ben ér de kelt sé get. A költ ség ve té si szerv az
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er re vo nat ko zó ja vas la tát, ké rel mét a Köz gaz da sá gi Fõ osz -
tály út ján nyújt ja be a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár -
hoz. A Kor mány jó vá ha gyá sát ké rõ kor mány-elõ ter jesz -
tést a költ ség ve té si szerv a Köz gaz da sá gi Fõ osz tállyal
együtt mû köd ve ké szí ti elõ. A kor mány-elõ ter jesz tés ben
be kell mu tat ni a gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá nak, il let -
ve az ab ban va ló rész vé tel nek a – más mó don, il let ve szer -
ve ze ti formában el nem érhetõ – szükségességét, gaz da -
ságos ságát és azt, hogy a piacra lépés nem jár ver seny tor -
zí tó ha tás sal.

 b) Azon költ ség ve té si szerv, amely a va gyon ke ze lõi jo -
got gya ko rol ja, az a szám vi te li nyil ván tar tá sá ban sze re pel -
te ti a társasági részesedést.

 45. a) E Sza bály zat al kal ma zá sá ban ado mány alatt az
ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek köz fel ada ta
el lá tá sá val köz vet le nül össze füg gõ cél ra, vissza fi ze té si
kö te le zett ség nél kül a köz pon ti költ ség ve tés al rend sze rén
kí vü li szer ve zet, ma gán sze mély ál tal nyúj tott tá mo ga tás,
jut ta tás, té rí tés nél kül át adott esz köz könyv sze rin ti ér té ke,
té rí tés nél kül nyúj tott szol gál ta tás be ke rü lé si ér té ke ér -
tendõ. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szer -
vek az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveken ke -
resztül fogadhatnak el adományt.

b) Nem te kint he tõ ado mány nak a költ ség ve té si szerv al -
kal ma zott já nak, dol go zó já nak – kü lön bel ügyi jo gi nor má -
ban elõ írt sza bá lyok sze rint – köz vet le nül adott juttatás.

c) Az ado má nyok el fo ga dá sá nak rend jét és an nak rész -
le tes fel té te le it – tíz mil lió fo rint brut tó ér ték ha tá rig – a kö -
zép irá nyí tó szerv ve ze tõ je és a köz vet len fe je ze ti irá nyí tá -
sú költ ség ve té si szerv vezetõje belsõ normában határozza
meg.

d) A tíz mil lió  Ft brut tó ér ték fe let ti ado mány ese té ben,
va la mint ha a tárgy év ben ka pott ado má nyok brut tó gön -
gyö lí tett ér té ke ugyan azon tá mo ga tó ese tén el éri, vagy
meg ha lad ja a tíz mil lió Ft brut tó ér ték ha tárt, az ado mány
el fo ga dá sa a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár ha tás kö ré -
be tar to zik. 

Az el fo ga dás ra vo nat ko zó írá sos ké rel met – in gat lan
ese té ben – az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv ve -
ze tõ je a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ve ze tõ je szá -
má ra kül di meg. A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály írás -
be li vé le mé nyé vel el lát va to váb bít ja fel ter jesz tés cél já ból
a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály ve ze tõ je részére.

e) Az ado mány el fo ga dá sa kor vizs gál ni kell az ado má -
nyo zó ál tal ki kö tött cé lok tel je sít he tõ sé gét és kö vet kez mé -
nye it, a rend szer be il leszt he tõ sé get, il let ve a gaz da sá gos -
sá got, va la mint az ado mány (kü lö nö sen a gép jár mû vek
ese tén) mû köd te té si fel té te le i nek meg lé tét. Kü lö nös gon -
dot kell for dí ta ni a ren del te tés sze rû joggyakorlás és a
joggal való visszaélés tilalmának követelményére. 

f) Az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv ré szé re
fel aján lott ado mány (kü lö nö sen a pénz esz köz, in gó, in gat -
lan, va gyo ni ér té kû jog, in gye nes szol gál ta tás) el fo ga dá sá -
ról az ado má nyo zott ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv nek és a tá mo ga tó nak meg ál la po dást kell köt nie.
A meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell az ado mány azo no sí -

tó ada ta it, brut tó és net tó könyv sze rin ti ér té két, ha ez nem
ál la pít ha tó meg, an nak pi a ci ér té két, va la mint az ado mány
fel hasz ná lá si (hasz no sí tá si) cél ját, mód ját, to váb bá a fel -
hasz ná lás (hasz no sí tás) fel té te le it. A meg ál la po dás meg -
kö té se elõtt vizs gál ni kell az e) pont ban fel so rolt kö ve tel -
mé nye ket. Az ado mány szám vi te li el szá mo lá sá nak idõ -
pont ja a meg ál la po dás-meg kö té sé nek nap ja.

g) Az ado mány ar ra a cél ra hasz nál ha tó fel, amely re a
tá mo ga tó jut tat ta.

h) Az ado mánnyal já ró va la mennyi kö te le zett ség és fe -
le lõs ség a ked vez mé nye zett ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség -
ve té si szerv vezetõjét terheli.

i) Az el fo ga dott ado má nyok ról, ér té kük rõl, össze gük -
rõl, fel hasz ná lá suk mód já ról ado má nyo zók sze rin ti bon -
tás ban az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nap ra -
kész, el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet, amellyel pár hu za -
mo san gon dos ko dik az ado má nyok ál lam ház tar tá si jog -
sza bá lyi elõ írá sok be tar tá sá val tör té nõ költségvetési-
 számviteli el szá mo lá sá ról. Az ere de ti bi zony la tok ra épü lõ
ado mány-nyil ván tar tás az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve -
té si szerv szám vi te li nyil ván tar tá sá nak ré szét ké pe zi, az
ado mány ér té ke az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv ki mu ta tott va gyo nát nö ve li. A nyil ván tar tás alap ján
az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv éves ki mu ta -
tást ké szít, mely nek tar tal maz nia kell az ön ál ló an gaz dál -
ko dó költ ség ve té si szerv ál tal tárgy év ben el fo ga dott, va la -
mint fel hasz nált ado má nyo kat, azok ér té két, össze gét, az
ado má nyo zók megnevezését.

 Az éves ki mu ta tást a kö zép irá nyí tó szer vek és a köz vet -
len fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si szer vek kül dik meg –
elõb bi ek sa ját ki mu ta tá su kon túl az irá nyí tá suk alá tar to zó
ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szer vek ki mu ta tá sa it is, 
me lye ket össze sí te nek – a Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyon ke -
resz tül a köz gaz da sá gi helyettes államtitkár számára a
tárgyévet követõ április 30-ig. 

j) A rend õr ség nek, a ha tár õr ség nek, a ka taszt ró fa vé de -
lem szer ve i nek, a köz igaz ga tá si hi va ta lok nak, a Szer ve zett 
Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont nak a Sza bály zat
45. a) – i) pont ban fog lalt ren del ke zé se ket az zal az el té rés -
sel kell al kal maz ni uk, hogy ado mányt csak a Biz ton sá gos
Ma gyar or szá gért Köz ala pít vány tól, ön kor mány za tok tól és 
az ön kor mány za ti tár su lá sok tól, ön kor mány za ti köz ala pít -
vá nyok tól, 1994. ja nu ár 1-je elõtt ala pí tott ön kor mány za ti
ala pít vá nyok tól, nem zet kö zi (kül föl di szék he lyû, il let ve
ma gyar szék he lyû, és kül föl di rész vé tel lel ala pí tott) ala pít -
vá nyok tól, kül föl di rend vé del mi szer vek tõl, va la mint
nem zet kö zi meg ál la po dás, egyez mény alap ján kül föl di
kor má nyok tól, mi nisz té ri u mok tól fo gad hat el. Ado mányt
a ka taszt ró fa vé de lem szer vei (a ka taszt ró fa hely zet el há rí -
tá sa, fel szá mo lá sa so rán mû kö dé sük höz bel föl di, il let ve
nem zet kö zi ka ri ta tív szer ve ze tek tõl), to váb bá a Rend õr -
tisz ti Fõ is ko la és a ren dé sze ti ok ta tá si in téz mé nyek a köz -
gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár írá sos en ge dé lye alap ján
fogadhatnak el. E pontban nevesített szervek a 45.
i) pontbeli kimutatásukat a jelen pont szerinti ado má nyo -
zói köröknek megfelelõ bontásban teszik meg.
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k) A j) pont ban elõ írt, az ado má nyo zók sze mé lyé re vo -
nat ko zó kor lá to zás al kal ma zá sa alól  az ön ál ló an gaz dál -
ko dó költ ség ve té si szer vek nél mû kö dõ mu ze á lis in téz mé -
nyek ré szé re (vég le ges, vagy idõ le ges hasz ná lat ra) té rí tés -
men te sen fel aján lott, mú ze u mok gyûj tõ kö ré be tar to zó bár -
mely – kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott kul tu rá lis ja vak
kö ré be tar to zó –  dol gok el fo ga dá sa te kin te té ben az ön -
állóan gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv ve ze tõ je fel men tést
adhat.

