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Jog sza bá lyok

A Kormány

76/2006. (IV. 3.) Korm.

rendelete

veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet 
során teendõ intézkedésekrõl

1.  §

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kat. tv.) 7.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ál la pí tott jog kö ré -
ben – a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 2.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti – ár ví zi ve -
szély hely ze tet hir det ki 2006. áp ri lis 3-án 15.00 órá tól a
Du na fo lyó Ko má rom–Tass sza ka szá ra, va la mint az Ipoly
fo lyó Ipoly töl gyes és tor ko lat kö zöt ti sza ka szá ra és a fo -
lyó sza ka szok mel lett lé võ te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü -
le té re.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban jel zett idõ pont tól, az ott meg je lölt te rü -
le ten – a hon vé de lem rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
(a továb biak ban: Hvt.) 149.  §-ának (3) be kez dé se a) pont ja 
alap ján – a Kor mány a Hvt. 159.  §-ában, 165., 168.,
169.  §-ai ban, 172.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 173.  §-ának
(1) és (2) be kez dé sé ben, (3) be kez dé se a)–c) pont já ban,
(4) és (5) be kez dé sé ben, 186. és 195.  §-ában sze rep lõ – e
ren de let mel lék le té ben fel so rolt – ren del ke zé sek be ve ze té -
sét ren de li el.

(2) A ve szély hely zet el há rí tá sá ba – a Kat. tv. 8.  §-ának
b) pont ja alap ján – a Ma gyar Hon véd ség, a Ha tár õr ség és a
rend vé del mi szer vek be von ha tók.

(3) A Kor mány a ve szély hely zet nek meg fele lõen az
aláb bi vé del mi sza ka szo kon ren de li el a rend kí vü li ké -
szült sé get:

a) a Du na fo lyó Ko má rom–Tass sza ka szá ra;
b) az Ipoly fo lyó Ipoly töl gyes és tor ko lat kö zöt ti sza ka -

szá ra.

3.  §

(1) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a rend kí -
vü li ár víz vé de ke zés sel össze füg gõ fel ada ta it a reá vo nat -
ko zó jog sza bá lyok sze rint lát ja el. A vé de ke zé si mun ka bi -
zott ság a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban

mû kö dik. Te vé keny sé gé ért a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter a fe le lõs.

(2) Az e ren de let ben sze rep lõ ve szély hely zet el há rí tá sá -
val kap cso la tos kor mány za ti kom mu ni ká ci ós te vé keny sé -
get a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter – a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal ille té kes szer ve ze ti egy sé gé vel együtt -
mûködve – han gol ja össze.

(3) A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság – az érin tett
mi nisz te rek be vo ná sá val – 2006. áp ri lis 30-ig je len tést ké -
szít az ár víz vé de ke zés sel össze füg gõ költ sé gek rõl.

(4) Az ár víz vé de ke zé si költ sé gek tel jes kö rû fel mé ré sé ig
a ve szély hely zet el há rí tá sá hoz szük sé ges költ sé gek fe de ze -
tét a Kor mány biz to sít ja. Az át cso por to sí tott össze gek bõl a
vé de ke zés ben részt ve võ víz ügyi szer ve ze tek ré szé re a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a vé de ke zés hez el en ged -
he tet le nül szük sé ges költ sé ge ket át utal hat ja.

4.  §

(1) A Kor mány e ren de le ti úton be ve ze tett in téz ke dé se i -
rõl – a Kat. tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján –
az Or szág gyû lést ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(2) A Kor mány a 2.  § (2) be kez dé se alap ján tett in téz ke -
dé se i rõl – a Kat. tv. 8.  §-a alap ján – a köz tár sa sá gi el nö köt
2006. áp ri lis 15-ig tá jé koz tat ja.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 3-án 15 óra kor lép ha -
tályba.

(2) A Kor mány – a Kat. tv. 7.  §-ának (3) be kez dé se alap -
ján – e ren de let köz szol gá la ti mû sor szó rók út ján tör té nõ
rend kí vü li ki hir de té sét ren de li el.

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

Melléklet
a 76/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Hvt. 159.  § (1) A pol gár mes ter és a jegy zõ ha tás kö ré be
tar to zó ál lam igaz ga tá si fel ada tot ren de let is meg ál la pít hat.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek,
il le tõ leg a fõ vá ro si, me gyei köz gyû lés nek a fel adat- és ha -
tás kö rét – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény 10.  §-a 
(1) be kez dé sé nek k) pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel – a
pol gár mes ter gya ko rol ja.

(3) A pol gár mes ter és a jegy zõ a hon vé del mi igaz ga tá si,
va la mint a rend kí vü li in téz ke dé sek bõl adó dó fel ada ta it a
me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter
uta sí tá sai sze rint lát ja el.
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Hvt. 165.  § (1) A köz úti, vas úti, ví zi és lé gi jár mû vek
for gal ma a nap meg ha tá ro zott tar ta má ra, il le tõ leg meg ha -
tá ro zott te rü le té re (út vo nal ra) kor lá toz ha tó, il let ve az or -
szág egész te rü le tén vagy meg ha tá ro zott ré szén ide ig le ne -
sen meg tilt ha tó.

(2) A me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes ter a vé del mi és a la kos sá gi el lá tá si ér de kek re te -
kin tet tel – a bel ügy mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, az
ille té kes ága za ti mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val – az (1) be kez -
dés alap ján meg ál la pí tott kor lá to zás tól, il le tõ leg ti la lom tól 
el té rõ en ren del kez het.

Hvt. 168.  § (1) El ren del he tõ, hogy az or szág meg ha tá ro -
zott te rü le tét a la kos ság nak a szük sé ges idõ tar tam ra el kell
hagy nia (ki te le pí tés), egy ben ki je löl he tõ a la kos ság új tar -
tóz ko dá si he lye.

(2) A la kos ság el szál lí tá sá ról a pol gár mes ter gondos -
kodik.

Hvt. 169.  § El ren del he tõ
a) az or szág meg ha tá ro zott te rü le tén va ló tar tóz ko dás

kor lá to zá sa, il let ve en ge dély hez kö té se,
b) hogy az or szág meg ha tá ro zott te rü le té re utaz ni, azon 

át utaz ni vagy on nan ki utaz ni csak en ge déllyel sza bad.

Hvt. 172.  § (1) El ren del he tõ a fo lya ma tos pol gá ri vé del -
mi szol gá lat el lá tá sa.

Hvt. 173.  § (1) A ve szé lyez te tett te rü le tek rõl – a meg -
elõ zõ pol gá ri vé del mi in téz ke dés ke re té ben – a hon vé del -
mi, nem zet gaz da sá gi és más szem pont ból fon tos va gyon -
tár gyak el szál lí tá sát biz ton ság ba he lye zé sük vé gett el le het 
ren del ni (ki ürí tés).

(2) A vissza ma ra dó la kos ság és a to vább ter me lõ üze -
mek szük ség le te i nek ki elé gí té sé re biz to sí ta ni kell a meg -
fe le lõ vissza ma ra dó kész le tet (ál lat ál lo mányt), egész ség -
ügyi anya go kat és ter me lé si kész le te ket. A vissza ma ra dó
kész le tek nagy sá gát a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter in téz ke dé sé nek meg fele lõen a pol -
gár mes ter ha tá roz za meg.

(3) A va gyon tár gyak el szál lí tá sát:
a) pol gá ri vé del mi in dok ból a bel ügy mi nisz ter,
b) egyéb fon tos ok ból az ille té kes ága za ti mi nisz ter,
c) a köz pon ti irá nyí tó szer vek kel va ló össze köt te tés

meg sza ka dá sa ese tén a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá -
ros ban a fõ pol gár mes ter
ren del he ti el.

(4) A be fo ga dá si te rü le te ket és az el szál lí tá si irá nyo kat
(út vo na la kat) a (3) be kez dés ben meg je lölt el ren de lõ ha tá -
roz za meg.

(5) A va gyon tár gyak el szál lí tá sá val, il le tõ leg biz ton ság -
ba he lye zé sé vel kap cso la tos mun ká hoz szük sé ges mun ka -
erõ a hon vé del mi mun ka kö te le zett ség alap ján ve he tõ
igény be.

Hvt. 186.  § (1) Ren de let ben az ál lam ház tar tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok tól el té rõ ren del ke zé sek ál la pít ha tók meg.

(2) Ren de let alap ján a költ ség ve té si fe je ze tek kö zött át -
cso por to sí tás hajt ha tó vég re, egyes ki adá si elõ irány za tok

fel füg geszt he tõk, a költ ség ve té si tör vény ben nem sze rep lõ 
ki adá sok tel je sít he tõk és rend kí vü li fi ze té si kö te le zett ség
ír ha tó elõ.

Hvt. 195.  § (1) Az élet- és va gyon men tés ér de ké ben el -
ren del he tõ a men tés re al kal mas bár mely jár mû, mû sza ki és 
föld mun ka gép igény be vé te le.

(2) Ha lasz tást nem tû rõ eset ben az igény be vé telt ha tá ro -
zat tal el ren del he ti a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter, a pol gár mes ter vagy az ille té kes ka -
to nai szer ve zet pa rancs no ka.

A Kormány

82/2006. (IV. 6.) Korm.

rendelete

a 2006. évi rendkívüli árvízi védekezés költségvetési
forrásának biztosításáról

A Kor mány – a Du nán 2006 ta va szán ki ala kult rend kí -
vü li ár ví zi ve szély hely zet ben te en dõ in téz ke dé sek rõl
 szóló Cse lek vé si Prog ram vég re haj tá sa ke re té ben – az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
46.  §-ában, to váb bá a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí -
tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la -
tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi
LXXIV. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint a
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény 186.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog -
kö ré ben a kö vet ke zõt ren de li el:

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben a
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um fe je zet,
10. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 2. Ága za ti elõ -
irány za tok al cím alat ti 34. Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás
jog cím cso port elõ irány za ta – a vé de ke zés idõ sza ká ban fel -
me rü lõ, de leg ké sõbb 2006. jú ni us 30-áig tel je sí tett ki adá -
sok te kin te té ben – túl lép he tõ.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

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

85/2006. (IV. 10.) Korm.

rendelete

a veszélyhelyzet kihirdetésérõl

és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl

 szóló 76/2006. (IV. 3.) Korm. rendelettel

kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról

A Kor mány – az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény 7.  § (1) be kez dé se alap ján – a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Kor mány a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve -
szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl  szóló 76/2006.
(IV. 3.) Korm. ren de let tel 2006. áp ri lis 3-án 15 órá tól, a
Du na fo lyó Ko má rom–Tass, va la mint az Ipoly fo lyó
Ipoly töl gyes–tor ko lat kö zöt ti sza ka sza i ra és e fo lyó sza ka -
szok mel lett lé võ te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü le té re ki -
hir de tett ve szély hely ze tet fel old ja, és a rend kí vü li ár víz vé -
del mi ké szült sé get meg szün te ti.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 10-én 14 óra kor lép ha -
tály ba. Ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a 76/2006.
(IV. 3.) Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, va la mint a 3.  § (1) és
(2) be kez dé se.

(2) A Kor mány el ren de li e ren de let nek a köz szol gá la ti
mû sor szó rók út ján tör té nõ ki hir de té sét is.

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

A belügyminiszter

16/2006. (IV. 6.) BM

rendelete

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható
iratkezelési szoftverek megfelelõségét tanúsító
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

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  szóló 182/1997.
(X. 17.) Korm. ren de let 11.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a köz fel ada tot el lá tó szer -
vek nél al kal maz ha tó irat ke ze lé si szoft ve rek nek a kü lön
jog sza bály ban fog lalt fel té te lek nek va ló meg fe le lõ sé gét
ta nú sí tó szer ve ze tek re, va la mint az ezek ki je lö lé sé re irá -
nyu ló el já rás ban részt ve võ sze mé lyek re és szer ve ze tek re.

(2) 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  szóló 2004. évi
CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke zé sei az
irány adó ak.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet: olyan szer ve zet, amely

meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás ban ta nú sí tó te vé keny ség
vég zé sé re jo go sult a köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal -
maz ha tó irat ke ze lé si szoft ve rek te kin te té ben, a 2. mel lék -
let sze rin ti ki je lö lé si ok irat ban fog lal tak sze rint;

b) ta nú sí tás: olyan el já rás, amely alap ján egy füg get -
len, ha tó sá gi jo go sít vá nyok kal nem ren del ke zõ, e ren de let
alap ján ki je lölt szer ve zet ta nú sít vány ban iga zol ja, hogy
egy irat ke ze lé si szoft ver meg fe lel a kü lön jog sza bály ban
elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

A kijelölõ és a kijelölési bizottság

3.  §

(1) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet a 2.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott ta nú sí tá si te vé keny sé get a bel ügy mi nisz ter
(a továb biak ban: ki je lö lõ) ki je lö lé se alap ján vé gez he ti.

(2) A ki je lö lõ a ta nú sí tá si te vé keny ség re  szóló ki je lö -
lést, a ki je lö lést ké rõ (a továb biak ban: ké rel me zõ) ez irá -
nyú ké rel me alap ján ad ja meg.

(3) A ki je lö lõ a ki je lö lés rõl a Bel ügy mi nisz té ri um ban
e ren de let alap ján mû kö dõ ki je lö lé si bi zott ság (a továb -
biak ban: bi zott ság) ja vas la tá ra, e ren de let ben meg ha tá ro -
zott szem pon tok alap ján hoz ha tá ro za tot.

4.  §

(1) A bi zott ság nak öt tag ja van.

(2) A bi zott ság ve ze tõ jét a bel ügy mi nisz ter ké ri fel. A
bi zott ság to váb bi egy-egy tag ját az igaz ság ügy-mi nisz ter,
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az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter, a nem ze ti kul tu rá -
lis örök ség mi nisz te re és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ 
mi nisz ter de le gál ja.

(3) A bi zott ság tag já nak csak köz igaz ga tá si irat ke ze lé si
szak is me ret tel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ de le gál ha tó.

(4) A bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa öt év re szól.

(5) A ki je lö lé si el já rás ban nem ve het részt olyan sze -
mély, aki a ké rel me zõ vel mun ka vi szony ban vagy mun ka -
vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ille tõ leg aki
vagy aki nek a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 685.  § b) pont ja sze rin ti
kö ze li hoz zá tar to zó ja a ké rel me zõ tu laj do no sa, a ké rel me -
zõ vá lasz tott tes tü le te i ben tiszt sé get vi sel, vagy a ké rel me -
zõ nél ve ze tõ be osz tást tölt be. A bi zott ság ve ze tõ jé nek és
tag ja i nak ki je lö lé si el já rá son ként nyi lat koz ni uk kell, hogy
ve lük szem ben össze fér he tet len ség nem áll fenn.

(6) A bi zott ság ak kor ha tá ro zat ké pes, ha az el nök és leg -
alább há rom tag je len van. A bi zott ság dön té se it sza va zat -
több ség gel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök
sza va za ta dönt.

(7) A bi zott ság mû kö dé si rend jét ma ga ala kít ja ki.

A kérelem benyújtása

5.  §

A ké rel me zõ, a ki je lö lés re vo nat ko zó ké rel met az
1. mel lék let ben fog lalt nyom tat vá nyon, a meg je lölt mel -
lék le tek csa to lá sá val a bi zott ság hoz nyújt ja be.

A kérelmezõvel szemben támasztott követelmények

6.  §

(1) A ké rel me zõ nek (kü lö nö sen ve ze tõ jé nek és a ki je lö -
lés szak te rü le tén dol go zó al kal ma zot tak nak) füg get len nek 
kell len nie az e ren de let ha tá lya alá tar to zó szak te rü le ten
dol go zó gyár tó, im por tá ló, for ga lom ba ho zó, for gal ma zó,
üzem be he lye zõ, üze mel te tõ és szol gál ta tó gaz dál ko dó
szer ve ze tek tõl és nem ve het részt ter mék, il let ve a ter mék -
kel össze füg gõ szol gál ta tás ter ve zé sé ben, össze ál lí tá sá -
ban, ér té ke sí té sé ben vagy kar ban tar tá sá ban, és nem kép vi -
sel het e te vé keny sé gek ben ér de kelt fe le ket.

