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Jogszabályok

A Kormány
225/2007. (VIII. 31.) Korm.

rendelete
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. §-a (1) bekez-
désének h) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL.
törvény 174/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiak-
ban: NFH) központi hivatal. Az NFH-t a fogyasztóvédele-
mért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irá-
nyítja.

(2) Az NFH önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok fe-
lett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.

(3) Az NFH-t fõigazgató vezeti.

(4) Az NFH székhelye Budapest.

2. §

A miniszter irányítási jogkörében
a) a fõigazgató javaslata alapján kinevezi és felmenti

az NFH gazdasági vezetõjét;
b) jóváhagyja az NFH éves ellenõrzési és vizsgálati

programját;
c) évente beszámoltatja a fõigazgatót az NFH tevé-

kenységérõl.

3. §

(1) Az NFH központi szervbõl, területi szervekbõl, va-
lamint azok kirendeltségeibõl áll.

(2) Az NFH központi szervét a fõigazgató közvetlenül
vezeti.

(3) Az NFH területi szervei az igazgató által vezetett re-
gionális felügyelõségek (a továbbiakban: felügyelõségek).
A felügyelõségek szervezeti egységei a – regionális fel-
ügyelõségek székhelyén kívüli – megyeszékhelyeken mû-
ködõ kirendeltségek.

(4) A felügyelõségek megnevezését, székhelyét, illeté-
kességi területét e rendelet melléklete tartalmazza.

(5) Az NFH a közigazgatási hivatalok szakigazgatási
szerveiként mûködõ fogyasztóvédelmi felügyelõségek
(ideértve azok területi osztályait is), valamint a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség általános jogutódja.

4. §

(1) A fõigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az
NFH központi szervének köztisztviselõi és munkavállalói,
továbbá a felügyelõségek igazgatói felett. Az igazgatók ki-
nevezését, felmentését a miniszter elõzetesen vélemé-
nyezi.

(2) Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a fel-
ügyelõség, illetve kirendeltségeinek köztisztviselõi és
munkavállalói felett. A vezetõ beosztású köztisztviselõk
kinevezését, felmentését a fõigazgató elõzetesen vélemé-
nyezi.

5. §

A fõigazgató
a) évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszá-

moltathatja a felügyelõségek igazgatóit a felügyelõség te-
vékenységérõl;

b) megszervezi és összehangolja az éves ellenõrzési és
vizsgálati programban meghatározott regionális és orszá-
gos vizsgálatokat;

c) több felügyelõség illetékességi területét vagy a fo-
gyasztók széles körét érintõen eseti vizsgálatokat rendel-
het el;

d) ellátja a felügyelõségek szakmai tevékenységének
törvényességi, szakszerûségi ellenõrzését;

e) a felügyelõségek igazgatóit – a felügyelõség köz-
igazgatási hatósági eljárása kivételével – konkrét feladat
elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja.

6. §

(1) Az NFH központi szerve útján
a) véleményezi a fogyasztókat érintõ jogszabályterve-

zeteket a miniszter megkeresése alapján;
b) szükség szerint javaslatot tesz a miniszternek a fo-

gyasztókat érintõ jogszabályok módosítására;
c) közremûködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgo-

zásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesü-
lését;

d) irányítja az áruk és szolgáltatások biztonságossága
és megfelelõsége ellenõrzésével összefüggõ, külön jog-
szabályban meghatározott feladatokat, mûködteti a Köz-
ponti Piacfelügyeleti Információs Rendszert;
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e) koordinálja az NFH nemzetközi kapcsolatait;
f) végzi, illetve végezteti a feladatainak ellátásához

szükséges laboratóriumi vizsgálatokat;
g) gondoskodik az NFH köztisztviselõinek szakmai to-

vábbképzésérõl;
h) együttmûködési megállapodást köthet a fogyasztó-

védelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel.

(2) Az NFH
a) szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képvi-

seletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a
fogyasztói ismeretek bõvítéséhez, a fogyasztói tudatosság
erõsítéséhez;

b) fogyasztói jogokat ismertetõ kiadványokat jelentet
meg;

c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve
végeztet, és közzéteszi azok eredményét;

d) módszertani segédanyagokat készít a helyi önkor-
mányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elõsegí-
tése és egységessége érdekében, továbbá

e) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák mû-
ködését.

(3) Az NFH fogyasztóvédelmi hatóságként
a) a jogszabályban más szervek számára megállapított

fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörök kivételével ellen-
õrzi mindazon tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és
hatósági elõírások megtartását, amelyek a fogyasztókat
érintik vagy érinthetik, így különösen

aa) az áru forgalmazására és szolgáltatások nyújtására,
ab) az áru és szolgáltatás minõségére, az áru biztonsá-

gossági követelményeknek való megfelelésének tanúsí-
tására,

ac) az áru mérésére – ideértve a mérõeszköz hitelessé-
gét is –, elszámolására, valamint a kiállított számla, illetve
nyugta helyességére,

ad) a megállapított hatósági ár alkalmazására,
ae) a fogyasztók tájékoztatására,
af) a közterületi árusításra, szolgáltatás nyújtására

vonatkozó jogszabályi és hatósági elõírások megtartását;
b) külön jogszabály szerint ellenõrzi az áruk és szolgál-

tatások biztonságosságát és megfelelõségét;
c) figyelemmel kíséri a fogyasztói szerzõdés megköté-

sénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhe-
tõvé tett általános szerzõdési feltételeket, és szükség ese-
tén a fõigazgató útján külön jogszabály szerint eljárást in-
dít ezek érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségé-
nek megállapítása, valamint a tisztességtelen általános
szerzõdési feltétel alkalmazásától és alkalmazására ajánlá-
sától való eltiltás iránt;

d) ellátja mindazokat a közigazgatási hatósági felada-
tokat, amelyeket jogszabály feladat- és hatáskörébe utal.

(4) A felügyelõségek a külön jogszabályban meghatáro-
zott esetekben, az ellenõrzésük során észlelt szabálysérté-
sek miatt a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják.

7. §

(1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány közigaz-
gatási hatósági ügyekben az NFH-t jelöli ki.

(2) Közigazgatási hatósági ügyekben elsõ fokon regio-
nális illetékességgel a felügyelõségek, másodfokon orszá-
gos illetékességgel az NFH központi szerve jár el.

(3) A Kormány
a) a felügyelõségek gyógyszerek reklámozásával kap-

csolatos eljárásában az Országos Gyógyszerészeti Intéze-
tet, az NFH központi szerve által lefolytatott másodfokú
eljárásban az Egészségbiztosítási Felügyeletet,

b) a felügyelõségek gyógyászati segédeszközök reklá-
mozásával kapcsolatos eljárásában az Egészségügyi Enge-
délyezési és Közigazgatási Hivatalt, az NFH központi
szerve által lefolytatott másodfokú eljárásban az Egész-
ségbiztosítási Felügyeletet,

c) a felügyelõségek elektronikus úton kötött szerzõdé-
sekre vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos el-
járásában a Nemzeti Hírközlési Hatóságot
jelöli ki szakhatóságként.

8. §

(1) Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik, fogyasztó-
védelmi hatóságként a Kormány a területileg illetékes fel-
ügyelõséget jelöli ki.