 Ál lam ház tar tá si in for má ci ók
köz zé té te li kö te le zett sé ge

46. Az ál lam ház tar tá si in for má ci ók kö zé tar to zó köz ér -
de kû ada tok kö rét, a kö te le zõ köz zé té tel, il let ve ké re lem re
tör té nõ szol gál ta tá sok mód ját, a ha tár idõ ket, az adat fe le lõ -
sö ket és az adat köz lõ ket külön belügyi jogi norma ha -
tározza meg. 

Biz to sí tá sok kö té sé nek rend je

47. a) A költ ség ve té si szerv biz to sí tást köt het tár gyi esz -
kö ze i re, kész le te i re és vál lal ko zá sa i ra.

 b) A hi va tá sos ál lo mány sze mély biz to sí tá sá nak és a
gép jár mû kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tá sá nak meg kö té sé re
– a költ ség vi se lõ meg je lö lé sé vel – a köz gaz da sá gi helyet -
tes államtitkár intézkedik.

 c) A b) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyi kö rön kí vü li
biz to sí tás a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár elõ ze tes
egyet ér té sé vel köt he tõ. Az érin tett mun ka kö rök re (sze mé -
lyek re) vo nat ko zó ja vas la tot a költ ség ve té si szer vek a kö -
zép irá nyí tó szer vek ve ze tõi és a köz vet len fe je ze ti irá nyí -
tá sú költségvetési szervek vezetõi egyetértésével terjesztik 
elõ.

 d) Az Ámr. 62. §-ának (2) és (3) be kez dé sei sze rin ti tag -
díj jal kap cso la tos át vál la lás, ado mány nyúj tás, il let ve ki -
egé szí tés mér té ké rõl, a jo go sult ság fel té te le i rõl a költ ség -
ve té si szerv belsõ normában rendelkezik. 

Pénz ügyi több let igé nyek elõ ter jesz té sé nek,
ál lás fog la lá sok ké ré sé nek rend je

48. A költ ség ve té si szerv – a köz gaz da sá gi he lyet tes ál -
lam tit kár fe lé – a költ ség ve té sé vel kap cso la tos tá mo ga tá si
több let igé nye it a kö zép irá nyí tó szerv, il le tõ leg a köz vet len 
fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si szerv út ján a Közgazda -
sági Fõ osz tá lyon ke resz tül ter jeszt he ti elõ. A költ ség ve té si 
szerv nek az elõ ter jesz tés ben nyi lat koz nia kell ar ról, hogy
a be nyúj tást meg elõ zõ en el vég zett fe lül vizs gá lat alap ján a
szerv költ ség ve té sé ben az igé nyelt feladat ellátására fel -
használható szabad elõirányzat, pénzeszköz nem áll ren -
del ke zés re.

 49. A költ ség ve té si szerv a költ ség ve té si gaz dál ko dás -
sal kap cso lat ban fel me rü lõ – kü lö nö sen adó zás sal, já ru -
lék fi ze tés sel – kér dé sek ben más mi nisz té ri um tól, or szá gos 
ha tás kö rû szerv tõl írás be li ál lás fog la lást a Köz gaz da sá gi
Fõosztály egyidejû tájékoztatása mellett kérhet.

Sze mé lyi jut ta tás és lét szám gaz dál ko dás

50. a) A köz pon ti gaz dál ko dás ré szét ké pe zi a fe je zet
fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si cí mek, al cí mek ré szé -
re jó vá ha gyott sze mé lyi jut ta tás és lét szám ke re tek – ezen
be lül a hi va tá sos ál lo mány ra, a köz tiszt vi se lõk re, a köz al -
kal ma zot tak ra, a Mun ka Tör vény könyv ha tá lya alá tar to zó 
mun ka vál la lók ra vo nat ko zó – el osz tá sa,  sza bály sze rû sé gi
és ha té kony sá gi kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té se, va la mint
fe je ze ti szin ten a ke re tek mó do sí tá sa, amennyi ben az a
fejezet szintjén jelentkezõ feladat megvonása vagy kisza -
bá sa miatt válik szükségessé.

b) Az ál lam tit ká rok és he lyet tes ál lam tit ká rok ja vas la tá -
ra, a köz vet le nül alá ren delt szer ve ik kö zött sze mé lyi jut ta -
tás és költ ség ve té si lét szám elõ irány zat-át cso por to sí tás
csak a bel ügy mi nisz ter jóváhagyásával hajtható végre.

c) A bel ügy mi nisz ter en ge dé lye zi a kö zép irá nyí tó
szerv, va la mint a köz vet len  fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve -
té si  szerv költ ség ve té si szer ve kez de mé nye zé sé re fel adat -
át cso por to sí tás mi att szük sé ges sé vá ló két vagy több költ -
ség ve té si cí met érin tõ szer ve ze ti vál to zá so kat, mely nek
alap ján – a sze mély ügyi szer vek (szol gá la tok) köz re mû kö -
dé sé vel – kerül sor a létszám és a személyi juttatások mó -
dosítására.

d) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály az el fo ga dott ke ret mó do -
sí tá sok ról írás ban ér te sí ti az érin tett át adó és át ve võ költ -
ség ve té si cí met, költ ség ve té si szer vet. A kö zép irá nyí tó
szer vek és a köz vet len fe je ze ti irá nyí tá sú költ ség ve té si
szer vek a lét szám- és il let mény ke re tek mó do sí tá sá ról az
érin tett alárendelt szerveket, illetve szervezeteket írásban
értesítik.

e) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je – az a)–c) pon tok elõ -
írá sa i nak fi gye lem be vé te lé vel – ren del ke zik a ré szé re jó -
vá ha gyott sze mé lyi jut ta tás- és lét szám ke re tek, va la mint
az in téz mé nyi ha tás kö ré be tartozó elõ i rányzat-mó do sí tá -
sok felett.

f) A négy hó nap nál ré geb ben be nem töl tött ál lás he lyek
mi att ke let ke zett meg ta ka rí tá so kat el sõ sor ban több let mun -
kák (pl. túl szol gá lat, túl óra, ügye let, ké szen lét), va la mint
he lyet te sí té sek dí ja zá sá ra, il let ve elõ re nem ter vez he tõ
személyi juttatásokra kell felhasználni.

g) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek dön té se sze rin ti to -
váb bi ki fi ze té sek re – a fenn ma ra dó meg ta ka rí tá sok ter -
hére – csak az f) pont ban fog lalt já ran dó sá gok ma ra dék ta -
lan teljesítése után kerülhet sor.

h) A sze mé lyi jut ta tá son be lül el kü lö ní tett ju ta lom ke ret
fel hasz ná lá sa so rán a nor ma tív  ju tal ma zás sal szem ben a
tel je sít mény hez kö tött ju tal ma zást kell elõ tér be he lyez ni a
jog sza bá lyok ban meghatározott keretek között.
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i) Az éves sze mé lyi jut ta tás-ke re tek kel – egyen lõt len
üte mû fel hasz ná lás ese té ben is – úgy kell gaz dál kod ni,
hogy a kö vet ke zõ költ ség ve té si év re át nyú ló, tar tós több -
let kö te le zett ség ne ke let kez zen. Egyen lõt len üte mû lét -
szám fel hasz ná lás ese tén kö ve tel mény, hogy az éves át la -
gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám ne ha lad ja meg a költ -
ség ve té si lét szá mot.

j) A költ ség ve té si szer vek nek a sa ját, il le tõ leg az alá ren -
delt sé gük be tar to zó szer vek sze mé lyi jut ta tá sa i ról és lét -
szám ke re te i rõl a fel hasz ná lást nyo mon kö vet he tõ nyilván -
tar tást kell vezetniük.

k) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály a fe je zet köz pon ti gaz dál -
ko dá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben a költ ség ve té si szer vek -
tõl – a sze mé lyi jut ta tás ra és lét szám ra vo nat ko zó an – a
köz pon ti il let mény szám fej tõ rend szer ke re se ti adat tá rá ból
elõ nem ál lít ha tó egy sze ri adat szol gál ta tást kér het, mely -
nek adat tar tal ma, kitöltési módja, határideje külön kerül
kiküldésre. 