(2) A meg fe le lõ ség ta nú sí tá sá val kap cso la tos te vé keny -
ség al vál lal ko zás ba nem ad ha tó.

(3) A ké rel me zõ nek ren del kez nie kell a ki je lö lé si ké re -
lem tár gyát ké pe zõ te vé keny ség re vo nat ko zó an az el já rá -
sok le írá sát tar tal ma zó rész le tes sza bály zat tal.

(4) A ké rel me zõ nek a ké re lem tár gyá ra vo nat ko zó an
iga zol nia kell, hogy a ki je lö lé si ké re lem tár gya sze rin ti ter -
mék ta nú sí tá si szak te rü le ten a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü -

let (a továb biak ban: NAT) akk re di tál ta vagy kül föl di akk -
re di tá ló szer ve zet ál tal ki ál lí tott ilyen tár gyú akk re di tá lá si
ok ira tot el is mer te.

(5) Ha a ké rel me zõ ál lam tit kot, szol gá la ti tit kot ké pe zõ
ter mé ket is te vé keny sé gi kö ré be kí ván von ni, ak kor az ál -
lam ti tok, szol gá la ti ti tok ke ze lé si jo go sult sá gát is iga zol -
nia kell.

7.  §

(1) A ké rel me zõ nek – a 6.  §-ban rög zí tett kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sén túl me nõ en – ren del kez nie kell:

a) olyan al kal ma zot tak kal, akik ren del kez nek köz igaz -
ga tá si és in for ma ti kai kép zett ség gel és szak mai ta pasz ta la -
tuk alap ján ké pe sek meg ítél ni a ta nú sí tó szerv hez be nyúj -
tott szoft ve rek meg fe le lõ sé gét és al kal maz ha tó sá gát;

b) el já rá si sza bály zat tal min den olyan vé dett ti tok ke -
ze lé sé vel kap cso lat ban, amely a ta nú sí tó szerv tu do má sá ra 
jut a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rin ti fel ada ta i nak vég zé se
so rán;

c) a te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó an – a Ma gyar
Köz tár sa ság ban en ge dé lye zett biz to sí tó nál – kö tött ér vé -
nyes fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés sel;

d) a ta nú sí tó szerv ál tal a meg fe le lõ nek ítélt szoft ve rek
szá má ra ki adott ta nú sí tá si je lö lés for má já nak, je len té sé -
nek, a je lö lés hasz ná lat en ge dé lye zé sé nek és vissza vo ná sá -
nak, va la mint a je lö lés sel va ló vissza élé sek ese tén kö ve -
ten dõ el já rá sok nak a le írá sá val.

(2) Amennyi ben a ké rel me zõ az e ren de let ben sza bá lyo -
zott ta nú sí tá si te vé keny sé gen kí vül más te vé keny sé get is
vé gez, biz to sí ta nia kell a ta nú sí tá si te vé keny ség nek a ké -
rel me zõ szer ve ze tén, mû kö dé si rend jén be lü li kel lõ el kü -
lö nü lé sét.

Kijelölés

8.  §

(1) A ki je lö lõ a ké rel mek rõl azok be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül ha tá ro za tot hoz.

(2) A ki je lö lõ a bi zott ság ja vas la ta alap ján hoz za meg
ha tá ro za tát.

(3) A ki je lö lõ, a ki je lö lést ké rõ szer ve ze tet ha tá ro zott
idõ tar tam ra – 3 év re – je lö li ki a ta nú sí tá si te vé keny ség re.
A ki je lö lés té nyét (a te vé keny sé gi kör és ter mék cso port
meg je lö lé sé vel) 8 na pon be lül a Bel ügy mi nisz té ri um hi va -
ta los lap já ban és hon lap ján is köz zé kell ten ni, a ki je lö lést
ké rõ szer ve zet pos tai úton tör té nõ ér te sí té se mel lett.

(4) A ki je lö lõ el uta sít ja a ké rel met, ha a ké rel me zõ nem
fe lel meg a ké rel me zõ vel kap cso la to san e ren de let ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.
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9.  §

(1) A ki je lö lés 3 év el tel té vel meg hosszab bít ha tó.

(2) A ki je lö lés meg hosszab bí tá sát a szer ve zet új ké re -
lem be nyúj tá sá val kez de mé nyez he ti.

10.  §

(1) A ki je lö lé si el já rás sal kap cso la tos va la mennyi do ku -
men tá ci ót a Bel ügy mi nisz té ri um ki je lölt szer ve ze ti egy -
sége tá rol ja és õr zi.

(2) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve ze tek ne vé rõl, cí mé rõl, el -
ér he tõ sé gé rõl a Bel ügy mi nisz té ri um nyil ván tar tást ve zet.

A kijelölt tanúsító szervezet ellenõrzése

11.  §

(1) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet nek a ki je lö lést köve -
tõen is fo lya ma to san meg kell fe lel nie a ki je lö lé si fel té te -
lek nek, mely nek el len õr zé sét a Bel ügy mi nisz té ri um ki je -
lölt szer ve ze ti egy sé ge (a továb biak ban: el len õr zõ szerv)
vég zi. Az el len õr zés ér de ké ben a ki je lölt ta nú sí tó szer ve -
zet kö te les le he tõ vé ten ni, hogy az el len õr zõ szerv a szer -
ve zet he lyi sé ge i be, te rü le té re be lép hes sen, a ki je lö lés sel
kap cso la tos, te vé keny sé gét érin tõ ira to kat, jegy zõ köny ve -
ket, ta nú sít vá nyo kat meg te kint hes se, és a szük sé ges el len -
õr zé se ket el vé gez hes se.

(2) Az el len õr zõ szerv az el len õr zés ered mé nyé rõl a bi -
zott sá got írás ban tá jé koz tat ja.

(3) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet kö te les a bi zott ság nál
írás ban 3 mun ka na pon be lül be je len te ni, ha a ki je lö lés sze -
mé lyi, ille tõ leg tár gyi fel té te le i ben a ki je lö lés ko ri ál la pot -
hoz ké pest bár mi lyen vál to zás kö vet ke zik be.

(4) Az el len õr zõ szerv kö te les meg vizs gál ni, hogy a
(3) be kez dés sze rint be je len tett vál to zás nem te szi-e al kal -
mat lan ná a ki je lölt szer ve ze tet a ki je lö lé si ok irat ban meg -
ha tá ro zott te vé keny sé gek el vég zé sé re. Az el len õr zés ered -
mé nyé rõl a bi zott sá got írás ban tá jé koz tat ja.

(5) Az el len õr zõ szerv a bi zott ság ké ré sé re kö te les a ki -
je lölt ta nú sí tó szer ve zet so ron kí vü li el len õr zé sé re.

(6) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet kö te les az el len õr zõ
szerv vel a (4) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké -
ben együtt mû köd ni.

A kijelölés felfüggesztése

12.  §

(1) A ki je lö lõ a ki je lö lést fel füg gesz ti:
a) ha a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet akk re di tált sá gát a

NAT fel füg gesz tet te,

b) ha 11.  § sze rin ti el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet nem fe lel meg a ki je lö lés
fel té te le i nek,

c) ha a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet kö te le zett sé ge it nem
tel je sí ti.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a bi -
zott ság ja vas la tá ra a ki je lö lõ, a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet
ta nú sí tó te vé keny sé gét meg ha tá ro zott idõ tar tam ra, de leg -
fel jebb egy év re fel füg gesz ti, és a fel füg gesz tõ ha tá ro zat -
ban meg ha tá roz za a szük sé ges nek tar tott in téz ke dé se ket.

(3) A bi zott ság a te vé keny ség vég zé sé nek fel füg gesz té -
sé rõl  szóló ha tá ro za tot 8 na pon be lül a Belügyminiszté -
rium hi va ta los lap já ban és hon lap ján is köz zé te szi.

(4) Ha a fel füg gesz tés idõ tar ta mán be lül meg ha tá ro zott
ha tár idõ re a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet az elõ írt fel té te le ket 
nem tel je sí ti, a bi zott ság a ki je lö lés meg szün te té sét kez de -
mé nye zi.

(5) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet fel füg gesz té se idõ pont -
já ban fo lya mat ban lé võ ügyek re a 15.  § (3) be kez dé se az
irány adó.

A kijelölés megszûnése

13.  §

A ki je lö lés ér vé nyes sé ge meg szû nik a ki je lö lé si ha tá ro -
zat ban meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ na pon.

A kijelölés megszüntetése

14.  §

(1) A ki je lö lõ a ki je lö lést meg szün te ti, ha a ki je lölt ta nú -
sí tó szer ve zet:

a) már nem fe lel meg a ki je lö lés kö ve tel mé nye i nek,

b) a te vé keny sé gé vel össze füg gõ, jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge it meg szeg te,

c) a fel füg gesz tõ ha tá ro zat ban meg je lölt ha tár idõn be -
lül nem tel je sí tet te az elõ írt fel té te le ket,

d) a ki je lölt szer ve zet azt ké ri,

e) a ki je lölt szer ve zet jog utód nél kül meg szû nik,

f) ha a szer ve zet akk re di tált sá gát a NAT vissza von ta,
il let ve akk re di tált sá ga meg szûnt.

(2) A ki je lö lés meg szün te té sé rõl a ki je lö lõ a bi zott ság
ja vas la tá ra hoz ha tá ro za tot.

(3) A ki je lö lés meg szû né sét és meg szün te té sét a bi zott -
ság 8 na pon be lül a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta los lap já -
ban és hon lap ján te szi köz zé, az érin tett pos tai úton tör té nõ 
ér te sí té se mel lett.
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15.  §

(1) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet az ál ta la ki adott ok má -
nyok ere de ti pél dá nya it 10 évig kö te les meg õriz ni, és te vé -
keny sé gé rõl a ki je lö lõ ré szé re éven te be szá mo lót kül de ni.

(2) A ki je lö lés fel füg gesz té se vagy meg szün te té se a ki -
je lölt ta nú sí tó szer ve zet ál tal ki adott ta nú sít vá nyok ér vé -
nyes sé gét nem érin ti.

(3) A fel füg gesz tés vagy meg szün te tés idõ pont já ban fo -
lya mat ban lé võ ta nú sí tá si el já rá so kat meg kell szün tet ni.

Jogorvoslatok

16.  §

(1) A ki je lö lõ ha tá ro za tai el len a Ket. 108.  §-ának
(1) be kez dé se ér tel mé ben bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak van
he lye.

(2) A ki je lö lõ ha tá ro za tai el len a Ket. 112.  §-a ér tel mé -
ben új ra fel vé te li ké re lem nem nyújt ha tó be.

(3) A ki je lö lõ ha tá ro za ta i nak mél tá nyos ság ból, il let ve
fel ügye le ti jog kör ben va ló vissza vo ná sá ra, mó do sí tá sá ra a
Ket. 113. és 114.  §-ai ér tel mé ben nincs le he tõ ség.

Záró rendelkezések

17.  §

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

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,

bel ügy mi nisz ter
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1. melléklet a 16/2006. (IV. 6.) BM rendelethez

   BELÜGYMINISZTÉRIUM                Hi vat ko zá si szám:
                                (BM töl ti ki)

KÉRELEM

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  szóló 16/2006. (IV. 6.) BM ren de let alap ján

1. A ki je lö lést ké rõ szer ve zet ada tai

a) A szer ve zet ne ve és cí me (szék he lye)
  Név: ..............................................................................................................................................................................
  Cím: ..............................................................................................................................................................................
  Te le fon: ........................................................................................................................................................................
  Te le fax: ........................................................................................................................................................................
b) A cég be jegy zés/nyil ván tar tás ada tai
  Cég bí ró ság/nyil ván tar tó: ..............................................................................................................................................
  A cég be jegy zés/nyil ván tar tás kel te vagy a cég be jegy zés/nyil ván tar tás irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak
  kel te:..............................................................................................................................................................................
  szá ma: ...........................................................................................................................................................................

  Szer ve ze ti for ma (rt., kft. stb.): .....................................................................................................................................

(Kül föl di szer ve zet ese té ben szük sé ges a kül föl di szer ve zet nyil ván tar tá sá nak iga zo lá sa és an nak ma gyar nyel vû hi -
te les for dí tá sa, il let ve an nak hi te les for dí tás ban tör tént iga zo lá sa, hogy a cé get a ha zai jog sze rin ti ke res ke del mi nyil -
ván tar tás ba vet ték.)

c) A szer ve zet ve ze tõ je
  Név: ..............................................................................................................................................................................
  Be osz tás: ......................................................................................................................................................................
  Cím: ..............................................................................................................................................................................
  Te le fon: ........................................................................................................................................................................
  Te le fax: ........................................................................................................................................................................
  E-ma il: ..........................................................................................................................................................................



d) A szer ve zet ré szé rõl az Bel ügy mi nisz té ri um mal va ló kap cso lat tar tá sért fe le lõs sze mély

  Név: ..............................................................................................................................................................................
  Be osz tás: ......................................................................................................................................................................
  Cím: ..............................................................................................................................................................................
  Te le fon: ........................................................................................................................................................................
  Te le fax: ........................................................................................................................................................................
  E-ma il: ..........................................................................................................................................................................

2. A ki je lö lés szak te rü le tén dol go zó fe le lõs al kal ma zot tak

Ne ve Szak te rü le té nek rész le te zé se
……...................................................…
............................

.............................................................................................……………….

........................
…….......................…............................
............................

………………..............................................................................................
........................

3. A ki je lö lés tár gyát ké pe zõ te vé keny ség gel kap cso la tos re fe ren ci ák

Ki ál lí tó szerv Ki ál lí tás ide je

Kelt: ...............................................

…….......................…

cég sze rû alá írás

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 ok mány.

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 sza bály zat, vizs gá la ti elõ írás 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 sza bály za tok.

5. Akk re di tá lá si ok irat(ok) má so la tai.

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 re fe ren ci ák.

Csa tol ha tó mel lék le tek:

1. Nem zet kö zi ta nú sí tá si rend sze rek ben ka pott el is me ré sek má so la tai.

ZÁRADÉK

Alul írott .............................. , a .............................. cég ve ze tõ je, bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem,
hogy a cég ki je lö lé si ké re lem tár gyát ké pe zõ te rü le ten dol go zó al kal ma zot tai men te sek min den kül sõ be fo lyá so lás tól,
kü lö nö sen az ér de kelt sze mé lyek vagy cso por tok ré szé rõl.

….......................……

ol vas ha tó alá írás
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2. melléklet a 16/2006. (IV. 6.) BM rendelethez

Ma gyar Köz tár sa ság
Bel ügy mi nisz té ri um

Mi nisz ter
Szám: ................. /200

KIJELÖLÉSI OKIRAT

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  szóló 16/2006. (IV. 6.) BM ren de let alap ján meg ál la pí tom, hogy a .........................................
............................................................................................................................................. (név) ...................................
................................................................................................................ (cím) meg fe lel a hi vat ko zott jog sza bály ban
elõ írt fel té te lek nek, ezért írás ban elõ ter jesz tett ké rel me alap ján ki je lö löm a kö vet ke zõ te vé keny ség el vég zé sé re:

szak te rü let: .........................................................................................................................................................................
te vé keny ség jel le ge: ...........................................................................................................................................................
a te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok: ..........................................................................................................................

A ki je lölt szer ve zet a te vé keny sé gét min den kor az ar ra vo nat ko zó jog sza bá lyok kö vet ke ze tes és pon tos meg tar tá sá -
val, az ilyen te vé keny sé get el lá tó szer ve zet tõl el vár ha tó ma gas szín vo na lon kö te les el lát ni.

A ki je lölt szer ve zet kö te les az el len õr zõ szerv ál tal vég zett el len õr zés le foly ta tá sá ban köz re mû köd ni.

Je len ok irat 200 ..... év ...................... hó ..... nap já ig ér vé nyes.