(2) A Kormány
a) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi

LVIII. törvény 20. §-ának (2) bekezdésében,
b) az Fgytv. 21. §-ának (3)–(4) bekezdésében,

39. §-ának (1) bekezdésében, 43/A. §-a (1) bekezdésének
d) pontjában, valamint (3) bekezdésében, illetve
50. §-ában,

c) az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. tör-
vény (a továbbiakban: Eht.) 16. §-ának k) pontjában,

d) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyá-
szatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalma-
zás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
76. §-ának (2) bekezdésében
fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH központi szervét
jelöli ki.

(3) A Kormány
a) az Fgytv. 3. §-ának (3) bekezdésében, 17. §-ának

(5) bekezdésében, 43/A. §-a (1) bekezdésének a)–c) és
e)–j) pontjában, valamint (2) és (4) bekezdésében, továbbá
48. §-ának (3) bekezdésében,

b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tör-
vény 10. §-a (1) bekezdésének f) pontjában,

c) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
11. §-ában,

d) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
5. §-ában,
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e) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 10. számú melléklete A) pontjának
11. alpontjában,

f) az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,

g) az Eht. 21. §-ában, 42. §-a (2) bekezdésének c) pont-
jában, valamint 45. §-ának (3) bekezdésében,

h) a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 7. §-ának
e) pontjában, 8. §-a (1) bekezdésének a)–b) és f) pontjá-
ban, 9. §-ában, 10. §-ának a) pontjában, 11. §-ának (1) be-
kezdésében, valamint 18. §-ának e) pontjában
fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.

(4) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 16. §-a (4) bekezdésének g) pontja sze-
rinti esetben a vámtitokról az eljárásra illetékes felügyelõ-
séget az NFH központi szerve útján kell tájékoztatni.

9. §

E rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A felügyelõségek megnevezése, székhelye,
illetékességi területe

1. Dél-alföldi Régió
NFH Dél-alföldi Regionális Felügyelõsége
Felügyelõség székhelye: Szeged
Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés me-

gye, Csongrád megye

2. Dél-dunántúli Régió
NFH Dél-dunántúli Regionális Felügyelõsége
Felügyelõség székhelye: Kaposvár
Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye,

Tolna megye

3. Észak-alföldi Régió
NFH Észak-alföldi Regionális Felügyelõsége
Felügyelõség székhelye: Debrecen
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagy-

kun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4. Észak-magyarországi Régió
NFH Észak-magyarországi Regionális Felügyelõsége
Felügyelõség székhelye: Eger
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

Heves megye, Nógrád megye

5. Közép-dunántúli Régió
NFH Közép-dunántúli Regionális Felügyelõsége
Felügyelõség székhelye: Székesfehérvár
Illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Eszter-

gom megye, Veszprém megye

6. Közép-magyarországi Régió
NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelõsége
Felügyelõség székhelye: Budapest
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye

7. Nyugat-dunántúli Régió
NFH Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelõsége
Felügyelõség székhelye: Gyõr
Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas

megye, Zala megye

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
19/2007. (VIII. 29.) ÖTM

rendelete
a tûzvédelem atomenergia alkalmazásával

kapcsolatos sajátos követelményeirõl és a hatóságok
tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
(a továbbiakban: At.) 68. §-a (7) bekezdésének c) pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában
meghatározott feladatkörömben, az igazságügyi és rendé-
szeti miniszterrel egyetértésben a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a nukleáris létesítmények
sajátos tûzvédelmi szabályaira, a tûzesetek megelõzésé-
nek, a tûzoltási feladatok ellátásának, a tûzvizsgálatnak,
valamint ezek feltételei biztosításának követelményeire,
a létesítés, engedélyezés, használat és ellenõrzés során,
azok érvényre juttatására és a tûzvédelmi ellenõrzések
rendjére.

(2) A rendelettel megállapított mûszaki követelménye-
ket a technológiai létesítmény, valamint az ezekbe beépí-
tésre kerülõ berendezés építési, létesítési eljárása során
a tervezésnél, az átalakításnál, a bõvítésnél, illetve a mó-
dosításnál annak körében és mértékében kell alkalmazni.
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2. §

E rendelet alkalmazásában
a) technológiai létesítmény: a nukleáris létesítményen

belüli nukleáris technológiát kiszolgáló gépet, berendezést
tartalmazó helyiség, épület, építmény,

b) tûzbiztonság: a nukleáris létesítmény azon minõségi
sajátossága, amely mûszaki és szervezési megoldások
alkalmazásával biztosítja a nukleáris létesítmény tûzvé-
delmét társadalmilag, hatóságilag és nemzetközileg elfo-
gadott gyakorlat figyelembevételével.

3. §

(1) A nukleáris létesítményekben a tûzmegelõzés és
a tûzvizsgálat sajátos követelményeit magába foglaló
Nukleáris Tûzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Sza-
bályzat) e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Szabályzatban foglalt tûzvédelmi követelmények
teljesülése a hatósági engedélyek megadásának feltétele.

(3) Ha a nukleáris létesítmény tûzvédelmét a Szabály-
zatban foglaltaktól eltérõen kívánják biztosítani, úgy a ha-
tósági eljárásokban a kérelmezõ szakértõi véleménnyel
alátámasztottan igazolja, hogy a választott megoldás ese-
tén a tûzbiztonság a Szabályzatban meghatározottakkal
egyenértékû vagy annál nagyobb lesz.

4. §

(1) Az atomerõmû létesítményei vonatkozásában a tûz-
védelmi hatóság 5 éves ciklusidejû átfogó ellenõrzési
ütemtervet készít éves bontásban.

(2) Az ellenõrzési ütemterv ciklusideje alatt a létesít-
mény teljes tûzvédelmi lefedettségének vizsgálatát végre
kell hajtani.

(3) Az atomenergia alkalmazója tájékoztatja a tûzvédel-
mi hatóságot a következõ évi fõjavítások idõtartamáról.

(4) Az ellenõrzési ütemtervet a katasztrófavédelmi igaz-
gatóságnak meg kell küldeni.

(5) Az ellenõrzési ütemtervet tájékoztatás céljából meg
kell küldeni az Országos Atomenergia Hivatal (a továb-
biakban: OAH) és az atomerõmû részére.

5. §

A tûzvédelmi hatóság 3 évente átfogó tûzvédelmi ellen-
õrzést tart a kutatóreaktor és létesítményei vonatkozásá-
ban, valamint a kiégett nukleáris fûtõelemek átmeneti szá-
raz tároló létesítményeiben.

6. §

(1) A tûzvédelmi hatóság a tervezett tûzvédelmi ellenõr-
zés idõpontjáról az atomenergia alkalmazója kiértesíté-
sével egyidejûleg tájékoztatja az OAH-t.

(2) A tûzvédelmi ellenõrzésen az OAH képviselõje
megfigyelõként részt vehet.

(3) A tûzvédelmi ellenõrzésen tapasztaltakról, valamint
az ezt esetlegesen követõ hatósági intézkedésrõl a tûzvé-
delmi hatóság az OAH-t tájékoztatja.

7. §

A nukleáris létesítményben bekövetkezett tûzese-
ménnyel kapcsolatban lefolytatott belsõ vizsgálatról az
OAH tájékoztatja az illetékes tûzvédelmi hatóságot.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 60. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti e rendelet 9. §-a és 2. melléklete.