Meg bí zá si és szol gál ta tás nyúj tás tár gyú szer zõ dé sek
kö té sé nek fel té te lei

51. a) A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge kö ré ben
szel le mi te vé keny ség gel össze füg gõ fel adat ra sa ját dol go -
zó val vagy kül sõ sze méllyel, szer ve zet tel pol gá ri jo gi
szer zõ dést köt ni – a kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó sza -
bá lyok be tar tá sa mel lett – a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je
jo go sult az zal, hogy szer zõ dést csak ak kor köt het, ha a fel -
ada tot a költ ség ve té si szerv egyéb feltételek hiányában
maga ellátni nem tudja.

b) A szer zõ dés meg kö té se elõtt – az Ámr. 59. § (9)–(10)
be kez dé se ren del ke zé se in túl me nõ en – min den eset ben
vizs gál ni kell, hogy az írás ban meg kö tött szer zõ dést ki zá -
ró lag olyan szer ve zet tel vagy sze méllyel kö töt ték – az
adott szer zõ dés tí pus ra vo nat ko zó jog sza bály elõ írá sai
sze rint –, amely (aki) az adott fel adat el vég zé sé hez szük sé -
ges szakmai és egyéb feltételekkel rendelkezik.

c) Szer zõ dés köt he tõ a fel adat el lá tás hoz szük sé ges kép -
zett ség gel, kom pe ten ci á val rendelkezõ

– sa ját dol go zó val, amennyi ben mun ka kö ri le írá sa ke re -
té ben a fel adat el vég zé se szá má ra nem elõ ír ha tó, és jog -
sza bály et tõl el té rõ en nem ren del ke zik, 

– kül sõ sze méllyel vagy szer ve zet tel, amennyi ben a fel -
ada tot a költ ség ve té si szerv maga ellátni nem tudja.

d) A szer zõ dés nek tar tal maz nia kell kü lö nö sen:

– az el lá tan dó fel ada tot, 

– a dí ja zás mér té két, 

– a szer zõ dés idõ tar ta mát, 

– a szer zõ dés tár gyá nak meg fe le lõ en a BM Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za ta 11. sz. füg ge lé ké ben meg ha tá ro -
zott ada tok és fel té te lek, to váb bá 

– a tel je sí tés iga zo lá sá ra felhatalmazott személy meg ne -
ve zé sét.

Be szer zé sek sza bá lyai

52. A be szer zé sek sza bá lya it kü lön bel ügyi jo gi nor ma
ha tá roz za meg.

Szol gál ta tá sok igény be vé te le

53. a) A fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek – a mû -
kö dé si te rü le tük re fi gye lem mel – kö te le sek a BM HEROS
Ja ví tó, Gyár tó, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Rt.-tõl és a
BM Be ru há zá si és Köz be szer zé si Rt.-tõl ár aján la tot kér ni,
amennyi ben e gaz dál ko dó szer vek gaz dál ko dá si kö ré be
tar to zó – a d) pont ban rög zí tett – szol gál ta tá so kat kí ván -
nak igény be ven ni, va la mint az nem jár a ga ran cia, vagy
sza va tos ság meg szû né sé vel, el vesz té sé vel. Ez alól men te -
sül az a költ ség ve té si szerv, amely va la mely szol gál ta tás ra
vo nat ko zó igé nyé nek ér ték ha tá ra meg ha lad ja a közbe szer -
zé si értékhatárát, és ez által közbeszerzési eljárás lefoly ta -
tá sa válik szükségessé.

b) A BM Saj tó- és Kom mu ni ká ci ós Fõ igaz ga tó ság a
Bel ügy mi nisz té ri um hon lap ján he lyet biz to sít a szolgál -
tató gaz dál ko dó szer vek ár aján la tai megjelentetésére.

c) A szol gál ta tá sok igény be vé te lé re az a) pont sze rin ti
gaz dál ko dó szer ve ze tek tõl a költ ség ve té si szerv ak kor
nem kö te le zett, ha a gaz dál ko dó szer ve ze tek tõl be kért írá -
sos aján lat alap ján iga zol ha tó, hogy más szol gál ta tó val
gaz da sá go sabb a fel adat el vég zé se.

d) A gaz dál ko dó szer ve ze tek ál tal nyúj tott szol gál ta tá -
sok

– a BM HEROS Ja ví tó, Gyár tó, Szol gál ta tó és Ke res ke -
del mi Rt.: gép jár mû vek ja ví tá sa, vizs gáz ta tá sa, spe ci á lis
gép jár mû vek és gép jár mû-fel épít mé nyek gyár tá sa, lég zés -
vé del mi esz kö zök ja ví tá sa, ké zi tûzoltó készülékek ellen -
õrzése, javítása;

– a BM Be ru há zá si és Köz be szer zé si Rt.: egyen ru há za ti
ter mé kek, ha tó sá gi ok má nyok és nyom tat vá nyok, fegy ver -
ze ti anya gok, ren dé szet tech ni kai esz kö zök köz be szer zé si
és lo gisz ti kai, to váb bá nyom tat vány-elõ ál lí tá si, el lá tá si,
is me ret ter jesz tõ anya gok, rek lám-pro pa gan da ki ad vány,
ke res ke del mi ügy vi te li nyom tat vá nyok, idõ sza ko san meg -
je le nõ egyéb ki ad vá nyok, nap tá rak, üd vöz lõ la pok, meg hí -
vók, névjegykártyák, brossurák, sokszorosítás, könyvkö -
té si tevékenységei.

A fe je ze ti be ru há zá sok

54. a) A fe je zet be ru há zá si terv ja vas la tá ba az igazga -
tási, a rend õr sé gi, a ha tár õr sé gi, a ka taszt ró fa vé del mi, a
tûz vé del mi, a me ne kült ügyi, a szo ci á lis, a jó lé ti, az egész -
ség ügyi, az ok ta tá si, a kul tu rá lis és a la kás be ru há zá sok az
ön ál ló an és a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szer vek igény be je len té sei alap ján ke rül nek be épí tés re.
A nem zet kö zi kap cso la tok ból és egyéb kor mány za ti dön -
té sek bõl, va la mint a fe je zet re há ru ló egyéb be ru há zá si fel -
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ada tok a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ja vas la ta alap -
ján ke rül ter ve zés re. A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tá -
lya fe le lõs a terv ja vas lat, va la mint az össze sí tett éves be -
szá mo ló Köz gaz da sá gi Fõ osz tály fe lé tör té nõ meg kül dé -
sé ért. A be ru há zá sok meg va ló sí tá sá ról, a fel hasz nált for rá -
sok ról és a tárggyal össze füg gõ va la mennyi lényeges
körülményrõl, valamint a közgazdasági helyettes állam -
titkár részére felterjesztett negyedéves beszámolóról a bel -
ügyminisztert negyedévente tájékoztatni kell.

b) A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály gon dos ko dik a
fe je zet be ru há zá si terv ben sze rep lõ ener gia ra ci o na li zá lá si
fej lesz té sek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ke ret el kü lö ní té -
sé rõl és pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé rõl.

55. A be ru há zást meg va ló sí tó szerv nek a bel ügy mi nisz -
ter rel en ge dé lyez tet nie kell a tárgy évi költ ség ve tés alap ján 
a bel ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott éves, pon to sí tott fej -
lesz té si (köz pon ti be ru há zá si, in téz mé nyi be ru há zá si, fel -
újí tá si) terv ben nem sze rep lõ, fel hal mo zá si költ ség ve tés
elõ irány zat cso port ba tar to zó fej lesz té se ket. A be ru há zást
meg va ló sí tó szerv nek az en ge délyt a fejlesztés megkez -
dése elõtt (közbeszerzési eljárás, pályázat) kell besze -
reznie.