Bu da pest, 200 ..... év .......................... hó ..... nap.
……........................…

bel ügy mi nisz ter
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A belügyminiszter

17/2006. (IV. 6.) BM

rendelete

az államháztartáson kívüli szervezetek támogatását

szolgáló BM fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásának szabályairól  szóló 

34/2005. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 24.  §-ának (9)–(10) be kez dé se i ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Áht. 94.  §-a, va la mint az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) elõ -
írásainak figye lembe véte lével – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek tá mo ga tá sát
szol gá ló BM fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -

nak sza bá lya i ról  szóló 34/2005. (VII. 18.) BM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi c)–k) pont meg je lö lé se
d)–l) pont ra vál to zik:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„c) egye sü let: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959.

évi IV. tör vény 61.  §-ában meg ha tá ro zott szer ve zet;”

(2) Az R. 2.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„f) pá lyá zat ke ze lõ: a tá mo ga tá si te rü let sze rin ti bel ügyi

szerv ille té kes szer ve ze ti egy sé ge. A pá lyá zat ke ze lõ hir de ti 
meg és fo gad ja be a pá lyá za to kat, va la mint el len õr zi a pá -
lyá za ti prog ra mok cél ja i nak meg va ló su lá sát;”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:



[Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot azok a szer ve ze tek,
ame lyek nek:]

„c) az igé nyelt tá mo ga tást az ál lam ház tar tás más elõ -
irány za tá ból már el nyer ték;”

(2) Az R. 3.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot azok a szer ve ze tek,
ame lyek nek:]

„e) a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az Áht.
15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le it nem tel je sí tet ték, il let -
ve azok tel je sí té sét nem, vagy nem a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don iga zol ták.”

(3) Az R. 3.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gét nem
hasz nál hat ja fel adó jel le gû be fi ze tés re, ki vé ve az áfát, va -
la mint a sze mé lyi jel le gû költ sé gek köz ter he it. Ha a ked -
vez mé nye zett a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso lat ban
áfa be szá mí tás ra jo go sult, ak kor a tá mo ga tá si összeg meg -
ha tá ro zá sa kor ezt a tényt a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta
alap ján figye lembe kell ven ni.”

(4) Az R. 3.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) E ren de let alap ján ké szí tett pá lyá za ti fel hí vás ban
meg ha tá ro zott jog cí mek alap ján tá mo ga tás ban ré sze sít he -
tõk ré szé re a pá lyá za ti pro jekt meg va ló sí tá sát cél zó,
vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás
(a továb biak ban: vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás) nyújt -
ható.”

3.  §

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

„(1) Az egyes tá mo ga tá si cé lú elõ irány za tok ból kell fe -
dez ni az elõ irány zat mû köd te té sé nek, ke ze lé sé nek, fel -
hasz ná lá sá nak, a tá mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé nek,
nyil ván tar tá sá nak és el len õr zé sé nek költ sé ge it, mely költ -
sé gek mér té ke nem ha lad hat ja meg az elõ irány zat 2%-át.
Az elõ irány za tok költ sé gek fe de ze té re szol gá ló ré sze a
XI. Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet köz pon ti igaz ga tá sa al -
cím hez át cso por to sít ha tó.”

4.  §

Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A pá lyá za ti fel hí vás köz zé té tel re ke rül a Bel ügy mi -
nisz té ri um in ter ne tes hon lap ján (www.bm.hu), va la mint
az Eu ró pa Terv hon la pon (www.eu ro pa terv.hu). A pá lyá -
za ti fel hí vást más, a cél cso port el éré sé re al kal mas he lyen
is köz zé le het ten ni. A pá lyá za ti fel hí vás ban a pá lyá za tok
be nyúj tá sá nak ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy
 arra a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mít va leg alább
30 nap áll jon ren del ke zés re.”

5.  §

(1) Az R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek gc) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[6.  § (1) A pá lyá za ti do ku men tá ció ele mei:]
„gc) az alap sza bály vagy ala pí tó ok irat – amennyi ben

ren del ke zés re áll egy sé ges szer ke ze tû – má so la ta és a szer -
ve zet hi va ta los kép vi se lõ jé nek nyi lat ko za ta a má so lat hi te -
les sé gé rõl,”

(2) Az R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja a kö vet ke zõ
ej) al pont tal egé szül ki:

[e) fe le lõs sé gi nyi lat ko zat:]
„ej) ar ról, hogy a szer ve zet hi va ta los kép vi se lõ je bün tet -

len elõ éle tû, il let ve szán dé kos bûn cse lek mény  miatt nincs
el le ne fo lya mat ban bün te tõ el já rás;”

(3) Az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A pá lyá za ti fel hí vás a tá mo ga tás fel té te le ként elõ ír -
hat ja, hogy a tá mo ga tás igény lõ jé nek meg ha tá ro zott sa ját
for rás sal kell ren del kez nie, eb ben az eset ben a pá lyá zat nak 
tar tal maz nia kell az ön rész meg lé tét iga zo ló ok ira to kat
(pénz in té ze ti szám la e gyen leg, bank ga ran cia vál la lás, le -
tét be he lye zés rõl  szóló ok irat stb.), va la mint a pá lyá zó nyi -
lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy az ön részt tény le ge sen
biz to sí ta ni fog ja, és azt a tá mo ga tás sal együtt a prog ram
meg va ló sí tá sá ra for dít ja.”

(4) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A pá lyá za ti do ku men tá ció és a pá lyá za ti út mu ta tó

le tölt he tõ – a pá lyá za ti fel hí vás ré sze ként – a Belügy -
minisztérium in ter ne tes hon lap já ról (www.bm.hu), vagy
be sze rez he tõ a Bel ügy mi nisz té ri um Ügy fél szol gá la ti Iro -
dán.”

6.  §

Az R. 9.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A pá lyá zat ér vény te len, ha azt
a) a pá lyá za ti fel hí vás alap ján pá lyáz ni nem jo go sult

pá lyá zó nyúj tot ta be,
b) nem a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt for má ban,

nyom tat vá nyon nyúj tot ták be,
c) nem a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott határ -

idõig és mó don nyúj tot ták be,
d) is mé tel ten hi á nyo san nyúj tot ták be.
(5) A pá lyá zat ke ze lõ a pá lyá zat ér vény te len sé gé rõl, a

be ér ke zést kö ve tõ 15 na pon be lül pos tai úton meg kül dött
le vél ben ér te sí ti a pá lyá zót, meg je löl ve az ér vény te len ség
okát. Az ér vény te len nek nyil vá ní tott pá lyá zat tal kap cso la -
tos pa na szo kat 8 na pon be lül a pá lyá zat ke ze lõ nek kell
meg kül de ni. A pá lyá zat ke ze lõ a be ér ke zett pa na szo kat vé -
le mé nyé vel együtt 8 na pon be lül a kö te le zett ség vál la ló nak 
meg kül di, aki azo kat 8 na pon be lül meg vizs gál ja, és in do -
kolt eset ben a pá lyá za tot ér vé nyes sé nyil vá nít hat ja. A dön -
tés rõl a pá lyá zat ke ze lõ pos tai úton ér te sí ti a pá lyá zót.”
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7.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § Az egyes elõ irány za tok ból meg hir de tett pá lyá za -

tok tá mo ga tá sá ról  szóló dön té si ja vas la tot a tá mo ga tá si te -
rü let sze rint ille té kes szak fõ osz tály ké szí ti elõ, a tá mo ga tá -
sok ról a BM tá mo ga tás te rü let sze rint ille té kes he lyet tes
ál lam tit ká rá nak elõ ter jesz tése alap ján a bel ügy mi nisz ter
dönt.”

8.  §

(1) Az R. 11.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A tá mo ga tá si jegy zé ket (ked vez mé nye zet tek ne ve,
cí me, tá mo ga tá si össze gek) a pá lyá zat ke ze lõ köz zé te szi
azo kon a hon la po kon, ame lye ken a pá lyá za ti ki írást köz -
zé tet te (nyil vá nos ság ra hoz ta) a dön tést kö ve tõ 15 na pon
be lül. Egy ide jû leg mel lé kel ve meg je len te ti a szer zõ dés kö -
tés me ne té rõl  szóló tá jé koz ta tót is.

(3) A pá lyá zat ke ze lõ a dön tést kö ve tõ 15 na pon be lül
– nyer tes pá lyá zat ese tén je len ren de let 12.  §-ában meg ha -
tá ro zott szer zõ dés ter ve zet egy ide jû meg kül dé sé vel – pos -
tai úton ér te sí ti a pá lyá zó kat. Azo kat a pá lyá zó kat, akik
ren del kez nek e-ma il cím mel és azt a pá lyá za ti adat la pon
meg ad ták, a pá lyá zat ke ze lõ az aján lott le vél mel lett
e-mailb en is ér te sí ti.

(4) A tá mo ga tás ról  szóló dön tés – amennyi ben a dön tés -
ho zó ál tal meg ítélt tá mo ga tás össze ge ala cso nyabb a pá -
lyá zó ál tal igé nyelt tá mo ga tás nál – ren del kez het oly mó -
don, hogy meg ha tá roz za azo kat a pá lyá za ti prog ram ré sze -
ket, me lyek mó do sí tá sa in do kolt, il let ve ame lyek re a tá -
mo ga tás fel hasz nál ha tó.”

(2) Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Pá lyá zó a meg kül dött szer zõ dés alá írá sá val el fo -
gad ja a csök ken tett tá mo ga tá si össze get és egy ben kö te le zi 
ma gát ar ra, hogy a csök ken tett költ ség ve té sû át dol go zott
pá lyá za tot – a szük sé ges mó do sí tá so kat fel tün tet ve – a pá -
lyá zat ke ze lõ nek egy ere de ti pél dány ban, aján lott kül de -
mény ként az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 21 na pon be lül 
meg kül di. A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re nem ke rül
sor, amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá za tát a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint nem mó do sít ja.

(6) Amennyi ben a pá lyá zó a szer zõ dés ben fog lalt csök -
ken tett tá mo ga tást nem fo gad ja el, és a szer zõ dést az ér te -
sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 7 na pon be lül nem, vagy alá írás
nél kül kül di vissza, az a tá mo ga tás ról tör té nõ le mon dás -
nak te kin ten dõ.”

9.  §

Az R. 12.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nyer tes pá lyá zat ese tén a pá lyá zó nak, il let ve, ha a pá -
lyá zat ban a pá lyá zó a pá lyá za tért kö te le zett sé get vál la ló
szer ve ze tet je lölt meg, a pá lyá za tért kö te le zett sé get vál la ló 
szer ve zet nek leg ké sõbb az ál ta la alá írt szer zõ dés meg kül -
dé sé vel egy ide jû leg csa tol nia kell:]

„a) a szer ve zet hi va ta los kép vi se lõ je ál tal hi te le sí tett
alap sza bály vagy ala pí tó ok irat – amennyi ben ren del ke -
zés re áll egy sé ges szer ke ze tû – má so la tát, fel té ve, hogy a
pá lyá zat be nyúj tá sát köve tõen va la mi lyen vál to zás tör -
tént;”

10.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14.  § A tá mo ga tást ki zá ró lag a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben fog lalt pro jekt re le het fel hasz nál ni.”

11.  §

(1) Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a ked vez mé nye zett
kö te les a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ben és mó don a fel hasz ná lá si ada to kat tar tal ma zó be -
szá mo lót ké szí te ni és azt a pá lyá zat ke ze lõ nek meg kül de ni. 
A be szá mo ló két rész bõl áll:

a) pénz ügyi rész [(5) be kez dés],

b) szak mai rész.

A be szá mo ló két ré sze egy más tól fi zi ka i lag el kü lö nít he -
tõ, de tar tal má ban hi vat ko zá sok kal meg fe le lõ mó don kap -
cso ló dó egy sé ges do ku men tu mot ké pez.”

(2) Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (2) és (3) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) és (3) be kez dés
szá mo zá sa (4) és (5) be kez dés re vál to zik:

„(2) A pá lyá zat ke ze lõ a be nyúj tott szak mai be szá mo ló
alap ján, il let ve szú ró pró ba sze rû en hely szí ni el len õr zés sel
15 na pon be lül – amely ha tár idõ in do kolt eset ben to váb bi
5 nap pal meg hosszab bít ha tó – el len õr zi a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben fog lal tak vég re haj tá sát, majd 5 na pon be lül to -
váb bít ja a be szá mo lót a BM pá lyá za tok pénz ügyi el len õr -
zé sért fe le lõs fõ osz tá lyá nak, amely a be szá mo ló alap ján
szük ség sze rint vé gez el len õr zést, il let ve in téz ke dik.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en az „Ön kén tes tûz ol tó
egye sü le tek tá mo ga tá sa” cí mû elõ irány zat vo nat ko zá sá -
ban a pá lyá zat ke ze lõ össze sí tett be szá mo lót ké szít, amit
to váb bít a BM pá lyá za tok pénz ügyi el len õr zé sért fe le lõs
fõ osz tá lyá nak. A BM pá lyá za tok pénz ügyi el len õr zé sért
fe le lõs fõ osz tá lya az össze sí tett be szá mo ló, va la mint a pá -
lyá zat ke ze lõ tõl be kért anyag alap ján szük ség sze rint vé gez 
el len õr zést, il let ve in téz ke dik.”
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12.  §

Az R. 17.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A nyil vá nos ság ra ho za tal a mi nisz té ri um hi va ta los
hon lap ján tör té nõ köz zé té tel lel va ló sul meg.”

13.  §

Az R. 18.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A szak mai (tar tal mi) el len õr zés so rán a pá lyá zat ke -
ze lõ, il let ve a BM pénz ügyi el len õr zé sért fe le lõs fõ osz tá -
lya – ese ten ként szak ér tõ igény be vé te lé vel – el len õr zi a
pá lyá za ti ki írás cél já nak meg fe le lõ és a pro jekt, il let ve a
prog ram meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sát.

(3) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a BM pá lyá za tok pénz -
ügyi és ál ta lá nos el len õr zé sé ért fe le lõs fõ osz tá lyai, il let ve
a pá lyá zat ke ze lõ a be nyúj tott pénz ügyi el szá mo lás (rész -
tel je sí tés ese tén rész el szá mo lás) alap ján pénz ügyi szem -
pont ból a be szá mo ló meg kül dé sét kö ve tõ 90 na pon be lül
el len õr zik. A pénz ügyi el len õr zés ma gá ban fog lal ja a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott tel jes tá mo ga tá si
összeg gel va ló el szá mol ta tást a be nyúj tott do ku men tu mok 
alap ján. A ked vez mé nye zet tet a pá lyá zat ke ze lõ tá jé koz tat -
ja a be szá mo ló el fo ga dá sá ról.”

14.  §

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 fo lya mat ban lé võ ügyek ben is al kal -
maz ni kell.

15.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 5.  §-a
(2) be kez dé sé nek f) pont já ban a „be nyúj tá sá nak he lye”
szö veg rész he lyé be a „be nyúj tá sá nak mód ja” szö veg rész
lép.

16.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
az R.

a) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „va la mint az „Ön kén -
tes tûz ol tó egye sü le tek tá mo ga tá sa” cí mû elõ irány zat ra
(XI. fe je zet, 19. cím, 2. al cím, 7. jog cím cso port)” szö veg -
rész;

b) 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Pá lyá za ti úton” szö -
veg rész;

c) 6.  §-a (1) be kez dé sé nek gb) al pont ja;

d) 7.  §-ának (2) be kez dé se;
e) 12.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban a „to váb bá

fej lesz té si tá mo ga tás ese tén ar ról, hogy az ille té kes kör -
nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó ság gal
szem ben, ha tá ro zat ban elõ írt díj-, il let ve bír ság fi ze té si kö -
te le zett sé ge nincs” szö veg rész;

f) 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben „– a tá mo ga tá si szer zõ -
dés alá írá sát kö ve tõ 15 na pon be lül –” szö veg rész.