9. §

A tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenysé-
gének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet mel-
léklete e rendelet 2. mellékletével egészül ki.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

1. melléklet
a 19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelethez

Nukleáris Tûzvédelmi Szabályzat

I. Fejezet

ATOMERÕMÛVEK TÛZVÉDELMI
KÖVETELMÉNYEI

Tervezés, létesítés

1. A tûzbiztonság általános tervezési alapelvei

1.1. A biztonság szempontjából fontos épületszerkeze-
teknek, rendszereknek és rendszerelemeknek – az egyéb
biztonsági szempontok betartása mellett – olyannak kell
lenniük, hogy minimalizálják a belsõ tüzek és robbanások
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hatását, amelyek külsõ vagy belsõ események hatására be-
következhetnek.

1.2. Tûz esetén is biztosítani kell az erõmû állapotának
monitorozását, a biztonságos leállítást, a remanens hõ el-
vonását és a radioaktív anyagok kikerülésének megakadá-
lyozását. E követelmények teljesüléséhez megfelelõ
redundáns elemek, fizikai elválasztások és hibatûrõ rend-
szerek kialakítása szükséges.

1.3. A tûzbiztonság növelésének érdekében a tervezés-
nél alapelvként kell figyelembe venni a mélységi védelem
elvét és a tûz keletkezés lehetõségének minimalizálását.

1.4. A tûzvédelmet determinisztikus alapon kell érté-
kelni a következõ szempontok figyelembevételével:

1.4.1. Tûz ott keletkezhet, ahol beépített vagy tranziens
éghetõ anyag található.

1.4.2. A determinisztikus alapú értékeléshez egy idõ-
ben egy tûzesetet kell figyelembe venni, a terjedõ tûz
ugyanazon esemény részét képezi.

1.4.3. A tûzoltás alapvetõ feltételeinek biztosítása
szempontjából két mértékadó tûzesetet kell feltételezni.

1.4.4. A tûzeset feltételezésének normál üzemre és kar-
bantartási üzemállapotra is fenn kell állnia.

2. A tervezés tûzmegelõzési kérdései

2.1. Az atomerõmû rendszereinek tervezése során alap-
követelmény, hogy azok esetleges meghibásodása tûz ki-
alakulásához nem vezethet.

2.2. A biztonság szempontjából azon fontos elemeket,
amelyeknek a meghibásodása nem elfogadható következ-
ményekkel vagy radioaktív anyag kikerülésével járhat, tûz
elleni védelemmel kell ellátni.

2.3. A védelem mértéke illeszkedjen a rendszer mûkö-
désével szemben támasztott idõkorlát követelményeihez.

2.4. Egy biztonsági rendszer tüze nem veszélyeztethet
másik biztonsági rendszert.

2.5. A technológiai létesítményekben a tûzterhelésnek
a lehetõ legalacsonyabbnak kell lennie.

2.6. Az éghetõ anyagok tárolása nem jelenthet veszélyt
a biztonsági rendszerelemekre.

2.7. A tervezés idõszakában a tûzkockázat csökken-
tése, a tûzbiztonság növelése érdekében az alábbiakat
szükséges figyelembe venni:

2.7.1. Lehetõség szerint nem éghetõ építõanyagokat
kell alkalmazni, ideértve a szigeteléseket, bevonatokat és
burkolatokat is.

2.7.2. Azoknak a potenciális gyújtóforrásoknak, ame-
lyek az erõmû technológiai rendszereibõl, berendezéseibõl
adódnak, megfelelõen ellenõrzöttnek kell lenniük.

2.7.3. A technológiai létesítményen belül a száraz
transzformátorok alkalmazását kell elõnyben részesíteni.

2.7.4. Az olajtöltésû transzformátorokat lehetõleg sza-
badtéren vagy nem technológiai létesítményben kell elhe-
lyezni.

2.7.5. Olyan villamos és irányítástechnikai eszközöket
kell elõnyben részesíteni, amelyekben az éghetõ anyag
mennyisége a lehetõ legalacsonyabb.

2.7.6. A villamos elosztószekrények egymástól tûz-
gátló szerkezetekkel kerüljenek elválasztásra.

2.7.7. A magas tûzterhelésû terek, így a kábelterek el-
választása más funkciójú terektõl a tûzterhelésnek meg-
felelõ, tûzgátló elválasztással történjen.

3. Építész tûzvédelem

3.1. A biztonsági rendszerek helyiségei elválasztása a
magas tûzterhelésû helyektõl, valamint a biztonsági rend-
szer helyiségeinek egymástól történõ elválasztása tûzsza-
kaszolással, tûzcellák kialakításával történjen.

3.2. Törekedni kell a nem éghetõ, tûz- vagy hõálló
anyagok alkalmazására, különösen a konténment és a ve-
zénylõk vonatkozásában.

3.3. A tervezés során kell elkezdeni a helyszínhez kö-
tött éghetõanyag-leltár felállítását.

3.4. A tûzkockázat-elemzés alapja a helyszínhez kötött
éghetõanyag-leltár. A leltárt az erõmû élettartama alatt
naprakészen kell tartani.

3.5. A tervezés során a menekülési útvonalak mellett
a beavatkozási-megközelítési útvonalakat is meg kell ha-
tározni.

3.6. A tûzszakasznak (tûzcellának) az általános tûzvé-
delmi elveken túlmenõen olyan kialakítással kell rendel-
keznie, hogy tûz esetén kizárja a redundáns biztonsági
rendszer sérülésének veszélyét.

3.7. A redundáns biztonsági rendszerek külön tûzsza-
kaszban vagy tûzcellában kerüljenek elhelyezésre, elvá-
lasztva magas tûzterhelésû helyektõl, illetve egyéb tûz-
kockázati elemektõl.

3.8. A tûzgátló szerkezeteknek védelmet kell nyújta-
niuk a keletkezõ nyomáseffektusok ellen is, ideértve az
épületinstallációs és szellõzõ rendszerek elemeit is.

3.9. A tûzgátló szerkezetek méretezésénél szükséges
figyelembe venni a keletkezõ nyomáseffektusokat is.

3.10. A nukleáris biztonságra hatással bíró tûzszaka-
szok esetében a tûzgátló szerkezetek tûzállósági határér-
tékét a tûzkockázat-elemzéssel kell meghatározni.

3.11. A technológiai létesítményben a tûzgátló falak
nyílászáró szerkezetei „nem éghetõ” anyagúak,

3.11.1. nem technológiai tûzszakasz esetében 500 MJ/m2

tûzterhelésig 0,5 h,
3.11.2. technológiai tûzszakasz vagy nem technológiai

tûzszakasz esetében 501–1500 MJ/m2 tûzterhelésnél 1 h,
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3.11.3. kábeltereknél, olajos technológiájú tûzsza-
kaszoknál vagy nem technológiai tûzszakasz esetében
1501 MJ/m2-nél nagyobb tûzterhelés esetén 1,5 h tûzálló-
sági határértékûnek kell lennie.

3.12. Amennyiben a biztonsági rendszerek elválasztá-
sának tûzvédelmi követelményei – külön tûzszakaszokban
történõ elhelyezés – ütköznek az erõmû funkcionális kiala-
kításával, távolságvédelemmel, passzív vagy aktív tûzvé-
delmi eszközzel szükséges a biztonsági rendszerek elvá-
lasztását tûzvédelmi szempontból biztosítani. Ezen megol-
dásokat tûzkockázat-elemzésekkel kell alátámasztani.