56. A BM In for ma ti kai Fõ osz tály gon dos ko dik a költ -
ség ve té si szer vek ja vas la tai és tárgy évi költ ség ve té si le he -
tõ sé gei alap ján a fe je zet in for ma ti kai fej lesz té si ter vé nek
össze ál lí tá sá ról, és a terv köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit -
kár fe lé tör té nõ meg kül dé sé rõl. 

Rend kí vü li ese mé nyek je len té se

57. a) Az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
összeg zõ éves je len tést kell ké szí te nie a hasz ná la tá ban lé -
võ gép jár mû lo pá sok ról, ér ték ha tár tól füg get le nül a köz úti
köz le ke dé si bal eset bõl szár ma zó to tál ká rok ról, va la mint
az egyéb va gyo ni tár gyak ban – amennyi ben er rõl egyéb
sza bá lyo zás más ként nem ren del ke zik – az egy mil lió fo -
rint be csült kár ér té ket meg ha la dó ese mé nyek rõl. Az
összeg zõ je len tést – a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 15-ig – a
BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõosztály útján a közgazdasági
helyettes államtitkár részére kell megküldeni.

b) A rend kí vü li ese mé nyek rõl szó ló összeg zõ éves je -
len tés nek tar tal maz za a gép jár mû ben ke let ke zett kár ese -
tén a gép jár mû

– for gal mi rend szá mát, 

– tí pu sát, szí nét, 

– be szer zé si ér té két, 

– for ga lom ba he lye zés idõ pont ját, 

– a ki lo mé te ró ra ál lá sát, to váb bá 

– a fel té te le zett vagy meg ál la pí tott kár ke let ke zé si okát,
az azt elõ se gí tõ vagy le he tõ vé te võ okot vagy oko kat, 

– a be csült vagy meg ál la pí tott kár össze get, 

– a kár meg té rü lé sé re (cas co), csök ken té sé re meg tett,
eset leg még fo lya mat ban lé võ in téz ke dé se ket,  

– a hasz ná la tá ra (szol gá la ti, ma gán cé lú) vo nat ko zó ada -
to kat, 

– a lopásért vagy a közlekedési balesetért felelõs sze -
mély (ha van ilyen) nevét, beosztását.

c) A rend kí vü li ese mé nyek rõl szó ló összeg zõ éves je -
len tés nek tar tal maz nia kell egyéb va gyon ban ke let ke zett
kár esetén:

– a ke let ke zés he lyét, idõ pont ját, 
– a fel té te le zett ke let ke zé si okot, 
– a kö rül mé nyek rész le tes le írá sát, 
– a ke let ke zett kár be csült ér té két, 
– a fe le lõs sze mély (ha van ilyen) ne vét, be osz tá sát, 
– a meg tett, il let ve fo lya mat ban lé võ, va la mint a ha -

sonló kár ese tek megelõzése érdekében tett intézkedések.
d) A rend kí vü li je len té si kö te le zett ség ha tá lya alá tar to -

zó ká rok ren de zé sé vel kap cso la tos ügyek in té zé se a kárt
szen ve dett költ ség ve té si szer vek feladatkörébe tartozik.

Adat szol gál ta tá sok

58. a) A költ ség ve té si szer vek kö te le sek a Köz pon ti Sta -
tisz ti kai Hi va tal (KSH) fe lé – a Köz gaz da sá gi Fõ osz tá lyon 
ke resz tül – a be ru há zá sok ról ne gyed éven ként a tárgy idõ -
sza kot kö ve tõ hó 15-ig és éven ként a tárgy évet kö ve tõ
már ci us 31-ig adatszolgáltatást teljesíteni.

b) A költ ség ve té si szer vek mun ka ügyi ada ta i ról a BM
KGF a Kincs tá ron ke resz tül a KSH fe lé – a köz pon to sí tott
il let mény szám fej tõ rend szer (KIR) se gít sé gé vel – köz pon -
ti lag szol gál tat ada tot. A gaz da ság sta tisz ti kai (mun ka ügyi) 
adat szol gál ta tá sok ha von ként a tárgy hót kö ve tõ hó nap
15-ig, a szep tem be ri ke re set fel vé tel cí mén tárgy év ok tó ber 
20-ig, to váb bá az éves mun ka ügyi je len tés cí men tárgy -
évet kö ve tõ már ci us 31-ig, és mun ka erõ költ ség-fel vé tel cí -
mén tárgy évet kö ve tõ má jus 31-ig, va la mint az üres ál lás -
he lyek szá má ról ne gyed éven ként, a ne gye dé vet kö ve tõ hó
12-ig történnek.

c) A költ ség ve té si szer vek a tárgy ne gyed év utol só nap -
ján meg lé võ üres ál lás he lyek szá má ról a KSH je len tés nek
meg fe le lõ tar ta lom mal ada tot szol gál tat nak a BM KGF ré -
szé re a tárgy ne gye dé vet követõ hó 4-ig.

d) A kincs tá ri kör be tar to zó költ ség ve té si szer vek le járt
ha tár ide jû fi ze té si kö te le zett sé ge i rõl – a be kül dött adat -
szol gál ta tá sok össze sí té sét kö ve tõ en –  adott hó 10-ig a
Köz gazdasági Fõ osz tály fe je ze ti szín tû ki mu ta tást, to -
vábbá fel jegy zést ké szít a köz igaz ga tá si ál lam tit kár ré -
szére.

59. a) A BM In for ma ti kai Fõ osz tály, a BM Hu mán po li -
ti kai Fõ cso port fõ nök ség, a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály, a BM 
Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály és a BM El len õr zé si Fõ osz -
tály az el len õr zé sek elõ ké szí té se, vég re haj tá sa, a gaz dál -
ko dás ha té kony sá gá nak vizs gá la ta és a szük sé ges ope ra tív
be avat ko zá sok elõ ké szí té se érdekében további ese ti adat -
szol gál ta tá sok bekérésére jogosult.

b) A Köz gaz da sá gi Fõ osz tály, a BM Mû sza ki Fejlesz -
tési Fõ osz tály és a BM El len õr zé si Fõ osz tály az a) pont
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sze rin ti ada tok kö ré rõl tá jé koz ta tót ad ki, kü lö nös te kin tet -
tel a költ ség ve té si szer vek le járt ha tár ide jû kinn le võ sé ge i -
re, fi ze té si kö te le zett sé ge i re, va la mint a BM ál tal alapított
gazdálkodó szervezetek mûködésének jellemzõire.

c) Az adat szol gál ta tás ra kö te le zett költ ség ve té si szer -
vek azo kat az adat szol gál ta tá sa i kat, ame lye ket elekt ro ni -
kus for má ban kell meg kül de ni ük fe je ze ti össze sí tés re, a
BM In for ma ti kai Fõ osz tály ál tal biz to sí tott elekt ro ni kus
cél-al kal ma zás, vagy kü lön meg ha tá ro zott ese tek ben, a
BM TervTar rendszer segítségével teljesítik. 

IV. INGATLANGAZDÁLKODÁS

Va gyon ke ze lés, ki je lö lés

60. A fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek in gat lan -
gaz dál ko dá sa so rán a je len fe je zet ben meg ha tá ro zott sza -
bá lyo kat és el já rá si ren det az Áht. IX. fe je ze te, a kincs tá ri
va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Kvg.), az Ámr., va la mint
az évi költ ség ve té si tör vé nyek elõírásainak figye lem be vé -
te lé vel kell alkalmazni.

61. A fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek in gat lan -
va gyo na az ál la mi fel adat el lát ást szol gá ló va gyon, amely
fe lett az a szerv gya ko rol va gyon ke ze lõi jo got, amellyel a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: KVI) az
adott in gat lan ra szó ló an va gyon ke ze lé si szer zõ dést kö tött.
A va gyon ke ze lõi jog meg szer zé sé hez az in gat lan-nyil ván -
tar tás ba tör té nõ be jegy zés is szük sé ges.

62. Az in gat la nok vo nat ko zá sá ban a jog sza bá lyok ban
elõ írt „a fel ügye le tet el lá tó szerv ve ze tõ jé nek” hoz zá já ru -
lá sát, egyet ér té si jo go sult sá gát a bel ügy mi nisz ter gya ko -
rol ja. A ki je lö lé si és a fe je ze ten be lü li va gyon ke ze lõi jog
át ru há zá sá ra vo nat ko zó el já rás ban az egyet ér té si jo go sult -
sá got – át ru há zott ha tás kör ben – a köz gaz da sá gi he lyet tes
ál lam tit kár gya ko rol ja.