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

A belügyminiszter

18/2006. (IV. 6.) BM

rendelete

a tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési
tevékenységének szabályairól  szóló 

1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról

A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  §-a (2) be -
kez dé sé nek n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza ki men té si te vé keny sé -
gé nek sza bá lya i ról  szóló 1/2003. (I. 9.) BM ren de let mel -
lék le té nek 4. szá mú füg ge lék a Sza bály zat hoz cí mû ré sze
he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

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

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

Melléklet
a 18/2006. (IV. 6.) BM rendelethez

„4. számú függelék a Szabályzathoz

A tûzoltóságnál készenléti jellegû szolgálatot ellátók
szolgálatszervezésének szabályai

1. Alap fo gal mak

1.1. Egy ség: a tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza ki men té si
szol gá lat el lá tá sá ra szer ve zett lét szá ma és rend sze re sí tett
fel sze re lé se.
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1.2. Szol gá la ti cso port: a tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza -
ki men té si szol gá lat el lá tá sá ra szer ve zett na pi ké szen lé ti
lét szá ma, amely nek pa rancs no ka a szol gá lat pa rancs nok.

1.3. Sza kasz: a tûz ol tás és mû sza ki men tés szer ve ze té -
nek az a zárt ré sze, ame lyet az azo nos vagy szo ro san kap -
cso ló dó tak ti kai fe la da to(ka)t vég re haj tó ra jok ból szer vez -
nek és a sza kasz pa rancs nok irá nyít ja.

1.4. Raj: a tûz ol tás és mû sza ki men tés szer ve ze té nek
leg ki sebb ön ál ló tak ti kai ré sze, amely a ren del ke zés re ál ló
esz kö ze i vel be avat ko zás ra ké pes. A tel jes raj lét szá ma
1+5 fõ, a fél raj 1+3 fõ. A fél raj ön ál ló be avat ko zás ra nem
al kal maz ha tó.

1.5. Ke ze lõ: a kü lön le ges szer ke ze lé sé re, fel sze re lés re
be osz tott, ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély.

1.6. Szer: a tûz ol tó ság mun ká já hoz, te vé keny sé gé hez
rend sze re sí tett olyan gép jár mû, amely a rá mál há zott tár -
gyak kal, esz kö zök kel, ké zi szer szá mok kal és gé pek kel
együtt áll ren del ke zés re.

1.7. Ri aszt ha tó szer: a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol -
tó sá gok ké szen lét ben tar tan dó leg ki sebb gép jár mû és tech -
ni kai esz köz ál lo má nyá ról  szóló kü lön jog sza bály sze rint
ké szen lét ben tar tan dó szer ál lo mány ból az adott szol gá la ti
na pon tûz ol tás ra és mû sza ki men tés re igény be ve he tõ szer.

1.8. Na pi szol gá la ti lét szám: a tû zol tó sá gon ké szen lé ti
jel le gû be osz tás ban szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány azon ré -
sze, akik az adott szol gá la ti na pon a ri aszt ha tó sze rek re és
a hír adó ügye le ti fel adat kör be be osz tást kap tak.

1.9. Pár hu za mo sí tás: a szol gá lat szer ve zés azon mód ja,
ami kor a ri aszt ha tó sze rek meg ha tá ro zott cso port já nak
igény be vé te le a na pi szol gá la ti lét szám ból úgy biz to sí tott,
hogy egy vagy több sze mély több szer ke ze lé sé re kap be -
osz tást.

1.10. A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok nál a
„Szol gá la ti Nap ló ban” sze rep lõ fo gal ma kat az aláb bi ak
sze rint kell ér tel mez ni:

1.10.1. Rend sze re sí tett lét szám: a tûz ol tó ság ha tá lyos
szer ve zé si ál lo mány táb lá za tá ban meg ha tá ro zott ké szen lé ti 
jel le gû szol gá lat el lá tá sá ra ter ve zett ál lo mány azon ré sze,
mely fel ada ta it egya zon szol gá la ti cso port ban lát ja el. A
szol gá la ti cso por tok lét szá mát az állományille té kes pa -
rancs nok úgy ha tá roz za meg, hogy a 24 órás vál tá sos szol -
gá lat el lá tás mód já ból adó dó an a szol gá la ti cso por tok ba
be osz tott lét szám össze ge leg alább azo nos le gyen a jog -
sza bály ban ké szen lé ti szol gá lat el lá tá sá ra meg ha tá ro zott
lét szám mal.

1.10.2. Ké szen lé ti lét szám: az adott szol gá la ti cso port -
ban a rend sze re sí tett lét szám ból tény le ge sen meg lé võ lét -
szám.

1.10.3. Szol gá la ti lét szám: a na pi szol gá la ti lét szám és
az en ge déllyel (egyéb szol gá la ti fel adat tal össze füg gõ ok -
ból) szol gá lat ban lé võ ál lo mány együt tes lét szá ma.

1.10.4. Ve zé nyelt: azon sze mély, aki az adott szol gá la ti
cso port ké szen lé ti lét szá má ból – ve zény lé si pa rancs vagy
a Szol gá la ti Nap ló ban rög zí tett na pi pa rancs alap ján – az
ál lan dó szol gá la ti he lyén (kü lö nö sen is ko lán, lak ta nyán)
kí vül lát el szol gá la ti fel ada tot. Amennyi ben a ve zény lés
egy sé gen be lül, de má sik szol gá la ti cso port ba tör té nik, ak -
kor azt a Szol gá la ti Nap ló szol gá lat át adás-át vé tel nél a
„szol gá lat szer ve zés ben be kö vet ke zett vál to zá sok” ro vat -
ban kell rög zí te ni.

1.10.5. Ki kül de té sen lé võk: azon sze mély, aki a szol gá -
la ti lét szám ból az ál lo más he lyen kí vül lát el szol gá la tot
vagy az zal össze füg gõ te vé keny sé get.

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságnál készenléti
szolgálatot ellátók szolgálatszervezésének szabályai

2. A meg fe le lõ kép zett ség gel ren del ke zõ az 1.10.1.
sze rin ti lét szám biz to sí tá sá ról a pa rancs nok kö te les gon -
dos kod ni.

3. Az I–V. szer ve zé si ka te gó ri á ba so rolt tûz ol tó sá gok -
nál az aláb bi ak ban rög zí tett na pi szol gá la ti lét szá mot kell
biz to sí ta ni:

1. táblázat – Gépjármûfecskendõk

Szer ve zé si 
ka te gó ria

1. Fecs ken dõ (fõ) 2. Fecs ken dõ (fõ) 3. Fecs ken dõ (fõ)

I. 1+5 – –

II. 1+5 1+3 –

III. 1+5 1+5 –

IV. 1+5 1+5 1+3

V. 1+5 1+5 1+5

A Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság Tûz ol tá si és Men -
tési Pa rancs nok sá ga i nak tûz õr sé ge in és a Spe ci á lis Men -
tési Pa rancs nok sá gon – alap eset ben – a gép jár mû fecs ken -
dõk bõl:

a) az el sõ szert 6 fõ vel,

b) a má so dik szert 4 fõ vel kell ké szen lét ben tar ta ni.

A hír adó ügye le ti fel adat kör el lá tá sa:

a) tû zol tó sá gon ként, szol gá la ti na pon ként 1 fõ ke rül het 
be osz tás ra,

b) a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság vo nat ko zá sá ban
a ha tá lyos szer ve zé si ál lo mány táb lá za tá ban fog lal tak az
irány adó ak.
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2. táblázat – Tartalék és különleges szerek
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A 2. táb lá zat ban rög zí tett ke ze lõi lét szám tól el tér ni a
6. pont ban fog lalt eset ben a sze rek pár hu za mo sí tá sa kor
kell.

* A 30 mé ter vagy an nál ki sebb ki nyú lá si ma gas ság gal
ren del ke zõ ma gas ból men tõ esz köz – amennyi ben a gyár tó 
ál tal ki adott ke ze lõi uta sí tás le he tõ vé te szi – 1 fõ vel tart -
ható ké szen lét ben.

3. táblázat – Egyedi jármûvek

Szol gá la ti hely Tí pus Mennyi ség
Ké szen lé ti 

lét szám

Za la eger szeg Spec. Kon té ner
szál lí tó

1 –

Sze ged Tur bó re ak tív 
ol tó gép

2 –

Gyõr Por/hab 1 1

Bu da pest Tûz ol tá si 
cso port

2 8

Ug ró pár na 1 2

Bú vár szer 1 6

Töm lõ szál lí tó** 2 2

Lég zõ bá zis 2 4

Ge ne rá tor szer 1 2

Tûz ol tó ha jó 1 6

Ka me ra 1 2

A 2. és 3. táb lá za tok ban **-gal meg je lölt sze rek na pi
szol gá la ti lét szá ma a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok sá gon
2 fõ vel ter vez he tõ.

4. Az el sõ raj (az el sõ gép jár mû fecs ken dõ re be osz tot tak
lét szá ma) pa rancs no ka a szol gá lat pa rancs nok. A má so dik
raj, fél raj pa rancs no ka a szol gá lat pa rancs nok-he lyet tes, a
har ma dik raj vagy fél raj pa rancs no ka a szer pa rancs nok.

5. A szol gá lat pa rancs no kot a szol gá lat pa rancs nok-he -
lyet tes, a szol gá lat pa rancs nok-he lyet test a szer pa rancs -
nok, a szer pa rancs no kot a szol gá lat pa rancs nok ál tal meg -
bí zott „egyes” be osz tást el lá tó tûz ol tó he lyet te sít he ti.

6. A ri aszt ha tó sze rek kö zül pár hu za mo sí tás az aláb bi
sze rek nél szük sé ges:

a) hab bal ol tó gép jár mû,
b) por ral ol tó gép jár mû,
c) ma gas ból men tõ (max. 30 mé ter),
d) gyors be avat ko zó gép jár mû,
e) víz szál lí tó gép jár mû,
f) er dõ tü zes gép jár mû,
g) K. te her gép jár mû,
h) egye di por/hab gép jár mû.
A pár hu za mo sí tást úgy kell vég re haj ta ni, hogy a pár hu -

zam ba he lye zett esz kö zök fo lya ma tos ri aszt ha tó sá ga min -
den kor biz to sí tott le gyen, és az leg fel jebb 3 esz köz re ter -
jed het ki.

A kü lön le ges szer ál lo mány ri aszt ha tó sá gá nak biz to sí tá sa
ér de ké ben – amennyi ben a pár hu zam ba he lye zett esz köz
 riasztására sor ke rült – a me gyei igaz ga tó ság ügye le té re tör -
té nõ je len tés sel egy ide jû leg az egyes szer lét szá má nak ki vé -
te lé vel le he tõ ség van a to váb bi ké szen lét ben tar tott gép jár -
mû fecs ken dõ(k) lét szá má nak ter hé re 1-1 fõ csök ken té sé re.

A Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság vo nat ko zá sá ban a
3. pont ban lé võ 2-es és 3-as táb lá zat ban a **-gal meg je lölt
sze rek ese tén a pár hu za mo sí tást és a gép jár mû fecs ken dõk -
re tör té nõ lét szám át cso por to sí tást a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa -
rancs nok ság pa rancs no ka sa ját ha tás kö ré ben en ge dé lye zi.

7. A ri aszt ha tó szer szol gá la ti na pon tör té nõ vég le ges
le mon dá sa ese tén, amennyi ben an nak pót lá sá ra nincs le he -
tõ ség és a na pi szol gá lat idõ tar ta má ból több, mint 12 óra
van hát ra, az ar ra be osz tott ál lo mány ré szé re – a hát ra lé võ
idõ re – sza bad idõt le het biz to sí ta ni. Ab ban az eset ben, ha
elõ zõ szol gá la ti na pon is mert, hogy a szer ri aszt ha tó sá ga
nem biz to sí tott az érin tett ál lo mány ré szé re az adott szol -
gá la ti nap ra sza bad idõt kell ki ad ni. Az így ki adott sza bad -
idõk a jog sza bály ban meg ha tá ro zott szol gá lat tel je sí té si
idõ be nem szá mít ha tók be.

8. Az egy sé ge ken az el sõ gép jár mû fecs ken dõ le he tõ leg 
a mû sza ki lag leg jobb ál la po tú, tûz ol tás tak ti ka i lag leg jobb
fel épí té sû és tel jes raj szál lí tá sá ra al kal mas gép jár mû fecs -
ken dõ le gyen. A töb bi gép jár mû fecs ken dõ szá mo zá sa a
he lyi kö rül mé nyek – kü lö nö sen ol tó anyag-szük ség let, te -
rep adott sá gok – fi gye lem be vé te lé vel tör tén jen.

9. A 3., 6., 7., 8. pon tok ban fog lal tak tól el tér ni a szak -
mai fel ügye le tet gya kor ló me gyei igaz ga tó ság igaz ga tó já -
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nak, a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság vo nat ko zá sá ban a
fõ igaz ga tó nak az írá sos (ha lasz tást nem tû rõ ese tek ben
elõ ze tes szó be li) en ge dé lyé vel, il let ve a Ri asz tá si és Se gít -
ség nyúj tá si Terv rõl, a hi va tá sos ön kor mány za ti és az ön -
kén tes tûz ol tó sá gok mû kö dé si te rü le té rõl, va la mint a tûz -
ol tó sá gok vo nu lá sa i val kap cso la tos költ sé gek meg té rí té -
sé rõl  szóló 57/2005. (XI. 30.) BM ren de let 2. szá mú mel -
lék le té nek 18. pont já ban meg ha tá ro zott mó don a hosszabb 
ide ig (4 órát meg ha la dó) tar tó igény be vé tel ese tén le het.”

A belügyminiszter

19/2006. (IV. 12.) BM

rendelete

a belügyminiszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az e ren de let 1. mel lék le té ben fel so rolt in téz mé nyek 
jo go sul tak is ko la rend sze ren kí vü li szak mai vizs gák szer -
ve zé sé re.

(2) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nyek a 2. mel lék let ben meg je lölt szak ké pe sí té sek meg -
szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs gák meg szer ve zé sé re jo -
go sul tak.

(3) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re  szóló jo go sult ság
– a köz te rü let-fel ügye lõ szak ké pe sí tés ki vé te lé vel – 2008.
jú li us 31-ig ér vé nyes.

(4) A 2005. de cem ber 13-án el bí rált pá lyá za tok alap ján
a köz te rü let-fel ügye lõ szak mai vizs ga szer ve zé sé re  szóló
jo go sult ság 2010. de cem ber 31-ig ér vé nyes a meg ha tá ro -
zott vizs ga szer ve zé si ré gi ók ban. A vizs ga szer ve zé si ré -
giók fel so ro lá sát a 3. mel lék let tar tal maz za.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg a bel ügy mi nisz ter ha tás kö ré be tar to -
zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs -
ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló
30/2003. (VII. 11.) BM ren de let ha tá lyát vesz ti.

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

1. melléklet
a 19/2006. (IV. 12.) BM rendelethez

A belügyminiszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai

vizsga szervezésére feljogosított intézmények

Sor szám In téz mény meg ne ve zé se és címe

 1. Ady li ge ti Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
2094 Nagy ko vá csi, Nagy ko vá csi út 3.,
1286 Bu da pest, Pf. 9

 2. Bé kés Me gye Ön kor mány za tá nak 
Me zõ he gye si Szak kép zõ In téz mé nye
5820 Me zõ he gyes, Koz ma Fe renc u. 23.

 3. Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
5601 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 1., Pf. 29

 4. Bel ügy mi nisz té ri um Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta -
tá si Köz pont
1033 Bu da pest, Lak ta nya u. 33.

 5. Bor nem issza Ger gely Szak kép zé si In té zet
3300 Eger, Ker tész u. 128.

 6. Bu da pes ti Mun ka erõ pi a ci In ter ven ci ós 
Köz pont
1097 Bu da pest, Gyá li u. 33–35.

 7. Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem Mér nök to vább kép zõ In té zet
1111 Bu da pest, Mû egye tem rkp. 9., 
1521 Bu da pest

 8. Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la Bán ki Do nát 
Gé pész mér nö ki Fõ is ko lai Kar
Gé pé szet ta ni és Biz ton ság tech ni kai In té zet
1081 Bu da pest, Nép szín ház u. 8., 
1428 Bu da pest, Pf. 31

 9. Csi ha Gyõ zõ Kö zép- és Szak kép zõ Is ko la
4080 Haj dú ná nás, Ba ross u. 11.

10. Deb re ce ni Egye tem, Mû sza ki Fõ is ko lai Kar
4028 Deb re cen, Ó te me tõ u. 2–4.

11. Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
4034 Deb re cen, Vá mos pér csi út 84., 
4001 Deb re cen, Pf. 200

12. Épí tõ ipa ri, Fa ipa ri Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
7400 Ka pos vár, Cse ri út 6.

13. Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 
Kép zõ Köz pont
3518 Mis kolc, Ere nyõ u. 1., 3510 Mis kolc, 
Pf. 560

14. Ganz Áb ra hám Mû sza ki Szak kö zép is ko la és
Szak mun kás kép zõ
1441 Bu da pest 70, Pf. 52

15. Ju hász Gyu la Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um
6900 Makó, Kál vin u. 2–6.
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Sor szám In téz mény meg ne ve zé se és címe

16. Kecs ke mé ti Fõ is ko la Ker té sze ti Fõ is ko lai Kar
6000 Kecs ke mét, Er dei Fe renc tér 1–3.

17. Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
6000 Kecs ke mét, Szol no ki út 20.

18. Kör men di Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
9900 Kör mend, Al kot mány út 5., Pf. 98

19. Már ci us 15. Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la
3024 Selyp, Kas tély kert

20. Mis kol ci Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
3501 Mis kolc, Szent pé te ri ka pu 78., Pf. 82

21. Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
4400 Nyír egy há za, Szé che nyi I. u. 13.

22. OTKER_NODUS Ki adó Kft.
8200 Veszp rém, Bar tók Bé la u. 12.

23. OK-TAT–60 Kft.
3000 Hat van, Ta nács út 9.

24. Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság 
Ok ta tá si Igaz ga tó ság
2120 Du na ke szi, Pf. 155

25. Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Ren dé sze ti
Szer vek Ki kép zõ Köz pont
1097 Bu da pest, Vá gó híd u. 11–13., 
1903 Bu da pest, Pf. 314

26. Pé csi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
7634 Pécs, Bá zis út 10., 7614 Pécs, Pf. 90

27. Pol lack Mi hály Mû sza ki Szak kö zép is ko la és
Szak is ko la
7621 Pécs, Vö rös marty ut ca 4., 
7601 Pécs, Pf. 3

28. Rend õr tisz ti Fõ is ko la
1121 Bu da pest, Far kas völ gyi út 12.

29. Ru ha ipa ri Szak kö zép- és Szak is ko la
5000 Szol nok, Áchim A. u. 12–14.

30. Sza bó ky Adolf Mû sza ki Szak kö zép is ko la és
Szak is ko la
1095 Bu da pest, So rok sá ri út 75–77., 
1450 Bu da pest, Pf. 65

31. Sze ge di Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
6728 Sze ged, Ba jai út 14., Pf. 495

32. Sze ge di Tu do mány egye tem Ju hász Gyu la 
Ta nár kép zõ Fõ is ko lai Kar
Szak kép zé si, To vább kép zé si 
és Táv ok ta tá si In té ze te
6725 Sze ged, Bol dog asszony su gár út 6.,
6701 Sze ged, Pf. 396

33. Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
8002 Szé kes fe hér vár, Se re gély esi út 123., 
Pf. 8

Sor szám In téz mény meg ne ve zé se és címe

34. Szent György Biz ton ság vé del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kö zép is ko la (tul.: Vé de lem 
Ok ta tá si Köz pont)
1118 Bu da pest, Nagy sze ben tér 2.

35. Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
Szom bat hely, Akacs M. u. 1–3., 
9701 Szom bat hely, Pf. 190

36. Szon di György Szak kö zép is ko la és Szak is ko la
2660 Ba las sa gyar mat, Ré gi ma lom u. 2.

37. Vay Ádám Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la,
Szak is ko la és Kol lé gi um
4561 Bak ta ló ránt há za, Na mé nyi út 7.

38. Veszp ré mi Egye tem Ta nács adó, To vább kép zõ
és Táv ok ta tá si In té zet
8201 Veszp rém, Pf. 158

2. melléklet
a 19/2006. (IV. 12.) BM rendelethez

Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési
jogosultságok

OKJ szám
A szak ké pe sí tés

meg ne ve zé se

A szak mai vizs gáz ta tás ra
fel jo go sí tott in téz mény

sor szá ma
az 1. mel lék let ben

54 8919 01 Biz ton ság-
szer ve zõ I.

2., 6., 7., 8., 10.,
11., 13., 15., 17.,
21., 24., 25., 26.,
28., 32., 33., 35.

34 8919 01 Biz ton ság-
szer ve zõ II.

2., 3., 6., 7., 8.,
10., 11., 13., 15.,
17., 21., 24., 25.,
26., 28., 29., 32.,
33., 34., 35.

52 8912 01 Ha tár ren dész 1., 18., 20., 28.,
31.

71 8912 02 Ha tár ren dész
szer ve zõ
(tiszt)

28.

71 8915 02 Ka taszt ró fa- 
és tûz vé del mi
szer ve zõ
(tiszt)

4.

53 8915 02 Ka taszt ró fa- 
és tûz vé del mi
tech ni kus

4.

52 8919 03 Ka taszt ró fa-
vé del mi 
elõ adó

4.

54 8919 03 Ka taszt ró fa-
vé del mi 
fõ elõ adó

4.
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OKJ szám
A szak ké pe sí tés

meg ne ve zé se

A szak mai vizs gáz ta tás ra
fel jo go sí tott in téz mény

sor szá ma
az 1. mel lék let ben

33 7899 01 Ké mény sep rõ
és tü ze lés-
tech ni kai 
kar ban tar tó

5., 12., 14., 27.,
30., 36.

31 8912 01 Ku tya ve ze tõ 24.

52 8919 01 Ma gán-
nyo mo zó

1., 6., 11., 18., 20., 
21., 25., 26., 28.,
32., 33., 35.

52 3452 04 Nyil ván tar tá si 
és ok mány-
ügy in té zõ

6., 11., 13., 17.,
21., 26., 28., 33.,
35.

52 8912 02 Rend õr 1., 18., 20., 28.,
31.

71 8912 01 Rend õr-
szer ve zõ
(tiszt)

28.

33 8919 01 Sze mély- 
és va gyon õr

1., 2., 3., 6., 9.,
11., 13., 17., 18.,
20., 21., 24., 25.,
26., 28., 31., 33.,
35., 37.

52 5812 01 Te le pü lés-
fej lesz té si
szak elõ adó

11., 13., 17., 19.,
21., 33., 35., 38.

51 7899 03 Te met ke zé si
szol gál ta tó

6., 11., 16., 26.

32 8915 01 Tûz ol tó 4.

52 8915 02 Tûz vé del mi 
elõ adó

4.

54 8915 01 Tûz vé del mi 
fõ elõ adó

4.

52 8919 04 Köz te rü let-
fel ügye lõ

1-A,B,C,D,E,F,G
11-A,B,D
13-A
18-A,B,C,D,E,F,G
20-A,B,C,D,E,F,G
22-D,G
23-A,B,C,D,E,F,G
24-B,D,E
25-D
26-G
28-A,B,C,D,E,F,G
31-A,B,C,D,E,F,G
35-A,B,C,D,E,F,G
38-E,F

3. melléklet

a 19/2006. (IV. 12.) BM rendelethez

Tervezési statisztikai régiók

A. Észak-ma gyar or szá gi

B. Észak-al föl di

C. Dél-al föl di

D. Kö zép-ma gyar or szá gi

E. Kö zép-du nán tú li

F. Nyu gat-du nán tú li

G. Dél-du nán tú li

Ha tá ro za tok

A Kormány

1031/2006. (IV. 3.) Korm.

határozata

az árvízi védekezéssel kapcsolatos többletköltségek

biztosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott 
jog kö ré ben a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar -
ta lé ká ból – a mel lék let sze rint – 996 mil lió fo rint át cso por -
to sí tá sát ren de li el.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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Mel lék let az 1031/2006. (IV. 3.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2006.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

256501 34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 494,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 175,3

3 Do lo gi ki adá sok 326,7

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lék a –996,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

256501 34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás 996,0

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 996,0 996,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kormány

1034/2006. (IV. 5.) Korm.

határozata

dr. Dudás Ferenc újjáépítési kormánymegbízottá

történõ kinevezésérõl

1. A Kor mány a 2006. évi ta va szi rend kí vü li ár vi zek ál -
tal oko zott ká rok  miatt szük sé ges új já épí tés sel össze füg gõ
kor mány za ti fel ada tok ko or di ná ci ó já nak el lá tá sá ra dr. Du -
dás Fe ren cet – a Bel ügy mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam -
tit ká rát – új já épí té si kor mány meg bí zot tá ne ve zi ki.

2. A kor mány meg bí zott fel ügye le tét a Kor mány ne vé -
ben a bel ügy mi nisz ter, mint a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós
Bi zott ság el nö ke lát ja el. A kor mány meg bí zott mû kö dé sé -
nek fel té te le i rõl a Bel ügy mi nisz té ri um gon dos ko dik.

3. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
együtt mû kö dé sük kel se gít sék elõ a kor mány meg bí zot ti
fel ada tok ered mé nyes tel je sí té sét.

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

Uta sí tás

A bel ügy mi nisz ter
18/2006. (BK 9.) BM

uta sí tá sa
az ORFK Köz tár sa sá gi Õr ez red ven dég lá tá si

szol gál ta tá sa i nak igény be vé te lé rõl szó ló
26/2005. (BK 14.) BM uta sí tás mó do sí tá sá ról

Az ORFK Köz tár sa sá gi Õr ez red Ala pí tó Ok ira tá ban,
va la mint Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban meg ha -
tá ro zott ven dég lá tá si te vé keny ség hez kap cso ló dó an – fi -
gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 9. §-ában fog lal tak ra
– az ORFK Köz tár sa sá gi Õr ez red ven dég lá tá si szol gál ta -
tá sa i nak igény be vé te lé rõl szó ló 26/2005. (BK 14.) BM
utasítás (a továbbiakban: Ut.) módosítására kiadom az
alábbi

uta sí tást:

1. Az Ut. 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8. Az ORFK Köz tár sa sá gi Õr ez red ál tal nyúj tott szol -

gál ta tá sok ról ki ál lí tan dó szám la tar tal maz za
a) a szol gál ta tá sok so rán fel hasz nált élel mi sze rek, élel -

me zé si anya gok net tó be szer zé si ér té két,

b) a net tó ér ték re ve tí tett 50 %-os re zsi költ sé get,
c) a ren dez vény le bo nyo lí tá sa ér de ké ben szük sé ges

– nem élel me zé si kör be tar to zó – be szer zé sek, bé relt esz -
kö zök (bú tor, zöld nö vény zet, tech ni ka stb.) net tó ér té két,

d) a szol gál ta tás ál ta lá nos for gal mi adó ját.”

2. Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

Köz le mé nyek

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 -
bi ak ban: 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  kérel -
mezõ 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 csatolásával 
a Belügyminisztériumban mûködõ Kijelölési Bizott 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 
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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 sza bály zat, vizs gá la ti elõ írás 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 táro -
za tot 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

Az Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ
és To vább kép zõ Kft.

közleménye
a 2006/2007-es tan év mun ka- és tûz vé del mi

szak kép zé seirõl

FMK Nyil ván tar tá si szám: 01-0182-05

In téz mény-akk re di tá ci ós lajst rom szám: 0477

I. Fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú tovább -
képzés

A Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
és az OMKT Kft. együtt mû kö dé sé nek a ke re té ben indul.

Je lent ke zé si fel té tel: egye te mi, il let ve fõ is ko lai vég -
zettség. 

Kép zé si idõ: 5 fél év.

A ta nul má nyok el vég zé se után tett si ke res zá ró vizs ga
ese tén a hall ga tók fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú ké -
pe sí tést iga zo ló ok le ve let kap nak. Az ok le vél mun ka vé -
del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, il -
let ve mun ka biz ton sá gi szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít, 
egy ben alap fel té te le a mun ka vé del mi szak ér tõi iga zol vány 
meg sze rez he tõ sé gé nek is.

II. Mun ka vé del mi tech ni kus szak kép zés (Or szá gos
Kép zé si Jegy zék szá ma: 53 5499 01)

Je lent ke zé si fel té te lek:

– mû sza ki jel le gû szak kö zép is ko lai, vagy mû sza ki is -
me re tet nyúj tó kép zé sen szer zett képesítés, vagy

– mû sza ki tech ni ku si vég zett ség, vagy

– érett sé gi bi zo nyít vány és mû sza ki jel le gû szak mun kás 
bi zo nyít vány, vagy

– érett sé gi és a MÁV fel sõ fo kú for gal mi és ke res ke del -
mi tan fo lya ma in szer zett vég zett ség, vagy

– érett sé gi és pos ta for gal mi ké pe sí tés.

Kép zé si idõ: 2 fél év (250 óra).

A ta nul má nyo kat kö ve tõ en si ke res zá ró vizs gát tett hall -
ga tók mun ka vé del mi tech ni ku si bi zo nyít ványt kap nak,
mely bi zo nyít vány kö zép fo kú mun ka vé del mi szak ké pe sí -
tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, il let ve mun ka biz -
ton sá gi szaktevékenység ellátására jogosít.

III. Tûz vé del mi elõ adó szak kép zés (Or szá gos Kép zé si 
Jegy zék szá ma: 52 8915 02)

Je lent ke zé si fel té tel: kö zép is ko lai vég zett ség.

Kép zé si idõ: 2 fél év (324 óra).

A ta nul má nyo kat kö ve tõ en si ke res zá ró vizs gát tett hall -
ga tók tûz vé del mi elõ adó bi zo nyít ványt kap nak, mely bi zo -
nyít vány kö zép fo kú tûz vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött
mun ka kö rök be töl té sé re, il let ve tûz vé del mi szak tevé keny -
ség ellátására jogosít.

IV. Mun ka vé del mi és tûz vé del mi szak kép zé sek

A tan ren dek össze han go lá sá val mind az I., mind a
II. pon tok ban fel so rolt mun ka vé del mi szak kép zé sek re je -
lent ke zõk ré szé re az OMKT Kft. le he tõ sé get biz to sít ar ra,
hogy a mun ka vé del mi ta nul má nya ik kal egy ide jû leg a
III. pont ban sze rep lõ tûz vé del mi elõadó szakképzésben is
részt vegyenek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

a) Va la mennyi szak kép zés 2006. szep tem be ré ben in dul
az OMKT Kft. szék he lyén, Bu da pes ten.

b) Je lent ke zé si ha tár idõ: 2006. má jus 31.

c) Je lent kez ni az OMKT Kft. je lent ke zé si lap ján le het,
me lyek be sze rez he tõk személyesen

– az OMKT Kft.-ben (1111 Bu da pest, Mû egye tem
rkp. 9. „R” ép. II. em. 216; 218) vagy

– a Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé gek
 regionális köz pont ja i ban, il let ve igé nyel he tõk le vél ben
vagy te le fo non. A II. és III. pon tok ban fel so rolt kép zé sek
je lent ke zé si lap ja le tölt he tõ a www.omkt.bme.hu webol -
dal ról is.

d) Rész le tes in for má ci ó kat a je lent ke zé si lap hoz mel lé -
kelt tá jé koz ta tó, va la mint az em lí tett honlap tartalmazza.