3.13. A tûzszakaszok kialakításával, a tûzszakasz mé-
retek meghatározásával, a hõ- és füstelvezetés biztosítá-
sával szemben támasztott követelmények alárendeltek a
nukleáris biztonság és az erõmû funkcionális kialakítása
által támasztott követelményeknek. Az ilyen irányú eltéré-
seket tûzkockázat-elemzéssel kell alátámasztani.

3.14. Ott alakítható ki hõ- és füstelvezetõ rendszer
a technológiai létesítmény helyiségében, ahol radioaktív
anyagok kikerülésére nincs lehetõség.

3.15. Több blokkos atomerõmû esetén az üzemelõ
blokkot védeni kell az épülõ blokk tûzesetétõl. Amennyi-
ben szükséges, ideiglenes passzív tûzvédelem kialakításá-
val kell biztosítani az üzemelõ blokk védelmét.

4. Villamos berendezések

4.1. A kábelek tartószerkezeteinek „nem éghetõ”-nek
lenniük.

4.2. Lehetõség szerint halogénmentes szigetelésû,
funkciómegtartó kábeleket kell alkalmazni.

4.3. A kábeleket úgy kell lefektetni, hogy túlmelegedés
ne következzen be.

4.4. A villamos védelem biztosítsa, hogy a kábelek
rövidzárlat esetén se melegedjenek túl.

4.5. Biztonsági kábelnyomvonal nem vezethet át raktá-
ron vagy nagy tûzkockázatú helyen.

5. Éghetõ gázok, folyadékok

5.1. A berendezések és csõvezetékek hõszigetelését
védeni kell (tûzveszélyes) folyadék abszorpció ellen.

5.2. Az éghetõ folyadékok és gázok tárolását az épüle-
teken belül minimális, szükséges szintre kell korlátozni.

5.3. Biztonsági rendszert tartalmazó helységekben
éghetõ folyadékokat és gázokat nem lehet tárolni.

5.4. Éghetõ folyadékot, gázt tartalmazó rendszereknek
megfelelõ védelemmel kell rendelkezniük a szivárgás,
kifolyás megelõzésére. Rendelkezniük kell beépített biz-
tonsági elemekkel, amelyek meghibásodás esetén korlá-
tozzák a szivárgást, kifolyást.

5.5. A hidrogén palackokat lehetõleg szabad téren kell
tárolni. Zárt térben történõ tárolás esetén az alsó robbanási
határérték (a továbbiakban: ARH) 20%-nál automatikusan
induló hatékony szellõzõrendszer kialakítása szükséges.

5.6. A hidrogénhûtésû generátoroknál a gázfogyásról
megfelelõ jelzés kiépítése szükséges. A rendszer töltésé-
hez, ürítéséhez szén-dioxid (a továbbiakban: CO2) vagy
nitrogén (a továbbiakban: N2) rendszer kiépítése szük-
séges.

5.7. Ahol fennáll a hidrogénfejlõdés lehetõsége, meg-
felelõ védelem kiépítése szükséges (rekombinátor, szellõ-
zés, hidrogénégetõ stb.).

5.8. Azon akkumulátortelepeknél, ahol fennáll a hidro-
génfejlõdés veszélye, és nem alakítható ki hasadó-nyíló
felület, az „A” tûzveszélyességi osztályú helyiségre vonat-
kozó általános szabályokon túl, az ARH 20%-nál automa-
tikusan induló hatékony szellõzõrendszert kell kialakítani.

5.9. Ahol fennáll annak a veszélye, hogy szignifikáns
mennyiségû tûzveszélyes folyadék vagy éghetõ gáz kerül-
het ki valamely rendszerbõl, ott megfelelõ technológiai
jelzés szükséges a gyors beavatkozás érdekében.

6. Tûzjelzõ-, oltóberendezések

6.1. A biztonsági rendszerek és rendszerelemek védel-
mének biztosítása érdekében, az erõmûnek megfelelõ esz-
közökkel kell rendelkeznie.

6.2. A tûz megfelelõ ellenõrzés alatt tartása a beépített
oltóberendezések alkalmazásának és a manuális tûzoltási
képesség megfelelõ kombinációja.

6.3. A tûzjelzõ- és oltórendszerek tervezésének a tûz-
kockázat-elemzés eredményein kell alapulnia.

6.4. A tûzjelzõ rendszernek meg kell felelnie az egy-
szeres hibatûrés követelményeinek. Egy funkció akkor
elégíti ki az egyszeres hibatûrés követelményét, ha a funk-
ciót redundáns rendszerek teljesítik, és egyetlen, valame-
lyik redundáns rendszerben bekövetkezõ egyszeres meg-
hibásodás esetén a funkció még teljesíthetõ; az egyetlen
hiba eredményeként fellépõ további hibák az egyedi hiba
részeként kezelendõk (a továbbiakban: egyszeres hibatû-
rés elve).

6.5. Az oltórendszernek lehetõleg automatikus mûkö-
désûnek kell lennie, figyelembe véve, hogy az oltás ne
legyen káros hatással más biztonsági rendszerre.

6.6. Elfogadható a csak manuális indítású oltóberende-
zés beépítése, illetve az automatikus üzemmódra tervezett
berendezés manuális üzemmódú üzemeltetése, amennyi-
ben az indokolatlan mûködés bekövetkezhet és ez káros
hatással lehet az erõmû biztonságára.

6.7. Az oltórendszernek meg kell felelnie az egyszeres
hibatûrés elvének.
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6.8. A technológiai helyiségeket tartalmazó tûzszaka-
szoknak teljes körû tûzjelzéssel kell rendelkeznie. Kivételt
képeznek azon tûzszakaszok, ahol a sugárzási viszonyok
nem teszik lehetõvé érzékelõk telepítését.

6.9. A tûzjelzõ-érzékelõk kiválasztásának meg kell
felelnie az adott helyiség klimatikus és egyéb üzemi para-
métereinek.

6.10. A tûzvédelmi rendszerek vezetékeit megfelelõ
elhelyezéssel vagy mechanikai védelemmel kell védeni a
mechanikai sérülések ellen.

6.11. Lehetõleg víz alapú oltóberendezést kell alkal-
mazni, különösen a magas tûzterhelésû tûzszakaszokban,
helyiségekben, a kábelterekben, olajat tartalmazó techno-
lógiák esetében és az olajhûtésû transzformátoroknál.

6.12. A víz alapú oltóberendezéseknek kettõ, egymás-
tól független vízforrással kell rendelkezniük úgy, hogy
mindkettõ külön-külön tudja biztosítani a számított tûzol-
táshoz szükséges víz (a továbbiakban: tûzivíz) mennyisé-
get. Ebben az esetben is érvényesíteni kell az egyszeres
hibatûrés elvét.

6.13. Vízforrás oldalról kettõ oldali betáplálás vagy
körvezetékes kialakítás a követelmény, a meghibásodott
vezetékszakasz kiszakaszolásának lehetõségével. Több
blokkos erõmû esetén elegendõ egy tûzivíz rendszer kiala-
kítása. Az oltóberendezések mûködtetéséhez szükséges
minimális nyomás a méretezési tûzesethez tartozó vízel-
vétel esetén rendelkezésre kell állnia.

6.14. Önálló víz alapú oltóberendezés kimeríthetõ víz-
forrással csak az egyszeres hibatûrés követelményeinek
teljesülése esetén alkalmazható.

6.15. Nem víz alapú oltóberendezések esetében a hatá-
lyos jogszabályok mértékadóak, azoktól való eltérés tûz-
kockázat-elemzés alapján lehetséges.