63. In gat lan bel ügyi va gyon kör be ke rü lé se:

a) A va gyon ke ze lõ a va gyon kör be ke rü lõ in gat lan (tu -
laj do ni há nyad) adás vé tel, cse re út ján va ló meg szer zé sé -
nek szán dé kát a tu laj don szer zést ered mé nye zõ jog ügy let
meg kö té se elõtt kö te les a KVI-nek be je len te ni. A be je len -
tés rõl az zal egy ide jû leg, an nak má so la ti pél dá nyá val a BM 
Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tá lyát tá jé koz tat ni kell.

b) A va gyon ke ze lõ – pénz ügyi le he tõ sé ge i nek függ vé -
nyé ben – fel ada tai el lá tá sá hoz in gat la no kat a szer zés re vo -
nat ko zó kü lön jog sza bá lyok be tar tá sá val vá sá rol hat, bé -
rel het, to váb bá ado mány ként fo gad hat el.

c) A va gyon ke ze lõ kö te les fel kér ni a BM Mû sza ki Fej -
lesz té si Fõ osz tály kép vi se lõ jét az in gat lan vá sár lá sá ra,
hasz ná la ti, il le tõ leg bér le ti jo gá nak meg szer zé sé re vo nat -
ko zó köz be szer zé si el já rás bi zott sá gi mun ká já ban va ló
rész vé tel re.

d) A va gyon ke ze lõ ado mányt, il le tõ leg aján dé kot a Sza -
bály zat 45. pont já ban fog lalt fel té te lek kel fo gad hat el.

64. A va gyon ke ze lõ ki je lö lé se: 

a) A vá sá rolt, cse rélt, il let ve ado mány ként el fo ga dott
in gat la nok, va la mint a va gyon ke ze lõi szer zõ dés ben nem
sze rep lõ, de a föld hi va ta li in gat lan-nyil ván tar tás ban a Bel -
ügy mi nisz té ri um vagy va la mely szer ve ze te ja vá ra ke ze lõi
jog gal be jegy zett in gat la nok (a to váb bi ak ban: fel lelt in gat -
la nok) ese té ben van szük ség a ki je lö lé si el já rás le foly ta tá -
sá ra.

b) A bel ügyi va gyon kör be ke rült in gat lant a tu laj don -
szer zést ered mé nye zõ jog ügy let lét re jöt té tõl szá mí tott öt
mun ka na pon be lül a va gyon ke ze lõ kö te les a KVI-nek be -
je len te ni, a be je len tés ben ké rel mez he ti a va gyon ke ze lõi
jog meg szer zé sét.

c) A KVI – a fel ügye le tet el lá tó szerv ve ze tõ jé nek
egyet ér té sé vel – je lö li ki a le en dõ va gyon ke ze lõt a kincs -
tári va gyon kör be be ke rült új in gat lan ke ze lé sé re.

d) A le en dõ va gyon ke ze lõ a fel ügye le tet el lá tó szerv ve -
ze tõ jé nek egyet ér té sé hez elõ ter jesz tést ké szít a BM Mû -
sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ré szé re, amely nek tar tal maz nia 
kell:

– a le en dõ va gyon ke ze lõ b) pont ban jel zett be je len té sét, 
il le tõ leg a ki je lö lé se irán ti ké rel mét.

– a szer zés re vo nat ko zó (adás vé te li, cse re, ajándéko -
zási) szer zõ dést vagy a fel lelt in gat la nok listáját,

– a KVI ál tal ki adott for ma nyom tat vá nyo kat, az adat la -
pot,

– egy hó nap nál nem ré geb bi tu laj do ni la pot,

– ado mány ese tén az en ge délyt an nak el fo ga dá sá ról.

e) A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály az elõ ter jesz tés
alap ján ja vas la tot tesz az adott szerv va gyon ke ze lõi ki je lö -
lé sé re, il le tõ leg a bel ügy mi nisz te ri dön tés rõl ér te sí ti a
KVI-t.

65. A va gyon ke ze lé si szer zõ dés kö te le zõ ele me it a Kvg. 
rész le te sen tar tal maz za.

66. A le en dõ va gyon ke ze lõ a va gyon ke ze lõi jog meg -
szer zé sé ig is kö te les gon dos kod ni az in gat lan ál lag meg -
óvá sá ról, õr zé sé rõl, vé del mé rõl, va la mint a va gyon ke ze lõi 
jog meg szer zé sét kö ve tõ en kö te les ha la dék ta la nul in téz -
ked ni az in gat lan jo gi hely ze té nek ren de zé se iránt:

– a KVI kincs tá ri va gyon nyil ván tar tá si sza bá lyai sze -
rint be je len te ni a kincs tá ri va gyon ról ve ze tett nyil ván tar -
tás ba, 

– a va gyon ke ze lé si szer zõ dé sét  mó do sí ta ni, illetõleg

– az il le té kes föld hi va tal fe lé a va gyon ke ze lõi jo gát in -
gat lan-nyil ván tar tás ba bejegyeztetni.

67. A va gyon ke ze lõ kö te les meg kül de ni a szer zõ dés
meg kö té sét kö ve tõ har minc na pon be lül a mó do sí tott va -
gyon ke ze lé si szer zõ dés egy má so la ti pél dá nyát a BM Mû -
sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály nak.

68. A va gyon ke ze lõk a la kás és nem la kás cél já ra szol -
gá ló he lyi sé gek kel kap cso la tos gaz dál ko dá si fel ada ta i ra a
je len uta sí tás ban fog lal ta kat a kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.
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Hasz no sí tás

69. In gat lan bér be- vagy hasz ná lat ba adá sá ra a kincs tá ri
va gyon ra vo nat ko zó jog sza bá lyok, kü lö nö sen a Kvg. elõ -
írá sa i nak be tar tá sá val, ki zá ró lag a KVI-vel kö tött va gyon -
ke ze lé si szer zõ dés ke re te in be lül ke rül het sor. Az in gat lan
bér be-, hasz ná lat ba adá sa a va gyon ke ze lõ feladatainak
ellátását nem veszélyeztetheti.

70. a) Amennyi ben az in gat lant osz tott va gyon ke ze lõi
jog, vagy a va gyon ke ze lõn kí vül fenn ál ló hasz ná lat ter -
heli, a to váb bi bér be-, vagy hasz ná lat ba adás szán dé kát a
va gyon ke ze lõ kö te les a jog ügy let lét re jöt tét meg elõ zõ en
vé le mé nyez tet ni a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tá lyá val.
A BM Köz pon ti Igaz ga tá sa ál tal hasz nált in gat la nok ese té -
ben a to váb bi bér be-, vagy hasz ná lat ba adást a köz igaz ga -
tá si ál lam tit kár en ge dé lye zi, amely nek be szer zé sé rõl a BM 
Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tá lya intézkedik.

b)  A Kvg. sza bá lyai alap ján ver se nyez te tés nél kül bér -
be-, vagy hasz ná lat ba ad ha tó in gat la nok ki vé te lé vel a va -
gyon ke ze lõ kö te les a bér be-, hasz ná lat ba adás gaz da sá -
gos sá gát, in do kolt sá gát alá tá maszt va, a pá lyá za ti ki írás
ter ve ze tét elõ ze te sen egyez tet ni a BM Mû sza ki Fej lesz té si
Fõ osz tá lyá val. 

c) A va gyon ke ze lõ a lét re jött bér le ti (hasz ná la ti) szer zõ -
dés egy ere de ti pél dá nyát, a meg kö tést kö ve tõ nyolc na pon 
be lül nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból kö te les a BM Mû sza ki
Fej lesz té si Fõ osz tály ra meg kül de ni.

71. A va gyon ke ze lõ kö te les in gat lan va gyo nát fo lya ma -
to san vizs gál ni a mû kö dé sé hez fel tét le nül szük sé ges és
fel adat el lát ásá hoz iga zo dó in gat lan ál lo mány ki ala kí tá sa
ér de ké ben. 

A va gyon ke ze lõ kez de mé nyez he ti in gat la na el ide ge ní -
té sét, amennyi ben az a fel adat el lát ásá hoz fe les le ges sé vált, 
vagy fel adat el lát ásá hoz cél sze rûbb, gaz da sá gi lag elõ nyö -
sebb egy új in gat lan va gyon kincstári vagyoni körbe tör -
ténõ kerülése. 