Szó be li fel vi lá go sí tást ad

– a fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Bo gen fürst
Fe renc né a 463-3610 telefonon,

– a kö zép fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Szi lá gyi -
né Mi hály Gyön gyi a 463-4396 telefonon,

– a tûz vé del mi elõ adó szak kép zés rõl: Mé szá ros né Mar -
git tay Ka ta lin a 463-2709 te le fo non.
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Aszód Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 790 612 – – 3 666 980 – 3 666 980
I. Im ma te ri á lis ja vak 19 352 – – 13 624 – 13 624
II. Tár gyi esz kö zök 2 699 936 – – 2 638 361 – 2 638 361
III. Be fek te tett tár gyi esz kö zök 3 372 – – 3 350 – 3 350
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 1 067 952 – – 1 011 645 – 1 011 645
B) FORGÓESZKÖZÖK 270 533 – – 285 565 – 285 565

I. Kész le tek 3 836 – – 2 648 – 2 648
II. Kö ve te lé sek 38 976 – – 25 012 – 25 012
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 170 134 – – 196 336 – 196 336
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 57 587 – – 61 569 – 61 569

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 061 145 – – 3 952 545 – 3 952 545

D) SAJÁT TÕKE 3 807 521 – – 3 664 438 – 3 664 438
1. In du ló tõ ke 203 097 – – 203 097 – 203 097
2. Tõ ke vál to zá sok 3 604 424 – – 3 461 341 – 3 461 341
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 177 151 – – 203 479 – 203 479
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 159 895 – – 185 587 – 185 587
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 17 256 – – 17 892 – 17 892

F) KÖTELEZETTSÉGEK 76 473 – – 84 628 – 84 628
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 25 450 – – 29 748 – 29 748
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 51 023 – – 54 880 – 54 880

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 061 145 – – 3 952 545 – 3 952 545

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 563 963 549 457 545 822
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 186 853 183 814 182 350
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 286 649 302 677 278 219
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 53 634 92 688 90 237
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 625 1 991 978
06. Fel újí tás 51 255 70 598 40 418
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 154 337 194 705 51 827
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…07) 1 298 316 1 395 930 1 189 851
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 7 276 – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 7 276 – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok (1+…+09) 1 305 592 1 395 930 1 189 851
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 12 900 12 900 17 255
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 982
15. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 1 318 492 1 408 830 1 211 088
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 149 941 171 789 169 247
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 340 833 362 183 349 283
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 30 530 91 869 91 828
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 30 530 80 798 80 783
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 474 041 600 122 604 925
21. 20.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 286 179 385 871 385 871
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 995 345 1 225 963 1 215 283
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 145 933 895 896
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 145 933 895 896
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 141 278 1 226 858 1 216 179
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 177 214 181 972 199 226
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 4 017
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 318 492 1 408 830 1 419 422
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –138 657 –895 207 403
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 138 657 895 896
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 35

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 169 973 – – 196 336 – 196 336
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) 7 178 – – 7 143 – 7 143
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) – – – – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye (–) 17 256 – – 17 892 – 17 892
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 

(1±2–3–4) 159 895 – – 185 587 – 185 587
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –2 396 – – –17 301 – –17 301
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. Vál lal ko zá si te vé keny ség ered mény bõl 

alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg 12 224 – – 17 255 – 17 255
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 169 723 – – 185 541 – 185 541
11. 10.-bõl egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. 10.-bõl kö te le zett ség gel ter helt 

pénz ma rad vány 157 499 – – 168 286 – 168 286
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Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás 

2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te lei 
szak fel ada ton elszá molt be vé te lei 36 228 – – 40 870 – 40 870

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
szá molt ki adá sai (–) 18 972 – – 22 978 – 22 978

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi  
ered mé nye (1–2) 17 256 – – 17 892 – 17 892

4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték- 
csök ke né si le írás (±) – – – – – –

5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és 
fel hasz nál ni ter ve zett ered mény (–) 12 224 – – 17 255 – 17 255

6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály 
alap ján mó do sí tó egyéb té tel (–) – – – – – –

7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz- 
for gal mi ered mé nye (3–4–5±6) 5 032 – – 637 – 637

8. Tárgy év rõl át vitt vesz te ség – – – – – –

9. Meg elõ zõ év(ek) el nem szá molt vesz te sé- 
gé nek tárgy év re esõ ré sze (–) – – – – – –

10. Vál lal ko zá si te vé keny ség he lyes bí tett 
ered mé nye (7+8–9) 5 032 – – 637 – 637

11. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés  (–) – – – – – –

12. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 5 032 – – 637 – 637

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az Aszód Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és
té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem zet kö zi könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak
sze rint fe ül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett
éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó
kormányrendelet szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl
megbízható és valós képet ad.

Fe icht Fe renc né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ba ja Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 20 794 805 – 20 794 805 21 725 129 – 21 725 129
I. Im ma te ri á lis ja vak 68 367 – 68 367 156 707 – 156 707
II. Tár gyi esz kö zök 17 103 353 – 17 103 353 17 916 957 – 17 916 957
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 823 221 – 1 823 221 1 790 700 – 1 790 700
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

kon cesszi ó ba adott esz kö zök 1 799 864 – 1 799 864 1 860 765 – 1 860 765
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 314 315 – 1 314 315 1 162 887 – 1 162 887

I. Kész le tek 56 480 – 56 480 44 904 – 44 904
II. Kö ve te lé sek 270 230 – 270 230 194 363 – 194 363
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 589 909 – 589 909 501 683 – 501 683
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 397 696 – 397 696 421 937 – 421 937

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 22 109 120 – 22 109 120 22 888 016 – 22 888 016

D) SAJÁT TÕKE 19 555 592 – 19 555 592 20 052 786 – 20 052 786
1. In du ló tõ ke 2 197 446 – 2 197 446 2 197 446 – 2 197 446
2. Tõ ke vál to zá sok 17 323 083 – 17 323 083 17 845 658 – 17 845 658
3. Ér té ke lé si tar ta lék 35 063 – 35 063 9 682 – 9 682

E) TARTALÉKOK 481 691 – 481 691 407 420 – 407 420
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 481 691 – 481 691 407 420 – 407 420
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 071 837 – 2 071 837 2 427 810 – 2 427 810
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 748 154 – 748 154 1 085 000 – 1 085 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 819 073 – 819 073 827 437 – 827 437
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 504 610 – 504 610 515 373 – 515 373

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 22 109 120 – 22 109 120 22 888 016 – 22 888 016

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 5 375 075 5 319 311 5 273 813
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 780 728 1 746 549 1 733 261
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 3 005 396 3 516 922 3 355 867
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 945 967 946 063 922 313
05. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 1 358 4 504 2 897
06. Fel újí tás 228 050 815 322 457 272
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 893 372 2 234 522 1 447 592
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össz. (1+…+7) 13 229 946 14 583 193 13 193 015
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 86 616 92 896 88 473
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 400 000 400 000 –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (9+10) 486 616 492 896 88 473
12. Pénz for gal mi ki adá sok (8+11) 13 716 562 15 076 089 13 281 488
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 84 601 63 601 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 24 241
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 13 801 163 15 139 690 13 305 729
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 609 904 814 950 800 040
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 163 601 3 232 888 2 983 598
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 335 500 703 869 725 809
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 70 000 82 265 83 879
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 7 987 423 8 919 378 8 299 038
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 891 839 3 363 628 3 255 137
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 12 096 428 13 671 085 12 808 485
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 1 067 667 512 345 398 732
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 400 000 400 000 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 1 467 667 912 345 398 732
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 13 564 095 14 583 430 13 207 217
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 237 068 556 260 367 265
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 8 425
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 13 801 163 15 139 690 13 582 907
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)] –981 051 –419 449 –17 265
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 981 051 419 449 310 259
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –15 816

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)*

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)**

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 581 581 – 581 581 491 494 – 491 494
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –99 890 – –99 890 –84 074 – –84 074
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 26 332 – 26 332 193 990 – 193 990
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye (–) – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 

(1±2–3–4) 455 359 – 455 359 213 430 – 213 430
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) – – – – – –
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –62 536 – –62 536 –27 911 – –27 911
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 392 823 – 392 823 185 519 – 185 519
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vány 26 268 – 26 268 11 738 – 11 738
12. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány – – – 173 781 – 173 781
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

* Az elõ zõ évet érin tõ és a köny vek ben tárgy év ben rög zí tett mó do sí tá sok.
** A tárgy évet érin tõ és a köny vek ben a tárgy évet kö ve tõ év ben rög zí tett mó do sí tá sok.
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ba ja Vá ros Ön kor mány zat 2005 éves költ ség ve té si be szá mo ló ját (egy sze rû sí tett éves költ ség -
ve té si be szá mo ló ját), an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv -
vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez -
tem ar ról, hogy az éves költ ség ve té si be szá mo lót (az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót) a szám vi te li tör vény -
ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves költ ség ve té si be szá mo ló (az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló) az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi
és jö ve del mi hely ze té rõl, meg bíz ha tó és valós képet ad.

Az ön kor mány za ti in gat lan ka tasz ter nyil ván tar tás ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ban sze -
rep lõ ér ték ada tok az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló adataival összhangban vannak.

A fen ti ek ben le ír tak alap ján Ba ja Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját kor lá to zás nél kü li
könyv vizs gá lói záradékkal látom el.

Ke mény An na s. k.,
könyv vizs gá ló

Si mon tor nya Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 559 203 651 477
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 794 9 662
II. Tár gyi esz kö zök 492 315 586 752
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 14 534 15 099
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 50 560 39 964

B) FORGÓESZKÖZÖK 72 957 21 789
I. Kész le tek 463 299
II. Kö ve te lé sek 25 856 12 951
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 38 487 4 615
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 151 3 924

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 632 160 673 266

D) SAJÁT TÕKE 569 939 596 465
1. In du ló tõ ke 93 620 93 620
2. Tõ ke vál to zá sok 476 319 502 845
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 16 423 –21 045
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 16 423 –21 045
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 45 798 97 846
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 7 050 13 466
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 8 533 54 796
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 30 215 29 584

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 632 160 673 266
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés

2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 380 589 376 124 353 914

02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 117 464 115 434 118 030

03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 142 695 168 688 147 137

04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 133 407 141 196 135 130

05. El lá tot tak jut ta tá sai 500 750 426

06. Fel újí tás 15 115 28 684 16 375

07. Fel hal mo zá si ki adá sok 56 785 109 912 112 759

08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 846 555 940 788 883 771

09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 3 000 3 000 –

10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –

11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 3 000 3 000 –

12. Pénz for ga lo mi ki adá sok (08+11) 849 555 943 788 883 771

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 29 836 3 836 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –4 227

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 879 391 947 624 879 544

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 52 500 52 500 48 108

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 292 939 287 451 290 160

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 25 700 4 700 2 252

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 5 700 2 000 1 736

20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 460 683 505 240 468 443

21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 298 582 392 848 392 289

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 831 822 849 891 808 963

23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 47 569 77 569 37 340

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 47 569 77 569 37 340

26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 879 391 927 460 846 303

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 20 164 23 892

28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –631

29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 879 391 947 624 869 564

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –44 569 –74 569 –50 916

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 44 569 74 569 37 340

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 3 596
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás

2005.
E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 38 487 4 615

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok összev. egyen le ge (±) –22 064 –25 660

3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) – –

4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 16 423 –21 045

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 7 469 490

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – –

8. Vál lal ko zá si tev. ered mé nyé bõl alap tev. ell.-ra fel hasz nált összeg – –

9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 23 892 –20 555

11. 10-bõl egész ség bizt. alap ból fo lyó sí tott pénz eszk. ma rad vá nya – –

12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány – –

13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 23 892 18 425

Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás 

2005.
E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te lei szak fel ada ton el szá molt be vé te lei – –

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt ki adá sai (–) – –

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi  ered mé nye (1–2) – –

4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér tékcsök ke né si le írás (±) – –

5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz nál ni ter ve zett ered mény (–) – –

6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó egyéb té tel (–) – –

7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénzfor gal mi ered mé nye (3–4–5±6) – –

8. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés (–) – –

9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Si mon tor nya Vá ros Ön kor mány zat 2005 éves költ ség ve té si be szá mo ló ját (egy sze rû sí tett
éves költ ség ve té si be szá mo ló ját), an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes
nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo -
nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az éves költ ség ve té si be szá mo lót (az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót) a
szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá -
ga i ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves költ ség ve té si be szá mo ló (az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló) az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi
és jö ve del mi hely ze té rõl, meg bíz ha tó és valós képet ad.

Az ön kor mány za ti in gat lan ka tasz ter nyil ván tar tás ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ban sze -
rep lõ ér ték ada tok az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló adataival összhangban vannak.

A fen ti ek ben le ír tak alap ján a Si mon tor nya Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját kor lá to -
zás nél kü li könyv vizs gá lói záradékkal látom el.

Dr. Be ne dek Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló
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Hi va ta los ér te sí tõ
pá lyá za ti fel hí vá sok ról

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

re vi zo ri mun ka kör be

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

Ál lam igaz ga tá si gya kor lat, an gol nyelv-tu dás, ellenõr -
zési te rü le ten szer zett 5 éves gya kor lat, mér leg ké pes köny -
ve lõi, ok le ve les könyv vizs gá lói, ok le ve les pénz ügyi re vi -
zo ri, pénz ügyi-szám vi te li szakellenõri képesítés elõny. 

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

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

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

Or szá gos ha tás kö rû köz pon ti
köz igaz ga tá si szerv fel vé tel re ke res
in for ma ti kai re vi zo ri mun ka kör be

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

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

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

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

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

Anarcs Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– 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 két 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:
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok köz jegy zõ ál tal hi te le sí -

tett másolatát,
– rész le tes, kéz zel írott szak mai ön élet raj zot és
– a hi va ta li mun ka irá nyí tá sá val kap cso la tos el kép ze lé -

se ket.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell el lát ni. A mun ka kör az el bí rá lást kö ve -
tõ en 2006. jú ni us 1. napjától tölthetõ be.

Il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. alap ján.
A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj -

ta ni, zárt bo rí ték ban, 1 pél dány ban „jegy zõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel, Ka li nák Jó zsef pol gár mes ter hez a követ -
kezõ cím re: 4546 Anarcs, Kossuth út 30.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás nak a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl
számított 15 nap.

A pá lyá za tot a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat benyújtá -
sára elõ írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi ülé sén bí rál ja el,
me lyet meg elõ zõ en az Ügyrendi Bizottság értékeli.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban tá jé koz ta tást ad: Ka li nák Jó -
zsef pol gár mes ter, te le fon: (45) 404-011.

Be rek für dõ Köz ség Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

A mun ka kör el lá tá sá hoz szük sé ges is me re tek, ké pes sé -
gek és készségek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

– két év nél hosszabb köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– a kép zett sé get iga zo ló ira to kat (dip lo ma, vizs ga bi zo -
nyít vány),

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

– szak mai ön élet rajz,

– a jegy zõi mun ka kör rel kap cso la tos el vá rá sok, el kép -
ze lé sek rö vid össze fog la lá sát.

A mun ka kör dí ja zá sá ra és jut ta tá sa i ra a Ktv. 42–49. §-ai -
ban fog lal tak sze rint ke rül sor.

A pá lyá za tot dr. Haj du La jos pol gár mes ter hez kell be -
nyúj ta ni. Be rek für dõ Köz sé gi Ön kor mány zat, 5309 Be -
rek für dõ, Berek tér 15.

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

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 ról a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat be nyúj tá -
sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi ülésen dönt.

A kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat ér vény te le ní té sé nek jo -
gát fenntartja.

Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Köz gyû lé se
pá lyá za tot hir det

Bé kés csa ba Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti
Tûz ol tó-pa rancs nok sá ga (Bé kés csa ba, Ka zin czy út 9.) 

pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re

A pa rancs nok fõ fel ada tai:

– a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság tûz ol tá si, mû -
sza ki-men té si, ka taszt ró fa-el há rí tás, tûz meg elõ zé si, tûz -
vizs gá la ti és mun ka vé del mi, mi nõ sí tett idõ sza ki, gaz dál -
ko dá si és sze mély ügyi fel ada tai ellátásának felügyelete,
szervezése,

– mû kö dé si, il le té kes sé gi te rü le ten kap cso lat tar tás a
társ szer ve ze tek kel, a la kos ság gal, a gaz dál ko dó szer ve ze -
tek kel.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo mány vi szony fenn ál lá sa,

– egye te mi vagy fõ is ko lai is ko lai vég zett ség,

– fel sõ fo kú szak mai (tûz ol tó) ké pe sí tés,

– leg alább 5 éves szak mai gya kor lat,

– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat tûz vé del mi igaz ga -
tás tûz ol tás vagy tûz meg elõ zés területén,

– ren dé sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ, ren dé -
sze ti mes ter ve ze tõ kép zõ tan fo lya mi vég zett ség vagy azok 
elõ írt ha tár idõ re tör té nõ elvégzésének vállalása,

– fog lal ko zás-egész ség ügyi (fi zi kai és pszi cho ló gi ai)
al kal mas ság,

– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se.