6.16. Az oltóanyag kiválasztása során követelmény,
hogy az oltóanyag használata ne okozzon indokolatlan
kockázatnövekedést, továbbá meg kell felelnie az adott
terület biztonsági elõírásainak is, így például a nyitott
fõvízköri berendezések környezetében való alkalmazás
feltételeinek. Ezen elvet a kézi tûzoltó eszközök kiválasz-
tása során is érvényesíteni kell.

6.17. A tûzoltó-berendezések tervezése, létesítése
során beépíthetõek olyan szerelvények a rendszerbe, ame-
lyek nem minõsülnek tûzvédelmi rendszerelemnek, de
paramétereik alapján a nukleáris energetikában használa-
tosak. Ezen rendszerelemek karbantartása, javítása a ké-
sõbbiek során megegyezõ a technológiai rendszerbe épí-
tett azonos elemekkel, nem igényel egyedi speciális tûz-
védelmi ismereteket.

7. Építészeti tûzvédelmi tervfejezet tartalmi követelmé-
nyei

7.1. A hatósági eljáráshoz készített tûzvédelmi terv-
dokumentációt csak tûzvédelmi szakértõ készítheti.

7.2. A vonatkozó jogszabályokban meghatározottakon
túlmenõen az építészeti tûzvédelmi tervfejezet a követke-
zõket tartalmazza:

7.2.1. az átalakítás, bõvítés mértékében a tûzkockázat-
elemzést;

7.2.2. az alkalmazott tûzvédõ rendszer, bevonat kar-
bantartására, felülvizsgálatára, felújítására, valamint az
alkalmazása során betartandó technológiára vonatkozó
terveket és mûszaki leírásokat;

7.2.3. a technológiai tûzvédelmi leírást, amely tartal-
mazza a tervezéssel érintett helyiségekben a gépekkel, be-
rendezésekkel, készülékekkel végzett tevékenység leírá-
sát, a tervezett technológia tûzvédelmi hatásait;

7.2.4. a technológiában alkalmazásra kerülõ, a techno-
lógia során keletkezõ anyagok tûzvédelmi jellemzõinek
meghatározását (biztonsági adatlap szerinti tûzvédelmi
jellemzõk);

7.2.5. a technológiai folyamat során kialakuló tûz-
vagy robbanásveszélyes állapot valószínûségének meg-
határozását tûzkockázat-elemzéssel alátámasztva. A tûz-
kockázat-elemzés alapján a jelzõ, beavatkozó és oltórend-
szerek szükségességét és a tervezett rendszer ismertetését;

7.2.6. a tûzveszélyes gépek, felszerelések, szerelvé-
nyek, technológiai berendezések tûzveszélyességét, alkal-
mazási helyüket és a biztonsági követelmények meghatá-
rozását;

7.2.7. a megengedettnél nagyobb hõfejlõdés vagy nyo-
másemelkedés következtében veszélyessé váló gépi be-
rendezések biztonsági (automatikus) rendszerének leírását
(a technológiai szabályozó-berendezéseken kívül);

7.2.8. a villamos szerelvények, berendezések, gépek és
az éghetõ anyag (éghetõ anyagú épületszerkezet) között
betartandó távolság biztosítását;

7.2.9. a villamos betáplálás módját, kábelek védelmét;
7.2.10. a sztatikus feltöltõdés elleni védekezés szüksé-

gességét, a védekezés módját;
7.2.11. a tûzjelzés követelményeit.

8. Tûzkockázat-elemzés

8.1. A tûzkockázat-elemzés feladata, hogy igazolja, az
erõmû megfelel az általános alapelvekben meghatározott
tûzvédelmi, tûzbiztonsági kritériumoknak, a tûzvédelmi
intézkedések megfelelnek a nukleáris biztonság követel-
ményeinek.

8.2. A tûzkockázat-elemzés elkészítése tûzvédelmi
szaktevékenységnek minõsül.

8.3. Technológiai létesítmény tûzvédelmének terve-
zése a tûzkockázat-elemzés által meghatározottakon ala-
puljon.
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8.4. A tûzkockázat-elemzést el kell végezni az elsõ
üzemanyagtöltet behelyezése elõtti elsõ felülvizsgálat, a
biztonságra kiható átalakítások, valamint a kötelezõ felül-
vizsgálatok során.

8.5. A tûzkockázat-elemzés készítésének szempontjai:
8.5.1. a biztonság szempontjából fontos rendszerek és

azok elhelyezkedése, tûzszakaszokhoz rendelten;
8.5.2. a tûz hatása a biztonság szempontjából fontos

rendszerekre és rendszerelemekre;
8.5.3. az alkalmazott metodikában a peremfeltételek

rögzítése;
8.5.4. a tûzszakaszok tûzállósági paraméterei;
8.5.5. a szükséges aktív és passzív tûzvédelmi eszkö-

zök és azok hatásai;
8.5.6. a kiegészítõ tûzvédelem szükségessége;
8.5.7. a tûzkockázat-elemzésnek ki kell térnie a mély-

ségi védelem elvének teljesülésére.

8.6. A tûzkockázat-elemzés készítése során, több blok-
kos erõmû esetén egy idõben egy tûzesettel kell számolni,
de vizsgálni kell a blokkok közötti tûzterjedés lehetõségét.

8.7. Egyedi esetben a kockázatértékelés során kerülje-
nek meghatározásra a szükséges aktív és passzív védelmek
a konténment, valamint a vezénylõk esetében, ahol redun-
dáns rendszerek elemei egy tûzszakaszban találhatók,
illetve azon terekben, ahol a berendezések kiszolgálása,
karbantartása miatti megközelíthetõség vagy hozzáfér-
hetõség miatt ütköznek a funkcionalitás és a tûzbiztonság
elvei.

8.8. A tûzkockázat-elemzésnek ki kell terjednie a tûz és
a tûzoltás másodlagos hatásaira is.

9. Minõségbiztosítás

9.1. A tûzvédelmi rendszerek biztonsági osztályba
sorolását a tervezési idõszakban el kell végezni.

9.2. A tûzvédelmi rendszerek az elsõ üzembe helyezést
megelõzõen az üzembehelyezési-program alapján kerülje-
nek ellenõrzésre.

Üzemeltetés, használat

10. Tûzvédelmi Szabályzat, Szabályzók

10.1. Az egyes szabályzóknak ki kell terjednie az
atomerõmûvi-blokkok üzemi, karbantartási és átalakítási
állapotaira is.

10.2. Az atomerõmû belsõ szabályzóinak biztosítania
kell a megfelelõ keretet az éghetõ anyagok hatékony kont-
rolljához az erõmû teljes területén.

10.3. A szabályozásnak ki kell terjednie bármely hal-
mazállapotú éghetõ anyag szállítására, tárolására, kiméré-
sére, felhasználására, különös tekintettel az erõmû bizton-
sági rendszereket tartalmazó területeire, helyiségeire.

10.4. A szabályozásnak egyértelmûen meg kell hatá-
roznia a tranziens éghetõ anyagmennyiség korlátozásának
szabályait az erõmû biztonsági rendszereket tartalmazó
területeire, helyiségeire.