A va gyon ke ze lõ a ja vas la tát a BM Mû sza ki Fej lesz té si
Fõ osz tály ra ter jesz ti fel, amely ben be mu tat ja az adott in -
gat lan va gyon kincs tá ri va gyo ni kör bõl tör té nõ ki ke rü lé sé -
nek gaz da sá gi elõ nye it és a ter ve zett ér té ke sí té si el já rás
for má ját. 

72. A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tá lya meg vizs gál -
ja, hogy az adott in gat lan más bel ügyi szerv el he lye zé sé re
szük sé ges-e, amennyi ben az in gat lan bel ügyi va gyo ni kör -
bõl va ló ki vo ná sa in do kolt, ja vas la tát elõ ter jesz ti a mi nisz -
ter nek. 

73. A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tá lya fi gye lem mel
kí sé ri a bel ügyi szer vek in gat lan va gyo ná nak ala ku lá sát, a
költ ség ta ka ré kos és ra ci o ná lis gaz dál ko dás ér de ké ben fel -
mé ri és elem zi az in gat lan gaz dál ko dá si te vé keny sé get, és
ezek alap ján ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek az eset le ges
vál toz ta tá sok ra.

74.  A bel ügy mi nisz ter dön té se alap ján BM Mû sza ki
Fej lesz té si Fõ osz tály a KVI ré szé re elõ ter jesz tést ké szít az
adott in gat lan va gyon kincs tá ri va gyo ni kör bõl tör té nõ ki -
vo ná sá ra.

75. A mi nisz ter el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a
 vagyonkezelõ kö te les ha la dék ta la nul meg kez de ni a
Kvg.-ben meg ha tá ro zott do ku men tá ció össze ál lí tá sát, az
in gat lan va gyon-ér té ke sí tés re vo nat ko zó el já rást. Az el já -
rás ak tu á lis hely ze té rõl két he ten te elekt ro ni kus úton tá jé -
koz tat ja a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tá lyát. Az el já rás
so rán re le váns do ku men tá ci ó kat egyéb, fon tos nak tar tott
kö rül mé nye ket, té nye ket – kü lö nö sen: az in gat lan for gal -
mi ér ték becs lé sét, a KVI-vel kö tött meg ál la po dá sát, a pá -
lyá za ti fel hí vást stb. – a va gyon ke ze lõ kö te les so ron kí vül
egyez tet ni a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõosztályával.

76. A va gyon ke ze lõ a meg kö tött adás vé te li szer zõ dés
egy ere de ti pél dá nyát – a meg kö tés tõl szá mí tott ti zen öt na -
pon be lül – meg küld az in gat lan-nyil ván tar tás ból va ló ki -
ve ze té se cél já ból a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ra.
Egy ide jû leg in téz ke dik a nyil ván tar tá sok (KVI vagyon-
 nyilvántartás, szá mí tó gé pes BM in gat lan-nyil ván tar tás)
mó do sí tá sa iránt.

77. Az ér té ke sí tés bõl szár ma zó be vé tel fel hasz ná lá sát a
va gyon ke ze lõ a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár fel ter -
jesz té se alap ján ho zott bel ügy mi nisz te ri jó vá ha gyás sal
kezd he ti meg. A va gyon ke ze lõ a be vé tel fel hasz ná lá si
 javaslatát – je lez ve a köz tar to zás és az el ide ge ní tés költsé -
geit is – a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály hoz kül di
meg. 

78. A va gyon ke ze lõ az Ámr. ren del ke zé sei ál tal meg ha -
tá ro zott tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé vel egy -
ide jû leg – az in gat lan va gyon ér té ke sí té sét kö ve tõ hat van
na pon be lül – a tá jé koz ta tás má so la ti pél dá nya it meg kül di
a Köz gaz da sá gi Fõ osz tály és a BM Mû sza ki Fej lesz té si
Fõ osz tály ré szé re is.

In gat lan va gyon-cse re

79. Az in gat la nok cse ré jé re je len sza bály zat nak az ér té -
ke sí tés re vo nat ko zó ren del ke zé se it a kö vet ke zõ el té ré sek -
kel kell alkalmazni:

a) A va gyon ke ze lõ a ke ze lé sé ben lé võ in gat lan va gyont
el cse rél he ti, ha a má sik in gat lan fel ada ta el lá tá sá hoz cél -
sze rûbb vagy gaz da sá gi lag elõ nyö sebb.

b) Az adott in gat lan va gyon kincs tá ri va gyo ni kör bõl
tör té nõ ki ke rü lé sé re, il let ve a cse re in gat lan kincs tá ri va -
gyo ni kör be tör té nõ be ke rü lé sé re, a va gyon ke ze lõ tesz ja -
vas la tot. 

A ja vas lat nak tar tal maz nia kell az in gat lan va gyon-cse re 
gaz da sá gi elõ nye it, va la mint mel lék let ként az érin tett va -
la mennyi in gat lan egy hó nap nál nem ré geb bi tu laj do ni
lap ját, há rom hó nap nál nem ré geb bi hi va ta los in gat lan for -
gal mi ér ték becs lé sét, a cse re szer zõ dés ter ve ze tét, il le tõ leg
a va gyon ke ze lés be ke rü lõ in gat lan ra a csere szándékának
KVI felé történõ elõzetes bejelentés másolatát.

80. A va gyon ke ze lõ meg kül di a meg kö tött cse re szer zõ -
dés egy ere de ti pél dá nyát – a meg kö tés tõl szá mí tott ti zen öt 
na pon be lül nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból – a BM Mû sza ki 
Fej lesz té si Fõ osz tály ra, va la mint in téz ke dik az ingatlan-
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 nyilvántartásba tör té nõ be jegy zés, és a va gyon ke ze lõ vé
tör té nõ ki je löl te tés iránt. Egy ide jû leg in téz ke dik a nyil -
ván tar tá sok (KVI va gyon-nyil ván tar tás, számítógépes BM 
ingatlan-nyilvántartás) módosítása iránt.

A va gyon ke ze lõi jog át ru há zá sa

81. A va gyon ke ze lõ a va gyon ke ze lõi jo gát a KVI-vel
kö tött va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben fog lal tak sze rint el -
len ér ték fe jé ben vagy a köz pon ti költ ség ve té si szer vek
egy más kö zöt ti ügy le te ese tén in gye ne sen is át ru ház hat ja a 
va gyon hoz kap cso ló dó jo gok kal és kö te le zett sé gek kel
együtt a va gyon ke ze lés re jo go sult más szerv re. A va gyon -
ke ze lõ az írásbeli megállapodással egyidejûleg a KVI-t
értesíti.

82. A va gyon ke ze lõi jog át ru há zó ja csak olyan va gyon -
ke ze lõ le het, aki az át ru há zan dó in gat lan ra jo gi lag ren de -
zett va gyon ke ze lõi jo go sult ság gal ren del ke zik.

83. A va gyon ke ze lõi jog át ru há zá sa so rán a va gyon ke -
ze lõi jog át ru há zó ja kö te les meg vizs gál ni az át ve võ (sze -
mé lyi, szak mai, va gyo ni) al kal mas sá gát az át ru há zan dó
va gyon tárgy va gyon ke ze lé sé re. A kö te le zett ség el mu lasz -
tá sá ból ere dõ ká ro kért az át ru há zót ter he li a fe le lõs ség. 

84. A va gyon ke ze lõ az át ru há zás hoz tör té nõ bel ügy mi -
nisz te ri egyet ér tés ér de ké ben elõ ter jesz tést ké szít a BM
Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ré szé re, amely hez csa tol ja:

– a va gyon ke ze lõi jo got át ru há zó szerv nyi lat ko za tát,
amely nek tar tal maz nia kell, hogy az in gat lan az ál ta la el lá -
tott fel ada ta i hoz szük ség te len,

– a va gyon ke ze lõi jo got át ve võ szerv nyi lat ko za tát ar -
ról, hogy az át ven ni kí vánt in gat lan szük sé ges a fel ada tai
el lá tá sá hoz,

– a va gyon ke ze lõi jog át ru há zás alap já ul szol gá ló irat
má so la tát,

– az át ru há zás oka i ra vo nat ko zó rész le tes in dok lást,
– a va gyon ke ze lõi jog át ru há zá sá ról szó ló – a BM Mû -

sza ki Fej lesz té si Fõ osz tá lyá val elõ ze te sen egyez te tett –
meg ál la po dás tíz pél dá nyát alá írás sal, ellenjegyzéssel el -
látva,

– egy hó nap nál nem ré geb bi tu laj do ni la pot két pél dány -
ban,

– vé dett in gat lan ese té ben a vé dett ség sze rint il le té kes
mi nisz ter elõ ze tes engedélyét.