Elõnyt je lent:

– köz igaz ga tá si is me re tek,

– ide gen nyelv is me re te,

– leg alább B-ka te gó ri ás jo go sít vány,

– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me ret.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– szak mai ön élet rajz,

– a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos szak mai
program,

– is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok
másolata,

– hi va tá sos tûz ol tó ál lo mány ban el töl tött idõ iga zo lá sa,

– ve ze tõi gya kor lat ról szó ló iga zo lás,

– nyi lat ko zat az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett ség tel je sí té sé nek vállalásáról,

– ren dé sze ti szak vizs ga – ki ne ve zést kö ve tõ egy éven
be lül tör té nõ – el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé sze ti ve ze tõ vé
kép zõ, ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ tan fo lya mok elõ -
írt ha tár idõ re történõ elvégzésérõl szóló nyilatkozat.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa: a fegy ve -
res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi -
szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény és vég re haj tá si
rendeletei alapján.

A mun ka kör 2006. au gusz tus 22-tõl tölt he tõ be. A ki ne -
ve zés ha tá ro zat lan idõre szól.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Bé kés csa -
ba Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal, 5600 Bé kés -
csa ba, Szent Ist ván tér 7., Pap Já nos pol gár mes ter. A bo rí -
ték ra kér jük rá ír ni: „Pá lyá zat tûzoltóparancsnoki beosz -
tásra”. 

A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést követõ 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról Bé kés csa ba Me gyei Jo gú
Vá ros Köz gyû lé se a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
60 napon belül dönt.

A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül a pá lyá za -
tok egy ide jû vissza kül dé sé vel az érin tett pá lyá zók írás be li
értesítést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban Pap Já nos pol gár mes ter a
(66) 523-801 te le fon szá mon nyújt fel vi lá go sí tást.
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A Bi ha ri Ön kor mány za tok Több cé lú Kis tér sé gi
Tár su lá sai Ta ná csa

pá lyá za tot hir det
ön ál ló költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ

mun ka szer ve ze te ve ze tõi ál lás he lyé nek 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,

– is ko lai vég zett ség (ál lam igaz ga tá si fõ is ko la, jo gi
egye tem, köz gaz da sá gi fõ is ko la vagy egye tem, pedagó -
gusi egyetemi végzettség),

– leg alább 3 év szak mai gya kor lat.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál a ve ze tõi gya kor lat elõnyt
jelent.

A mun ka szer ve zet-ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan idõ re
szól.

Bé re zés a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi 
XXXIII. Tv. szerint.

A mun ka szer ve zet-ve ze tõi be osz tás köz al kal ma zot ti
ma ga sabb ve ze tõi be osz tás nak minõsül.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– ve ze tõi el kép ze lé se ket tar tal ma zó szak mai ön élet raj -
zot,

– szak mai gya kor lat meg lé té rõl szó ló iga zo lást,

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

– leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé get iga zo ló dip lo ma
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 20. nap.

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

A pá lyá za tok be nyúj tá sa Bi ha ri Ön kor mány za tok
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás Tár su lá si Ta ná csa el nö ke ré -
szé re, 4100 Be rettyó új fa lu, Dózsa Gy. u. 17–19.

Ér dek lõd ni le het: Sze i fert Fe renc, a tár su lás el nö ke.
Tel.: (54) 505-411. Dr. Ök rös Zol tán, Be rettyó új fa lu Vá -
ros Ön kor mány za ta jegy zõ je. Tel.: (54) 505-415.

Izsó fal va Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü let pá lyá za tot hir det

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény
36. § (1) be kez dé se, va la mint a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) be kez dé se és 10. §
(11) be kez dé se alap ján.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

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

A jegy zõ ál tal el lá tan dó fel ada tok: ve ze ti a kép vi se -
lõ-tes tü let hi va ta lát, gon dos ko dik az ön kor mány zat mû kö -
dé sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról, a ha tás kö ré be
tar to zó ügyek ben sza bá lyoz za a ki ad má nyo zás rend jét;
gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a kép vi se lõ-tes tü let hi -
va ta lá nak köz tiszt vi se lõi te kin te té ben; dön tés re elõ ké szí ti
a pol gár mes ter ha tás kö ré be tar to zó ál lam igaz ga tá si ügye -
ket; dönt azok ban a ha tó sá gi ügyek ben, ame lye ket a pol -
gár mes ter ad; ta nács ko zá si joggal vesz részt a kép vi -
selõ-testület bizottságának ülésén; dönt a hatáskörébe utalt 
ügyekben.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:

– köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi gya kor lat,

– nyelv is me ret,

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– szak mai ön élet raj zot,

– vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok ira to kat
vagy azok hi te le sí tett másolatát,

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

A kép vi se lõ-tes tü let a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 
1992. évi XXIII. tv. 8. § (2) be kez dés b) pont ja és (4) be -
kez dé se alap ján az elõ írt gya kor la ti idõt csök kent he ti, il -
let ve szak vizs gá val nem ren del ke zõ pá lyá zót is ki ne vez -
het, fel té ve, hogy a pá lyá zó ki ne ve zé sé tõl szá mí tott egy
éven be lül a jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gát, vagy az
OKV el nök sé ge ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû -
nek minõsített tudományos fokozat alapján adott mente sí -
tést megszerzi.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló köz zé té tel tõl szá mí tott 15 nap.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban (a bo rí té kon fel tün tet ve:
„Jegy zõi pá lyá zat”) pos tai úton vagy sze mé lye sen az aláb -
bi cím re kell el jut tat ni: Izsó fal va Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat pol gár mes te re: 3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64.

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

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 ren del ke zé sei szerint.

Az ál lás be tölt he tõ: 2006. jú ni us 1-jé tõl. A ki ne ve zés
ha tá ro zat lan idõ re szól.
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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 kap nak ér te sí tést, az ered -
mény te le nül pá lyá zók pá lyá za ti anya gát az ér te sí tés sel
együtt visszaküldi az önkormányzat.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást a
(48) 351-056-os te le fon szá mon le het kér ni Fo dor Al bert
polgármestertõl.

Kar cag Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te (5300 Kar cag, Kos suth tér 1.)

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

El lá tan dó fel ada tok: a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 36. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint a jegy zõ he lyet te sí té se és a jegy zõ ál tal meg ha tá ro -
zott feladatok ellátása.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

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

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá gos
Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a teljes -
körûen köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos
fokozat alapján adott mentesítés,

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

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,

– ve ze tõi prog ram ját,

– is ko lai vég zett sé get, szak vizs gát iga zo ló ok ira tok má -
so la tát,

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

Il let mény és egyéb jut ta tás: a több szö rö sen mó do sí tott
1992. évi XXIII. tör vény szerint.

Ki ne ve zés idõ pont ja: 2006. jú li us 1-jé tõl, ha tá ro zat lan
idõre.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Kar cag Vá ro si Ön kor -
mány zat jegy zõ je, 5300 Kar cag, Kos suth tér 1.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je, mód ja: 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.

Ka zinc bar ci ka Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

ki emelt épí tés ügyi fel ada tot el lá tó
(2 fõ) ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel adat: ki emelt épí tés ügyi ügyek, va la mint
épí tés ha tó sá gi ügyek vá ro si ön kor mány zat nál.

A mun ka kör be töl té sé hez, il let ve a pá lyá zat el nye ré sé -
hez szük sé ges fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû 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.

Elõnyt je lent köz igaz ga tá si alap vizs ga, köz igaz ga tá si
szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -

raj zot,
– is ko lai vég zett ség re, szak mai kép zett ség re vo nat ko zó

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

Il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló – mó do sí tott – 1992. évi XXIII.
tv., va la mint he lyi ren de let és Egy sé ges köz szol gá la ti sza -
bály zat alap ján tör té nik.

Az ál lás 2006. jú li us 1-jé tõl tölt he tõ be. A ki ne ve zés sel
lét re jö võ köz szol gá la ti jog vi szony ha tá ro zat lan ide jû,
6 hó nap pró ba idõ vel.

A pá lyá za to kat a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le -
nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül le het be nyúj ta ni Ka zinc -
bar ci ka vá ros jegy zõ jé hez (3700 Ka zinc bar ci ka, Fõ tér 4.). 
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni „ki emelt épí tés ha tó sá gi
ügy in té zõ” pá lyá zat.

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

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót nyújt:
Ve res né dr. Ja kab Zsu zsan na cím ze tes fõ jegy zõ a (48)
514-750-es te le fon szá mon, Nagy Gyu la osz tály ve ze tõ:
(48) 514-785.

Kör mend Vá ros Ön kor mány za ta
köz be szer zé si el já rást hir det

au tó busszal vég zett, me net rend sze rin ti he lyi já ra tos
sze mély szál lí tás szol gál ta tó já nak ki vá lasz tá sá ra

A köz be szer zé si el já rás ban va ló rész vé tel fel té te lei:
– Pénz ügyi fel té tel: a szám la ve ze tõ bank(ok) iga zo lá sa

alap ján az aján lat te võ bank szám lá ján az el múlt egy év ben
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(2005.) ket tõ, vagy en nél több al ka lom mal, 10 nap nál
hosszabb ide ig sor ban ál lás ne for dul jon elõ, és az aján lat -
te võ gaz dál ko dá sa a 2004. évben ne legyen veszteséges.

– Mû sza ki-szak mai fel té tel: a tel je sí tés be be von ni kí -
vánt jár mû vek kö zött leg alább 2 db ér vé nyes for gal mi en -
ge déllyel és ér vé nyes kör nye zet vé del mi iga zo ló lap pal, és
leg alább jár mû ven ként 22 fé rõ hellyel ren del ke zõ jár mû -
nek (au tó busz) kell len nie, amely  jár mû vek kö zül leg -
alább egy jár mû nek leg alább EURO-II ka te gó ri á jú mo tor -
ral fel sze relt nek kell lennie.

A köz be szer zé si el já rás ra te kin tet tel a to váb bi rész vé te li 
elõ írá so kat a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben meg je lent hir det -
mény tar tal maz za.

Az aján la ti do ku men tá ció be szer zé si le he tõ sé gé nek fel -
té te lei: az aján la ti do ku men tá ci ót az aján lat té te li határ -
idõig le het be sze rez ni sze mé lye sen, vagy pos tai úton
(9900 Kör mend, Sza bad ság tér 7.) az aján lat ké rõ tõl. A do -
ku men tá ci ót az aján lat ké rõ té rí tés men te sen bo csát ja ren -
delke zésre. 

Aján lat té te li ha tár idõ: 2006. jú li us 6-a, 9 óra.
El bí rá lás mód ja és szem pont jai:  Az aján lat ké rõ  a leg -

ala cso nyabb össze gû vál la lá si árat meg aján ló aján lat te võ -
vel köt szerzõdést. 

Ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. jú li us 12. 11 óra.
Szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2006. jú li us 24.

11 óra.
A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. au -

gusz tus 1-je.
A szer zõ dés idõ tar ta ma: 48 hó nap.
A 2004. évi XXXIII. tör vény 6.§ (3) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott in for má ci ó kat az aján la ti do ku men tá ció
tar tal maz za. To váb bi in for má ci ók: dr. Da los Ju dit, tel.:
(94) 594-455.

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

meg üre se dett 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,
– 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.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az aláb bi do ku men tu mo kat:
– szak mai ön élet rajz,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te les má so la ta.

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 alap ján.

Igény sze rint az ön kor mány zat szol gá la ti la kást biz to sít.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent, ha a pá lyá zó vál -
lal ja Kö rös sza kál köz ség be va ló kiköltözést.

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

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat Kö -
rös sza kál Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
a pá lyá za ti be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát követõ 15 napon
belül bírálja el.

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

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

A pá lyá za tot Kö rös sza kál köz ség pol gár mes te ré hez
 címezve (4136 Kö rös sza kál, Pi ac tér 1.), zárt bo rí ték ban,
1 pél dány ban kell be nyúj ta ni. A bo rí ték ra rá kell írni:
„Jegyzõi pályázat”.

Az ál lás sal kap cso la tos bõ vebb fel vi lá go sí tást Sa mók
Gyu la pol gár mes ter tõl az (54) 435-400-as te le fo non lehet
kérni.

Tab vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

bel sõ el len õr mun ka kör 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, 

a) szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (közgazda -
sági), vagy

b) más fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség ese tén a kö vet ke zõ
ké pe sí té sek valamelyike 

ba) ok le ve les pénz ügyi re vi zo ri,

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

bc) ok le ve les könyv vizs gá lói,

bd) költ ség ve té si el len õri,

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

bf) a Bel sõ El len õrök Nem zet kö zi Szer ve ze te ok le ve les
bel sõ el len õri képesítése,

bg) köz igaz ga tá si gaz dál ko dá si és el len õr zé si szakértõ.

va la mint az a), il let ve a b) pont ban meg ha tá ro zott kép zett -
ség és ké pe sí tés mel lett leg alább két éves mun ka vi szony,
köz tiszt vi se lõi, il let ve köz al kal ma zot ti jog vi szony, hi va tá -
sos ál lo má nyú szol gá la ti vi szony meg lé te el len õr zé si,
költ ségvetési, pénz ügyi vagy szám vi te li mun ka kör ben.
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El lá tan dó fel ada tok: 
El lát ja Tab Vá ros Ön kor mány za ta, va la mint az ön kor -

mány zat ál tal fenn tar tott hat ön ál ló an gaz dál ko dó és ket tõ
rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó  in téz mény belsõ el len õr zé -
sét. 

A bel sõ el len õr zé si te vé keny ség so rán szabályszerû -
ségi, pénz ügyi, rend szer- és tel je sít mény-el len õr zé se ket,
va la mint az éves ele mi költ ség ve té si be szá mo lók ra vo nat -
ko zó an meg bíz ha tó sá gi el len õr zé se ket kell vé gez ni az
Áht.-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelõen. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– vég zett sé get bi zo nyí tó ok irat má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– va la mint a két éves gya kor lat igazolását a fenti mun ka -

kör ben. 

Il let mény: 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 va ló  meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap. 

El bí rá lá si ha tár idõ: a be nyúj tá si ha tár idõ tõl szá mí tott
15. nap. 

A mun ka kör be tölt he tõ 2006. jú li us 1-jétõl ki ne ve zés sel 
vagy meg bí zá si jog vi szony keretében.  

A ki ne ve zés vagy meg bí zás ha tá ro zat lan idõ re szól.
A mun ka idõ na pi 4 óra vagy he ti 20 óra. 

A pá lyá za tot Tab város jegy zõ jé hez kell be nyúj ta ni,
cím: 8660 Tab, Kos suth L. u. 49.

To váb bi in for má ci ót Tab Vá ros jegy zõ jé tõl kér het a pá -
lyá zó. Tel.: (84) 525-901.

Val kó Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Az ál lás be töl té sé nek ki zá ró la gos fel té te lei:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vagy ál lam– és jog tu do má -

nyi egye te mi vég zett ség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si ve ze tõi (jegy zõi, al jegy -

zõi, osz tály ve ze tõi…) gya kor lat,
– az 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-ában fog lalt va gyon -

nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vál la lá sa.

A pá lyá za ti ki írás fel té te le i nek nem meg fe le lõ pá lyá za -
tok ér de mi vizs gá lat nél kül, azon na li vissza kül dés re ke rül -
nek. Szám vi te li és pénz ügyi gya kor la ti is me re tek elõnyt
je len te nek.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– szak mai pá lya fu tást és ve ze tõi el kép ze lé se ket tar tal -
ma zó rész le tes önéletrajzot

– vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ira to kat vagy
azok hi te les másolatát

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

Il let mény és egyéb jut ta tá sok az 1992. évi XXIII. tör -
vény, va la mint a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat sze -
rint. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. Az ál lás ról a
 képviselõ-testület a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ leg -
kö ze leb bi ülé sén dönt. Az ön kor mány zat szol gá la ti la kást
nem tud biz to sí ta ni. A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja ma gá -
nak a jo got, hogy a pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít sa. A pá lyá za ti ki írás nak ma ra dék ta la nul meg fe -
le lõ pá lyá za tok be fo ga dá sa után a kép vi se lõ-tes tü let az
Elõ ké szí tõ Bizottság által kijelölt pályázókat személyesen
is meg fogja hallgatni a döntéshozatalát megelõzõen.