10.5. Az atomerõmû belsõ szabályzóinak biztosítaniuk
kell a megfelelõ keretet a gyújtóforrások hatékony kont-
rolljához.

10.6. A szabályozásnak ki kell terjednie a nyílt láng
használatára, a hegesztési munkálatokra, különös tekintet-
tel az erõmû biztonsági rendszereket tartalmazó területei-
re, helyiségeire.

10.7. Az atomerõmû szabályozási rendszerében meg
kell határozni a beépített tûzvédelmi berendezések idõsza-
kos ellenõrzésének, tesztelésének és karbantartásának
követelményeit, összhangban a vonatkozó jogszabályok,
valamint a Nukleáris Biztonsági Szabályzatban meghatá-
rozott biztonsági normák elõírásaival.

10.8. A tûzvédelmi szabályzat lebontása munkahelyi
szintre történjen (munkahelyi tûzvédelmi szabályzat),
amelyben az adott konkrét munkahelyre vonatkozó elõ-
írások jelennek meg.

10.9. A munkahelyi tûzvédelmi szabályzatok az atom-
erõmû tûzvédelmi szabályzatának részfejezeteiként keze-
lendõk.

10.10. Az atomerõmû belsõ szabályozásaiban meg kell
jelennie az átalakítások kezelésének, ezen belül a megelõ-
zõ tûzvédelmi szempontok érvényre juttatásának. A szabá-
lyozás tûzvédelmi fejezete képezheti a tûzvédelmi sza-
bályzat részét.

10.11. Az atomerõmûnek rendelkeznie kell eseti szabá-
lyozással a tûzkockázat-elemzés idõszakos felülvizsgála-
tára.

11. Tûzvédelmi szervezet, oktatás

11.1. Az atomerõmûben tûzvédelmi szervezetet kell
létrehozni.

11.2. A tûzvédelmi tevékenységek koordinálása önálló
munkakör az erõmû szervezetében.

11.3. A tûzvédelmi szervezet tagjai kötelesek a belsõ
szabályzatban meghatározott tûzvédelmi követelménye-
ket betartani és jogosultak e szabályokat betartatni. A tûz-
védelmi szervezet tagjai a belsõ szabályzókban meghatá-
rozottak szerint jogosultak – a tûzvédelemi követel-
mények megsértése esetén – a munkavégzést leállítani.

11.4. Az erõmû személyzetét elméleti és gyakorlati
képzésben kell részesíteni, amely munkakörfüggõen tar-
talmazza az általános tûzvédelmi ismereteken túl a kézi
tûzoltó készülékek, légzésvédelmi és egyéni védõeszkö-
zök kezelését, használatát.
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12. A tûzkockázat-elemzés idõszakos felülvizsgálata

12.1. A tûzvédelemre kiható változásnak minõsül a be-
épített tûzvédelmi berendezések, épületszerkezetek, tech-
nológiai és épületinstallációs berendezések átalakítása, a
tûzszakasz, helység tûzterhelésének, funkciójának meg-
változása.

12.2. A tûzvédelemre kiható változásoknak az erõmû
teljes élettartama alatt tükrözõdniük kell a tûzkockázat-
elemzésben.

12.3. A tûzkockázat-elemzést a tûzvédelmet érintõ
átalakításokat követõen a megvalósult állapotnak meg-
felelõen kell aktualizálni.

12.4. A tûzvédelemre kiható változás utáni új állapot
tûzbiztonsági megfelelõsségét az új állapot szerint módo-
sított tûzkockázat-elemzéssel kell alátámasztani.

12.5. Amennyiben a tûzvédelmet érintõ átalakítások
vagy üzemeltetési feltételek változása tûzkockázat-elem-
zés alapján kerül megvalósításra, az ezt követõ elemzés-
nek vizsgálnia kell az átalakítás megfelelõsségét.

12.6. A létesítmény tûzkockázat-elemzésének periodi-
kus felülvizsgálatának illeszkednie kell az erõmû „idõsza-
kos biztonsági felülvizsgálat”-i ciklusához.

13. Éghetõ anyagok, gyújtóforrások, tûzveszélyes
tevékenység

13.1. A technológiai létesítmények területén a tran-
ziens éghetõ anyagok belsõ szabályzó szerinti eltávolítása
a tevékenység függvényében vagy meghatározott idõsza-
konként történjen meg, szükség esetén megfelelõ bizton-
ságú idõszakos tárolóterek kialakításával.

13.2. Az erõmû biztonsági rendszereket tartalmazó
területein, helyiségeiben ne legyen szükségtelen, dekorá-
ciós célzatú éghetõ anyag beépítve.

13.3. Az erõmû biztonsági rendszereket tartalmazó
területein, helyiségeiben csak „nem éghetõ” anyagú áll-
ványpallókat lehet használni. Amennyiben ez nem elkerül-
hetõ, „nehezen éghetõ” fa állványpallók használhatók.

13.4. A szénszûrõk és száraz ioncserélõ gyanták tárolá-
sa csak az erre a célra kijelölt és megfelelõ tûzállósági
határértékû épületszerkezetekkel határolt helyiségben, a
szükséges tûzvédelmi eszközök biztosítása mellett tör-
ténjen.

13.5. Éghetõ anyagú védõruhák és védõeszközök táro-
lása csak azon technológiai helyiségekben megengedett,
ahol az átöltözéshez kialakított végleges vagy ideiglenes
egészségügyi zsilipek vannak kialakítva.

13.6. A technológiai terekben, helyiségekben, kapcso-
lódó mûhelyekben a tranziens tûzveszélyes-folyadékok és
gázok mennyiségét a napi felhasználás szintjére kell kor-
látozni.

13.7. A létesítmény területén tûzveszélyes tevékenységet
végzõ személyt az atomerõmû specifikumából adódó tûzvé-
delmi ismeretekrõl tájékoztatni kell. A tevékenységének
megkezdését megelõzõen errõl a tûzvédelmi szervezet koor-
dinátora által felállított bizottság elõtt, a tûzveszélyes tevé-
kenységet folytató személyt be kell számoltatni.

14. Beépített tûzvédelmi berendezések

14.1. Amennyiben átalakítás, karbantartás stb. szüksé-
gessé teszi valamely tûzvédelmi berendezés üzemképes-
ségének korlátozását a biztonsági rendszerek tûzbiztonsá-
gának csökkenése megfelelõ ideiglenes kiegészítõ intéz-
kedéssel ellensúlyozásra kerüljön. Az ilyen intézkedések
megfelelõssége – nem egyértelmû esetben – tûzkockázat-
elemzéssel kerüljön igazolásra.

Tûzvédelmi hatósági tevékenység, tûzvizsgálat

15. Tûzvédelmi ellenõrzés

15.1. Az ellenõrzési ütemtervnek tartalmaznia kell:
15.1.1. az ellenõrzés helyszínének, érintett gazdálkodó

szervezetnek megnevezését;
15.1.2. az ellenõrzés idõpontját a hónap megjelölé-

sével;
15.1.3. az ellenõrzési ciklusidõt.

15.2. Ellenõrizendõ építmények:
15.2.1. Tûzoltási tervvel rendelkezõ építmények, terü-

letek – ciklusidõ 5 év
15.2.2. Középmagas épületek – ciklusidõ 5 év

15.3. Ellenõrizendõ szakterületek:
15.3.1. Karbantartás – ciklusidõ 5 év
15.3.2. Raktározás – ciklusidõ 5 év
15.3.3. Reaktor szakterület – ciklusidõ 5 év
15.3.4. Turbina szakterület – ciklusidõ 5 év
15.3.5. Villamos és irányítástechnika szakterület 5 év
15.3.6. Beépített tûzjelzõ rendszerek – ciklusidõ 5 év
15.3.7. Beépített oltórendszerek – ciklusidõ 5 év
15.3.8. Karbantartási szakterület fõjavítások idõtarta-

ma alatt, reaktorblokkonként célellenõrzés kereté-
ben – évente 2-2 esetben.