85. A bel ügy mi nisz te ri en ge dély bir to ká ban az át ve võ
kö te les:

– be nyúj ta ni a meg ál la po dást (egy ere de ti, két má so la ti
pél dány) az il le té kes föld hi va tal hoz,

– ér te sí te ni a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó sá got a meg ál -
la po dás egy má so la ti pél dá nyá nak megküldésével,

– in téz ked ni a va gyon ke ze lé si szer zõ dés mó do sí tá sa ér -
de ké ben,

– ér te sí te ni a BM köz pon ti in gat lan-nyil ván tar tá sá nak
mó do sí tá sa cél já ból a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tályt
– a meg kö tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lü li – a meg ál la -
po dás egy ere de ti és a mó do sí tott va gyon ke ze lé si szer zõ -

dés egy má so la ti pél dá nyá nak meg kül dé sé vel. Egy ide jû -
leg in téz ke dik a nyil ván tar tá sok (KVI va gyon-nyil ván tar -
tás, szá mí tó gé pes BM in gat lan-nyil ván tar tás) mó do sí tá sa
iránt.

86. A bel ügy mi nisz te ri en ge dély bir to ká ban az átru -
házó:

– el jár az át adott in gat lan va gyon ke ze lé si szer zõ dé sé bõl 
tör té nõ tör lé se cél já ból a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság -
nál,

– ér te sí ti a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tályt – a meg -
kö tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül – a meg ál la po dás
egy ere de ti és a mó do sí tott va gyon ke ze lé si szer zõ dés egy
má so la ti pél dá nyá nak meg kül dé sé vel, a BM köz pon ti in -
gat lan-nyil ván tar tá sá nak mó do sí tá sa cél já ból. 

Egy ide jû leg in téz ke dik a nyil ván tar tá sok (KVI va -
gyon-nyil ván tar tás, szá mí tó gé pes BM in gat lan-nyil ván -
tar tás) módosítása iránt.

87. a) A va gyon ke ze lõ le mond hat va gyon ke ze lõi jo gá -
ról a KVI ré szé re, ha az in gat lan va gyon fel ada ta el lá tá sá -
hoz fe les le ges, il let ve több szö ri ér té ke sí té si kí sér le te si -
ker te len volt, vagy az in gat lan ér té ke sí té sé nek ter ve zett,
re á lis költ sé gei meg ha lad ják az in gat lan for gal mi ér té két,
il le tõ leg az egyéb ál la mi fel adat el lá tá sa cél já ból nem
nyúj tot tak be rá igényt.

b) A va gyon ke ze lõ ja vas la tot ké szít a BM Mû sza ki Fej -
lesz té si Fõ osz tály szá má ra a va gyon ke ze lõi jog ról tör té nõ
le mon dás ról. A ja vas lat nak tar tal maz nia kell az in gat lan
rész le tes be mu ta tá sát, jo gi, mû sza ki, va la mint gaz da sá -
gos sá gi in do ko lá sát. A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály, 
írás ban tá jé koz tat ja a va gyon ke ze lõt a va gyon ke ze lõi jog -
ról tör té nõ le mon dás bel ügy mi nisz te ri el fo ga dá sá ról.

In gye nes ön kor mány za ti tu laj don ba adás

88. Az ön kor mány zat, vagy a KVI meg ke re sé se alap ján
a va gyon ke ze lõ a Kvg. Ál tal elõ írt nyi lat ko zat megszer -
zése ér de ké ben az in gat lan át adá sá ra vo nat ko zó ja vas la tát
so ron kí vül fel ter jesz ti a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz -
tály ré szé re. A ja vas lat nak tar tal maz nia kell az ingatlan
adatait, értékét, a javaslat indoklását.

A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály a ja vas lat alap ján
in téz ke dik a mi nisz te ri nyi lat ko zat be szer zé sé rõl és a KVI, 
va la mint az érin tett va gyon ke ze lõ és ön kor mány zat
részére történõ megküldésérõl. 

Meg ter he lés

89. a) A va gyon ke ze lõ az in gat la nát sa ját ha tás kör ben
nem ter hel he ti meg. A va gyon ke ze lõ meg ter he lés re vo nat -
ko zó ja vas la tát a vizs gá la ti do ku men tá ció csa to lá sá val a
BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ré szé re – az ál ta la el -
vég zett szak mai, mûszaki vizsgálatot követõen – terjeszti
elõ.
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b) Az a) pont sze rin ti fel ter jesz ten dõ do ku men tá ció tar -
tal maz za:

– az egy hó nap nál nem ré geb bi tu laj do ni la pot,
– hi va ta los hely szín raj zot,
– a föld hi va tal és a va gyon ke ze lõ ál tal alá írt váz raj zot,
– a va gyon ke ze lõ és a jo go sult kö zött a te her be je gyez -

te té sé re al kal mas meg ál la po dás tervezetet,
– vé dett in gat lan va gyon ese tén a vé dett ség sze rint il le -

té kes mi nisz ter elõ ze tes egyetértését. 
c) A BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály in téz ke dik a

KVI tu laj do no si hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá nak meg szer zé se 
iránt. A va gyon ke ze lõ ki zá ró lag a tu laj do no si hoz zá já ru ló
nyi lat ko zat bir to ká ban jo go sult a te her ala pí tá sá ra vo nat -
ko zó meg ál la po dás meg kö té sé re, majd an nak ingatlan-
 nyilvántartásba tör té nõ be je gyez te té sé re.

d) A va gyon ke ze lõ a meg ter he lés re vo nat ko zó meg ál la -
po dás egy ere de ti pél dá nyát a meg kö tés tõl szá mí tott ti zen -
öt na pon be lül meg kül di a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz -
tály ra. Egy ide jû leg in téz ke dik a nyil ván tar tá sok (KVI va -
gyon-nyil ván tar tás, szá mí tó gé pes BM in gat lan-nyil ván -
tar tás) mó do sí tá sa iránt.

Nyil ván tar tá si kö te le zett sé gek

90. a) A va gyon ke ze lõ a tel jes in gat lan ál lo má nyá ról té -
te les nyil ván tar tást  ve zet, amely nek nap ra kész sé gé ért és
va ló di sá gá ért fe le lõs ség gel tar to zik és amely nek alap ját a
vagyonkezelési szerzõdés képezi.

b) Az in gat lan-nyil ván tar tás in gat la non kén ti bon tás ban
tar tal maz za az egyes in gat la nok ra vo nat ko zó szer zõ dé se -
ket, tu laj do ni la pot, hely szín raj zot, egyéb jo gi és mû sza ki
do ku men tá ci ó kat.

91. A va gyon ke ze lõ fel ada ta az össze sí tett szá mí tó gé -
pes BM in gat lan-nyil ván tar tás ve ze té se, amely az aláb bi
ki mu ta tá sok ból áll:

– a sa ját va gyon ke ze lé sû in gat la nok,
– a szerv ál tal in gye ne sen hasz nált in gat la nok,
– a va gyon ke ze lõ ál tal bér be vett in gat la nok,
– a va gyon ke ze lõ ál tal bér be adott in gat la nok,
– az el ide ge ní tés alatt ál ló in gat la nok ak tu á lis helyzete.
– BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tá lya ál tal el ren delt

egyéb ada tok és ki mu ta tá sok.

Adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek

92. a) A va gyon ke ze lõ az in gat la nok ról a BM Mû sza ki
Fej lesz té si Fõ osz tály fe lé ada to kat (ki mu ta tá so kat, do ku -
men tá ci ó kat) szol gál tat, amely adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség nem érin ti a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott egyéb 
va gyon ke ze lõi adatszolgáltatási kötelezettségeket.

b) A va gyon ke ze lõ  az éves va gyon gaz dál ko dá si ter vé -
nek má so la ti pél dá nyát – a KVI ré szé re tör té nõ meg kül dé -
sé vel egy ide jû leg – a BM Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ra
is meg kül di, min den év má jus 31-ig.

c) A va gyon ke ze lõ az in gat la nok ról a kincs tá ri va gyo ni
kör be tör té nõ be ke rü lés, va gyon ke ze lõi jog át ru há zás,
meg ter he lés, hasz no sí tás ese tén a szer zõ dés meg kö té sét
kö ve tõ ti zen öt na pon be lül egy ere de ti, il let ve a va gyon ke -
ze lõi szer zõ dés meg kö té sét, mó do sí tá sát kö ve tõ har minc
na pon be lül a va gyon ke ze lõi szer zõ dés egy má so la ti pél -
dá nyá nak meg kül dé sé vel szol gál tat adatot.

d) A va gyon ke ze lõ az in gat la na it érin tõ vál to zá sok ra
vo nat ko zó anya go kat (pl. meg osz tá si váz rajz, telekalakí -
tási, épí té si, hasz ná lat ba vé te li en ge dély föld hi va ta li, ön -
kor mány za ti ha tá ro za tok, épí tés re, át ala kí tás ra vo nat ko zó
terv raj zok stb.) a BM köz pon ti in gat lan-nyil ván tar tás do -
ku men tá ci ó já nak ak tu a li zá lá sa ér de ké ben a vál to zás be kö -
vet ke zé sét kö ve tõ en megküldi.

93. A va gyon ke ze lõk te rü le ti leg il le té kes he lyi la kás -
ügyi szer vei la kás gaz dál ko dá suk ra vo nat ko zó an – a BM
Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tály ál tal ki adott adat la pon –
min den év feb ru ár 20-ig ada tot szol gál tat nak.

17/2006. (BK 8.)
BM uta sí tás

a Bel ügy mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó szer vek
köz be szer zé se i nek spe ci á lis sza bá lya i ról 

A Bel ügy mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je zet ha té kony,
át lát ha tó költ ség ve té si ter ve zé sé nek és gaz dál ko dá sá nak
ér de ké ben az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII.
tör vény ben, a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX.
tör vény ben (a to váb bi ak ban: Kbt.) a köz be szer zé sek hez
kap cso ló dó jog sza bá lyok ban, va la mint az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let 13. §-a (1) és (10) bekezdésében foglaltakra fi gye -
lemmel kiadom az alábbi utasítást:

1. Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Bel ügy mi nisz té ri um hi -
va ta li szer ve ze te i re, a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to -
zó ön ál ló szer ve ze tek re, a bel ügy mi nisz ter út ján irá nyí tott
– a Kor mány nak alá ren delt köz pon ti hi va tal ként mû kö dõ – 
Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont ra; a bel -
ügy mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel irá nyí tott – a Kor mány
te rü le ti szer ve i ként mû kö dõ – fõ vá ro si és me gyei köz igaz -
ga tá si hi va ta lok ra (a to váb bi ak ban együtt: bel ügyi szer -
vek), fel té ve, hogy a bel ügyi szer vek a Kbt. ha tá lya alá tar -
to zó el já rás ban aján lat ké rõ ként vagy a köz pon to sí tott köz -
be szer zé si rend szer rõl, va la mint a központi beszerzõ
szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.)
Korm. rendelet szerinti intézményként járnak el.

2. Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó bel ügyi szer vek a Kbt.
ha tá lya alá tar to zó köz be szer zé se it a Kbt. és az ah hoz kap -
cso ló dó jog sza bá lyok, va la mint a je len uta sí tás ban fog lal -
tak sze rint kö te le sek le foly tat ni.
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3. A bel ügyi szer vek nek a Kbt. 6. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott sza bály za tal ko tá si kö te le zett sé gük nek je -
len uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül kell ele -
get ten ni ük, il let ve meg lé võ sza bály za tu kat aktualizál -
niuk.

4. A bel ügyi szer vek a 3. pont ban em lí tett köz be szer zé si 
sza bály za tu kat tá jé koz ta tás cél já ból meg kül dik a Bel ügy -
mi nisz té ri um Mû sza ki Fej lesz té si Fõ osz tá lyá nak (a to -
vábbiak ban: MFFO).

5. A bel ügyi szer vek min den év feb ru ár 15. nap já ig éves 
össze sí tett köz be szer zé si ter vet (a to váb bi ak ban: köz be -
szer zé si terv) ké szí te nek az adott év re ter ve zett köz be szer -
zé sek rõl, me lyet je len uta sí tás mel lék le tét ké pe zõ adat lap
fel hasz ná lá sá val meg kül de nek az MFFO-nak. Az MFFO
a köz be szer zé si ter ve ket már ci us 1-jéig fe je ze ti szin ten
össze sí ti, az össze sí tést a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit -
kár nak tá jé koz ta tást cél já ból megküldi. 

6. A bel ügyi szer vek min den év már ci us 31-ig tá jé koz -
tat ják az MFFO-t az elõ zõ év de cem ber 31-ig szer zõ dés kö -
tés sel le zá rult köz be szer zé se ik rõl. Az MFFO e je len té se -
ket össze sí ti és leg ké sõbb áp ri lis 15-ig meg kül di a köz gaz -
da sá gi he lyet tes ál lam tit kár ré szé re.

7. Amennyi ben a bel ügyi szer vek a köz be szer zé si terv -
tõl el kí ván nak tér ni, adott köz be szer zés meg in dí tá sát
8 nap pal meg elõ zõ en írás ban tá jé koz tat ják az MFFO-t az
el té rés oka i ról. A tá jé koz ta tá si kö te le zett ség a ter ve zett
mennyi ség és a be csült net tó ér ték vál to zá sa ese tén ak kor
áll fenn, ha az el té rés leg alább 10%-os mér té kû. 

8. A köz be szer zé si el já rá sok bí rá ló bi zott sá ga i ba a köz -
gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár az aján lat ké rõ bel ügyi
szer vek ve ze tõ jé nek meg fe le lõ szak ér te lem mel ren del ke -
zõ sze mélyt ajánl hat, il let ve a bí rá lóbi zott ság mel lé szak -
ér tõt de le gál hat. 

9. A bel ügyi szer vek köz be szer zé se i vel kap cso la tos fe -
je ze ti szin tû bel sõ el len õr zé si fel ada to kat a BM Ellenõr -
zési Fõ osz tály lát ja el.

10. Je len uta sí tás köz zé té te lét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba. Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a 45/2001. (BK 22.) BM uta sí tás sal ki adott Bel ügy -
mi nisz té ri um Be szer zé si Sza bály za ta.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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Mel lék let a 17/2006. (BK 8.) BM uta sí tás hoz

Bel ügyi szerv meg ne ve zé se: …………………………………………………

ADATLAP 
A Bel ügy mi nisz té ri um ..... évi össze sí tett köz be szer zé si ter vé nek össze ál lí tá sá hoz

Sor-
szám

A ter ve zett beszerzés

A be szer zé si el já rás in dí tá sá nak
te ve zett idõ pont ja

(ne gyed év)

Az el já rás alap ján
meg kö ten dõ (szál -
lí tási) szer zõ dés

tel je sí té sé nek ter -
ve zett ha tár ide je

(ne gyed év)

megnevezése
tár gya*
(1-tõl
5-ig)

Ter ve zett
mennyisége

be csült
net tó ér té ke

(E Ft)
el já rá si re zsim**

1.

2.

3.

Kelt: ……………………………………
………………………………………………

(a bel ügyi szerv ve ze tõ jé nek alá írá sa)

*  A ter ve zett be szer zés tár gyai:
 1. Áru be szer zés
 2. Épí té si be ru há zás
 3. Szol gál ta tás meg ren de lés
 4. Épí té si kon cesszió
 5. Szol gál ta tá si kon cesszió
** El já rá si re zsim:
 – E: egy sze rû
 – N: nem ze ti ér ték ha tá ro kat el érõ vagy meg ha la dó ér té kû
 – K: kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat el érõ vagy meg ha la dó ér té kû
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Tá jé koz ta tó

A Bel ügyi Köz löny min den hó nap 1. és 15. nap ján je le -
nik meg.

Lap zár ta: a meg je le nés elõt ti 15. mun ka nap, dé li 12 óra.
A köz tiszt vi se lõi pá lyá za to kat a 441-1708-as fax szám ra 

kér jük meg kül de ni.
A pénz ügyi be szá mo lók meg je len te té se té rí tés el le né -

ben tör té nik.
Köz zé té tel dí ja: 38 000 Ft + áfa.



8. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 461

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár utca sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás



ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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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.
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