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 nap ját kö ve tõ 15. nap 16 órá -
ja. A pá lyá za tot pos tai úton vagy sze mé lye sen le het le ad ni
Mol nár Sza bó Lász ló pol gár mes ter ré szé re „Jegy zõi pá -
lyá zat” meg je lö lés sel a 2114 Val kó, Rá kó czi u. 3. szám
alat ti cí men. A si ker te len pá lyá za ti anya gok a képvi -
selõ-testület dön té sét kö ve tõ 8 napon belül visszaküldésre
kerülnek a pályázatok benyújtóihoz.

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

A Ma gyar Vas úti Hi va tal
(1088 Bu da pest, Mú ze um ut ca 11.)

pá lyá za tot hir det
a Jo gi és Ha tó sá gi Fõ osz tály

fõ osz tály ve ze tõi mun ka kö ré re

A fõ osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok,
va la mint a Ma gyar Vas úti Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá nak elõ írá sai és a Hi va tal el nö ké nek uta sí tá sai
fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve -
ze té se alatt ál ló Jo gi és Ha tó sá gi Fõ osz tály mun ká ját, il -
letve el lát ja a sze mé lyes ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat.
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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,

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai és/vagy egye -
te mi dip lo ma) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról
 szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let sze rint,

– ve ze tõi ta pasz ta lat,

– jo gi szak vizs ga.

Elõnyt je lent:

– to váb bi szak irá nyú má sod dip lo ma,

– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább tár gya -
lá si szin tû is me re te (an gol/né met/fran cia),

– köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek in té zé sé ben szer zett
gya kor lat.

 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -
ké pes, ma gyar nyel vû ön élet raj zot,

– 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 és egyéb vég zett sé get/is me re tet
ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,

– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos ve ze tõi prog -
ramot,

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

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

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

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hi va ta los (Bel -
ügyi Köz löny ben tör té nõ) meg je le nést kö ve tõ 20 na pon
be lül.

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

A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Ma gyar Vas úti Hi va -
tal El nö ki Tit kár sá ga ré szé re cí mez ve (1088 Bu da pest,
Mú ze um ut ca 11.) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat a Ma gyar Vas úti
Hi va tal Jo gi és Ha tó sá gi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je mun -
ka kör re.”

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 ki vá lasz tott
pá lyá zók a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vel sze mé lyes
kon zul tá ci ón vesz nek részt. 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 kap nak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het:
E-ma il ben a ki va lasz tas@vas uti hi va tal.gov.hu cí men.

A pá lyá za ti fel hí vás hoz kap cso ló dó to váb bi in for má ci ók,
a ve ze tõi prog ram ja va solt szer ke ze té re, tar tal mi ele me i re
vo nat ko zó in for má ci ók a Ma gyar Vas úti Hi va tal hon lap -
ján (http://vas uti hi va tal.gov.hu/) ol vas ha tók.

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

a stra té gi ai ka bi net jo gi igaz ga tói ál lá sá nak
be töl té sé re

A jo gi igaz ga tó fel ada tai:
A Fel ügye let egy sé ges jo gi te vé keny sé gé nek érde -

kében:
– Ki ala kít ja a Fel ügye let egy sé ges, a ha zai és a nem zet -

kö zi jog fej lõ dés irá nya it fi gye lem be ve võ jog al kal ma zá si
és sza bá lyo zá si gya kor la tát. 

– Gon dos ko dik ar ról, hogy a fel ügye le ti ha tá ro za tok
tük röz zék az egy sé ges fel ügye le ti ál lás pon tot.

– Irá nyít ja a Jo gi bi zott ság mun ká ját.
– Fe le lõs a fel ügye le ti ál lás fog la lá sok szak mai ko or di -

ná lá sá ért.
– Ja vas la tot tesz a fõ igaz ga tó ré szé re a Fel ügye let ál tal

kö ve ten dõ egy sé ges fel ügye le ti jo gi ál lás pont ra.
– A fõ igaz ga tó uta sí tá sa alap ján vé le mé nye zi, el len -

jegy zi a ha tá ro zat ter ve ze te ket.
– A fõ igaz ga tó fel ha tal ma zá sa ese tén el jár a ki emelt jo gi 

ügyek ben.
– Ja vas la tot tesz a Ket. egy sé ges, fel ügye le ti al kal ma zá -

sá ra és ér tel me zé sé re.
– A Fel ügye le ten be lül ko or di nál ja a pe res ügye ket,

kap cso la tot tart a Fel ügye let pe res ügye i ben el já ró jo gi
kép vi se lõ vel, részt vesz a kép vi se let el lá tá sá ban.

– Gon dos ko dik ar ról, hogy a pe res ügyek ta pasz ta la tai a
fel ügye le ti jo gi mun ká ban meg je len je nek.

– El lát ja az adat- és ti tok vé de lem mel kap cso la tos jo gi
fel ada to kat.

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

tör vény (Ktv.) ál tal elõ írt al kal ma zá si fel té te lek:
– jo gi egye te mi vég zett ség, jo gi szak vizs ga,
–  pénz ügyi jog te rü le tén szer zett szak mai gya kor lat, a

te rü let re, il let ve a köz igaz ga tá si el já rás ra vo nat ko zó ha zai
és uni ós jog sza bá lyok ala pos is me re te,

– ve ze tõi gya kor lat,
– ak tív, kom mu ni ká ció ké pes (írás ban és szó ban) an gol -

nyelv-tu dás,
– nem zet biz ton sá gi el len õr zés,
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– va gyon nyi lat ko zat,
– bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság.
(A jog vi szony lé te sí té sét kö ve tõ en a Ktv. és a PSZÁF

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

Elõnyt je lent:
– fel sõ fo kú köz gaz da sá gi vég zett ség,
– má so dik ide gen nyelv is me re te.

Elv árt kész sé gek, tu laj don sá gok:
– ki vá ló kom mu ni ká ci ós és tár gya ló kész ség,
– mo ti vá ci ós ké pes ség és kö ve tel mény ori en tált ság,
– ala pos ság és pre ci zi tás,
– rend szer ben va ló gon dol ko dá si ké pes ség.

A pá lyá zat hoz kér jük, mel lé kel je:
– is ko lai vég zett sé gét, kép zett sé gét iga zo ló ok ira tok

fény má so la tát,
– ön élet raj zát,
– er köl csi bi zo nyít ványt,
– 1db iga zol vány ké pet.

Az al kal ma zás fel té te le i re a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. és a PSZÁF jog ál lá sá ról szó ló
1999. évi CXXIV. tör vény irány adó.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás nak a hi va ta los ér te sí tõ ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá -
mí tott 15. nap.

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

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

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

Ér pa tak Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

Ér pa tak Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le té nek
Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban

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,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– 5 év szak mai gya kor lat.

Elõnyt je lent:
– már meg lé võ köz igaz ga tá si gya kor lat,
– szá mí tó gé pes is me re tek,
– pá lyá zat ké szí tés ben va ló jár tas ság.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a pá lyá zó nak a mun ka kör re, a hi va tal irá nyí tá sá ra vo -

nat ko zó szak mai el kép ze lé se it, a vég zett sé get iga zo ló ok -
ira tok hiteles másolatát,

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

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

Az el bí rá lás ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá sa ha tár ide -
jét kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás 2006. jú ni us 1. nap já val 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 ellátni.

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.

Igény ese tén szol gá la ti la kás és te le fon hasz ná lat.
A kép vi se lõ-tes tü let a Ktv. 8. § (2) be kez dé sé nek a) és

b) pont jai, va la mint a (4) be kez dé se alap ján fenn tart ja ma -
gá nak a jo got, hogy a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges
köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te alól felmentést adhat a
pályázónak.

A pá lyá za to kat Ér pa tak köz ség pol gár mes te ré hez kell
be nyúj ta ni le zárt bo rí ték ban. Cím: 4245 Ér pa tak, Bé ke
u. 28. Tel.: (42) 268-804, 568-019. A bo rí té kon kér jük fel -
tün tet ni: „ Jegyzõi pályázat”.

A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a
pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek nyilvánítsa.

Ke re pes Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

I. fo kú épí tés ügyi fel ada to kat el lá tó
mû sza ki osz tály ve ze tõi ál lás be töl té sé re

Az ál lás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény 10. § (3) be kez dé se alap ján tölthetõ be.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ké pe sí té si elõ írás: a 9/2005. (II. 3.) Korm. ren de let

sze rint,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 5 év köz igaz ga tá si gya kor lat.

500 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 9. szám



A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– az is ko lai vég zett sé get és a szak vizs ga meg lé tét ta nú -

sí tó ok ira tok másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt.

Az il let mény és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog -
ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sze rint ke rül nek
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 15 napon belül.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö -
vetõ 15 na pon be lül történik.

Ér dek lõd ni Cze czé né dr. Szir mai Gab ri el la jegy zõ nél
le het a (28) 561-055-ös te le fon szá mon.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban Ke re pes Nagy köz ség
Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ jé hez a kö -
vet ke zõ cím re kell be nyúj ta ni: 2144 Kerepes, Vasút u. 42.

Ke re pes Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

pénz ügyi osz tály ve ze tõi ál lás be töl té sé re

Az ál lás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény 10. § (3) be kez dé se alap ján tölthetõ be.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– szak irá nyú egye te mi vagy fõ is ko lai és mér leg ké pes

köny ve lõi vég zett ség,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 5 év köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– az is ko lai vég zett sé get és a szak vizs ga meg lé tét ta nú -

sí tó ok ira tok másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt.

Az il let mény és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog -
ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sze rint ke rül nek
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 15 na pon be lül.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö -
vetõ 15 na pon be lül történik.

Ér dek lõd ni Cze czé né dr. Szir mai Gab ri el la jegy zõ nél
le het a (28) 561-055-ös te le fon szá mon.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban Ke re pes Nagy köz ség
Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ jé hez a kö -
vet ke zõ cím re kell be nyúj ta ni: 2144 Kerepes, Vasút u. 42.

Két pó Köz ség 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, 

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

– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat, 

– ma gyar ál lam pol gár ság, 

– bün tet len elõ élet.

A pályá zat hoz csa tol ni kell: 

– vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok köz jegy zõ ál tal 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, 

– az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak -
mai elképzeléseit.

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

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be -
nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi testületi
ülés.

Az ál lás vár ha tó an 2006. má jus 15-tõl tölt he tõ be. 

El lá tan dó fel ada tok: a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 36. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott feladatok. 

Az il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sá ra a
 köztisztviselõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí tott
1992. évi XXIII. tör vény és a vo nat ko zó he lyi ren de le tek
alap ján ke rül sor, rugalmas egyezséggel. 

A pá lyá za to kat Két pó köz ség pol gár mes te ré hez (Két pó, 
Al más sy tér 1.) kell be nyúj ta ni. A pá lyá za tok kal kap cso -
lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás Bol dog Ist ván pol gár mes ter -
tõl az (56) 333-294-es te le fo non kér he tõ. 
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Nagy har sány, Kis har sány, Nagy tót fa lu
Ön kor mány za tok Kép vi se lõ-tes tü le tei

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

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

pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két éves szak mai gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les fény má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ön élet raj zot,
– szak mai-ve ze tõi prog ra mot.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok a Ktv.-ben meg ha tá ro zot -
tak szerint.

Igény ese tén szol gá la ti la kást tu dunk biz to sí ta ni.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl

szá mí tott 15. nap.
El bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá -

mí tott 15. nap.
A kör jegy zõi ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt -

he tõ.
A pá lyá za to kat a kö vet ke zõ cím re kell be nyúj ta ni: Ba -

las sa Gyu la, Nagy har sány pol gár mes te re, 7822 Nagy har -
sány, Kos suth u. 22. Te le fon: (72) 568-000.

Mi nisz te ri uta sí tás

A bel ügy mi nisz ter
19/2006. (BK 9.) BM

uta sí tá sa
a köz te rü le ten el kö ve tett jog sér té sek

vissza szo rí tá sá ról szó ló
11/2006. (BK 6.) BM uta sí tás mó do sí tá sá ról

A köz te rü le ten el kö ve tett jog sér té sek vissza szo rí tá sá ról
szó ló 11/2006. (BK 6.) BM uta sí tás (a to váb bi ak ban: Ut.)
mó do sí tá sá ra kiadom az alábbi

uta sí tást:

1. Az Ut. 2. pont já ban az egyez te tõ fó ru mok lét re ho zá -
sá ra elõ írt ha tár idõ or szá gos szin ten 2006. má jus 31-re, te -
rü le ti szin ten 2006. jú ni us 30-ra, to váb bá az in téz ke dé si

terv el ké szí té sé re meg ha tá ro zott határidõ 2006. június
30-ra módosul.

2. Az Ut. 3. pont já ban a hely zet fel mé ré sé re, értékelé -
sére elõ írt ha tár idõ  2006. jú li us 31-re módosul.

3. Az Ut. 4. pont já ban az ese ti mun ka cso port lét re ho zá -
sá ra elõ írt ha tár idõ  2006. má jus 31-re, az ér té ke lõ je len tés
el ké szí té sé re meg ha tá ro zott ha tár idõ 2006. szep tem ber
30-ra módosul.

4. Az Ut. 5. pont já ban az aján lás ki dol go zá sá ra elõ írt
ha tár idõ 2006. jú li us 31-re módosul.

5. Az Ut. 6. pont já ban a szem pont rend szer ki dol go zá sá -
ra elõ írt ha tár idõ  2006. jú li us 31-re módosul.

6. Az Ut. 16. pont já ban a kom mu ni ká ci ós terv ki dol go -
zá sá ra elõ írt ha tár idõ 2006. má jus 31-re módosul.

7. Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. Ren -
del ke zé se it az érin tett ál lo mánnyal is mer tet ni kell.

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

Köz le mény

Köz le mény
a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Gaz da sá gi

Fõ igaz ga tó ság ál tal
a Bel ügyi Köz löny ben 2006. már ci us 1-jén meg je lent

pá lyá zat el bí rá lá sá ról

A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sa kor fel vett jegy zõ könyv
sze rint a bí rá lóbizottság

a Sik lós, Fel sza ba du lás u. 98/A I/6. szám alat ti la kás vo -
nat ko zá sá ban Kaj dity Ist ván 4 000 020 Ft-ról szó ló aján -
latát,

a Mi kó há za, Sza bad ság u. 23/B szám alat ti in gat lan vo -
nat ko zá sá ban Ta kács And rás 1 900 750 Ft, és 240 000
+ 20% áfa össze gû aján la tát,

a Sik lós, Fel sza ba du lás u. 96/A I/7. szám alat ti la kó in -
gat lan vo nat ko zá sá ban De li Nor man Vid 4 501 199 Ft-ról
szó ló aján la tát 

nyil vá ní tot ta nyer tes nek.

Bel ügy mi nisz té ri um
Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság
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Tá jé koz ta tó

A Bel ügyi Köz löny min den hó nap 1. és 15. nap ján je le -
nik meg.

Lap zár ta: a meg je le nés elõt ti 15. mun ka nap, dé li 12 óra.
A köz tiszt vi se lõi pá lyá za to kat a 441-1708-as fax szám ra 

kér jük meg kül de ni.
A pénz ügyi be szá mo lók meg je len te té se té rí tés el le né -

ben tör té nik.
Köz zé té tel dí ja: 38 000 Ft + áfa.
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Szer kesz ti a Bel ügy mi nisz té ri um Jo gi fõ osz tá lya, 1903 Bu da pest, Jó zsef A. u. 2–4.
Szer kesz té sért fe le lõs: dr. Hor váth Ist ván.
Szer kesz ti: Sze pesi Ti bor né. Te le fon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-ma il: sze pe si ne@bm.gov.hu.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.
Fe le lõs kiadó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62., Pf. 357, vagy fa xon:
318-6668. In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban,vagy a Bu da pest VII.,
Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), il let ve meg ren del he tõ a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 932 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1127 Ft áfá val. 
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0865–5154

06.1323 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja.
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes9
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