16. Tûzvizsgálat

16.1. Az atomerõmûben keletkezett tûzesetek vizsgála-
ta során keletkezett tûzvizsgálati iratokat az atomerõmû
saját belsõ vizsgálatához és a belsõ vizsgálatot követõ je-
lentéséhez felhasználhatja.

1586 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 18. szám



II. Fejezet

KUTATÓREAKTOROK TÛZVÉDELMI
KÖVETELMÉNYEI

Tervezés, létesítés

1. A tûzbiztonság általános tervezési alapelvei

1.1. A biztonság szempontjából fontos épületszerkeze-
teknek, rendszereknek és rendszerelemeknek – az egyéb
biztonsági szempontok betartása mellett – olyannak kell
lenniük, hogy minimalizálják a belsõ tüzek és robbanások
hatását, amelyek külsõ vagy belsõ események hatására be-
következhetnek.

1.2. Tûz esetén is biztosítani kell a reaktor állapotának
monitorozását, a biztonságos leállítást, a remanens hõ el-
vonását és a radioaktív anyagok kikerülésének megakadá-
lyozását. Ezen követelmények teljesüléséhez megfelelõ
redundáns elemek, fizikai elválasztások és hibatûrõ rend-
szerek szükségesek.

1.3. A tûzbiztonság növelésének érdekében a tervezés-
nél alapelvként kell figyelembe venni a mélységi védelem
elvét és a tûz keletkezés lehetõségének minimalizálását.

1.4. A kutatóreaktoroknál az alábbi üzemállapotokat
különböztetjük meg:

1.4.1. Személyzet által felügyelt kritikus állapotban lé-
võ reaktor.

1.4.2. Személyzet által felügyelt szubkritikus (leállí-
tott) reaktor.

1.4.3. Magára hagyott, személyzet nélküli szubkritikus
(leállított) reaktor.

1.5. A tûzvédelmet determinisztikus alapon kell érté-
kelni a következõ szempontok figyelembevételével:

1.5.1. Tûz ott keletkezhet, ahol beépített vagy tranziens
éghetõ anyag található.

1.5.2. A determinisztikus alapú értékelés egy idõben
egy tûzesetet figyelembe véve történjen, a terjedõ tûz
ugyanazon esemény részét képezi.

1.5.3. A tûzoltás alapvetõ feltételeinek biztosítása
szempontjából kettõ mértékadó tûzesetet kell feltételezni.

1.5.4. A tûzeset feltételezése a különbözõ üzemállapo-
tokra is történjen meg.

2. A tervezés tûzmegelõzési kérdései

2.1. A reaktor rendszereinek tervezése során alapköve-
telmény, hogy azok esetleges meghibásodása tûz kialaku-
lásához ne vezethessen.

2.2. A biztonság szempontjából fontos elemeket, ame-
lyeknek a meghibásodása nem elfogadható következmé-
nyekkel vagy radioaktív anyag kikerülésével járhat, tûz
elleni védelemmel kell ellátni.

2.3. A védelem mértékének meg kell felelnie a rendszer
mûködésével szemben támasztott idõkorlát követelmé-
nyeinek.

2.4. Egy biztonsági rendszer tüze nem veszélyeztethet
másik biztonsági rendszert.

2.5. A technológiai létesítményekben a tûzterhelés a
lehetõ legalacsonyabb legyen.

2.6. Az éghetõ anyagok tárolása ne jelentsen veszélyt
a biztonsági rendszerelemekre.

2.7. A tervezés idõszakában a tûzkockázat csökken-
tése, a tûzbiztonság növelése érdekében az alábbiakat kell
figyelembe venni:

2.7.1. Lehetõség szerint nem éghetõ építõanyagokat
kell alkalmazni, ideértve a szigeteléseket, bevonatokat és
burkolatokat is.

2.7.2. A potenciális gyújtóforrásoknak, amelyek a ku-
tatóreaktor technológiai rendszereibõl, berendezéseibõl
adódnak megfelelõen ellenõrzöttnek kell lenniük.

2.7.3. A technológiai létesítményen belül a száraz
transzformátorok alkalmazását elõnyben kell részesíteni.

2.7.4. Az olajtöltésû transzformátorok lehetõleg sza-
badtéren vagy nem technológiai létesítményben kerülje-
nek elhelyezésre.

2.7.5. Olyan villamos és irányítástechnikai eszközöket
kell elõnyben részesíteni, amelyekben az éghetõ anyag
mennyisége a lehetõ legalacsonyabb.

2.7.6. A villamos elosztószekrények egymástól tûz-
gátló szerkezetekkel kerüljenek elválasztásra.

2.7.7. A magas tûzterhelésû tereknek – így a kábelterek
elválasztása más funkciójú terektõl – a tûzterhelésnek
megfelelõ, tûzgátló elválasztásúnak kell lenniük.

3. Építész tûzvédelem

3.1. A biztonsági rendszerek helyiségei elválasztása a
magas tûzterhelésû helyektõl, valamint a biztonsági rend-
szer helyiségeinek egymástól történõ elválasztása tûzsza-
kaszolással, tûzcellákkal történjen.

3.2. Törekedni kell a nem éghetõ, tûz- vagy hõálló
anyagok alkalmazására, különösen a vezénylõ vonatkozá-
sában.

3.3. A tervezés során helyszínhez kötött éghetõanyag-
leltárt kell felállítani.

3.4. A tûzkockázat-elemzés alapja a helyszínhez kötött
éghetõanyag-leltár. A leltárnak a reaktor élettartama alatt
naprakésznek kell lennie.

3.5. A tervezés során a menekülési útvonalak mellett
a beavatkozási-megközelítési útvonalakat is meg kell ha-
tározni.

3.6. A tûzszakasznak (tûzcellának) az általános tûzvé-
delmi elveken túlmenõen olyan kialakításúnak kell lennie,
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hogy tûz esetén kizárja a redundáns biztonsági rendszer
sérülésének veszélyét.

3.7. A tûzgátló szerkezeteknek védelmet kell nyújta-
niuk a keletkezõ nyomáseffektusok ellen is, ideértve az
épületinstallációs és szellõzõ rendszerek elemeit is.

3.8. A tûzgátló szerkezeteket keletkezõ nyomáseffek-
tusra szükséges méretezni.

3.9. A nukleáris biztonságra hatással bíró tûzszakaszok
esetében a tûzgátló szerkezetek tûzállósági határértéke
a tûzkockázat-elemzéssel kerüljön meghatározásra.

3.10. A technológiai létesítményben a tûzgátló falak
nyílászáró szerkezetei „nem éghetõ” anyagúak,

3.10.1. nem technológiai tûzszakasz esetében 500 MJ/m2

tûzterhelésig 0,5 h,
3.10.2. technológiai tûzszakasz vagy nem technológiai

tûzszakasz esetében 501–1500 MJ/m2 tûzterhelésnél 1 h,
3.10.3. kábeltereknél, olajos technológiájú tûzszaka-

szoknál vagy nem technológiai tûzszakasz esetében
1501 MJ/m2-nél nagyobb tûzterhelés esetén 1,5 h tûzálló-
sági határértékûek legyenek.

3.11. Amennyiben a biztonsági rendszerek elválasztá-
sának tûzvédelmi követelményei – külön tûzszakaszokban
történõ elhelyezés – ütköznek a reaktor funkcionális kiala-
kításával, távolságvédelemmel, passzív vagy aktív tûzvé-
delmi eszközzel szükséges a biztonsági rendszerek elvá-
lasztását tûzvédelmi szempontból biztosítani. Ezen meg-
oldásokat tûzkockázat-elemzésekkel kell alátámasztani.

3.12. A tûzszakaszok kialakításával, a tûzszakasz
méretek meghatározásával, a hõ- és füstelvezetés biztosí-
tásával szemben támasztott követelmények alárendeltek
a nukleáris biztonság és reaktor funkcionális kialakítása
által támasztott követelményeknek. Az ilyen irányú eltéré-
seket tûzkockázat-elemzéssel kell alátámasztani.

3.13. Ott alakítható ki hõ- és füstelvezetõ rendszer
a technológiai létesítmény helyiségében, ahol radioaktív
anyagok kikerülésére nincs lehetõség.

4. Villamos berendezések

4.1. A kábelek tartószerkezeteinek „nem éghetõ”-nek
kell lenniük.

4.2. Lehetõség szerint halogénmentes szigetelésû,
funkciómegtartó kábeleket kell alkalmazni.

4.3. A kábeleket úgy kell lefektetni, hogy túlmelegedés
ne következzen be.

4.4. A villamos védelem biztosítsa, hogy a kábelek
rövidzárlat esetén se melegedjenek túl.

4.5. Biztonsági kábelnyomvonal nem vezethet át rak-
táron vagy nagy tûzkockázatú helyen.

5. Éghetõ gázok, folyadékok

5.1. A berendezések és csõvezetékek hõszigetelését
védeni kell (tûzveszélyes) folyadék abszorpció ellen.

5.2. Az éghetõ folyadékok és gázok tárolását az épüle-
teken belül minimális, szükséges szintre kell korlátozni.

5.3. Biztonsági rendszert tartalmazó helységekben
éghetõ folyadékokat és gázokat nem lehet tárolni.

5.4. Éghetõ folyadékot, gázt tartalmazó rendszerek
megfelelõ védelemmel rendelkezzenek a szivárgás, kifo-
lyás megelõzésére. Rendelkezzenek beépített biztonsági
elemekkel, amelyek meghibásodás esetén korlátozzák a
szivárgást, kifolyást.

5.5. A hidrogén palackok lehetõleg szabad téren legye-
nek tárolva. Zárt térben történõ tárolás esetén ARH
20%-nál automatikusan induló hatékony szellõzõrendszer
kialakítása szükséges.

5.6. A hidrogéntöltetû rendszereknél a gázfogyásról
megfelelõ jelzés kiépítése szükséges. A rendszer töltésé-
hez, ürítéséhez CO2 vagy N2 rendszer kiépítése szükséges.

5.7. A kutatóreaktor rendszereinél, ahol fennáll a hid-
rogénfejlõdés lehetõsége, megfelelõ védelem kiépítése
szükséges (rekombinátor, szellõzés, hidrogénégetõ stb.).

5.8. Azon akkumulátortelepeknél, ahol fennáll a hidro-
génfejlõdés veszélye, és nem alakítható ki hasadó-nyíló
felület, az „A” tûzveszélyességi osztályú helyiségre vonat-
kozó általános szabályokon túl, az ARH 20%-nál auto-
matikusan induló hatékony szellõzõrendszer kialakítása
szükséges.

6. Tûzjelzõ-, oltóberendezések

6.1. A biztonsági rendszerek és rendszerelemek védel-
mének biztosítására a létesítménynek megfelelõ eszközök-
kel kell rendelkeznie.

6.2. A tûz megfelelõ ellenõrzés alatt tartása a beépített
oltóberendezések alkalmazásának és a manuális tûzoltási
képesség megfelelõ kombinációja.

6.3. A tûzjelzõ- és oltórendszerek tervezésekor a tûz-
kockázat-elemzés eredményeit figyelembe kell venni.

6.4. A tûzjelzõ rendszernek meg kell felelnie az egy-
szeres hibatûrés követelményeinek.

6.5. Az oltórendszernek automatikus mûködésûnek
kell lennie, figyelembe véve, hogy az oltás ne legyen káros
hatással más biztonsági rendszerre.

6.6. Elfogadható a csak manuális indítású oltóberende-
zés beépítése, illetve az automatikus üzemmódra tervezett
berendezés manuális üzemmódú üzemeltetése, amennyi-
ben az indokolatlan mûködés lehetõsége bekövetkezhet,
és ez káros hatással lehet a kutatóreaktor biztonságára.
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6.7. Az oltórendszernek meg kell felelnie az egyszeres
hibatûrés elvének.

6.8. A technológiai helyiségeket tartalmazó tûzszaka-
szoknak teljes körû tûzjelzéssel kell rendelkezniük. Kivé-
telt képeznek azon tûzszakaszok, ahol a sugárzási viszo-
nyok nem teszik lehetõvé érzékelõk telepítését.

6.9. A tûzjelzõ érzékelõk kiválasztása feleljen meg az
adott helyiség klimatikus és egyéb üzemi paramétereinek.

6.10. A tûzvédelmi rendszerek vezetékeit megfelelõ
elhelyezéssel vagy mechanikai védelemmel kell védeni a
mechanikai sérülések ellen.

6.11. Lehetõleg víz alapú oltóberendezést kell alkal-
mazni, különösen a magas tûzterhelésû tûzszakaszokban,
helyiségekben, a kábelterekben, olajat tartalmazó techno-
lógiák esetében és az olajhûtésû transzformátoroknál.

6.12. Nem víz alapú oltóberendezések esetében a hatá-
lyos jogszabályok mértékadóak, azoktól való eltérés tûz-
kockázat-elemzés alapján lehetséges.

6.13. Az oltóanyag kiválasztása során követelmény,
hogy az oltóanyag használata ne okozzon indokolatlan
kockázatnövekedést, továbbá meg kell felelnie az adott
terület biztonsági elõírásainak is. Ezen elvet a kézi tûzoltó
eszközök kiválasztása során is érvényesíteni kell.

7. Építészeti tûzvédelmi tervfejezet tartalmi követel-
ményei

7.1. A hatósági eljáráshoz készített tûzvédelmi tervdo-
kumentációt csak tûzvédelmi szakértõ készítheti.

7.2. A vonatkozó jogszabályokban meghatározottakon
túlmenõen az építészeti tûzvédelmi tervfejezet a követke-
zõket tartalmazza:

7.2.1. Az átalakítás, bõvítés mértékében a tûzkockázat-
elemzést.

7.2.2. Az alkalmazott tûzvédõ rendszer, bevonat kar-
bantartására, felülvizsgálatára, felújítására, valamint az
alkalmazása során betartandó technológiára vonatkozó
terveket és mûszaki leírásokat.

7.2.3. Technológiai tûzvédelmi leírást, amely tartal-
mazza:

7.2.3.1. a tervezéssel érintett helyiségekben a gépek-
kel, berendezésekkel, készülékekkel végzett tevékenység
leírását, a tervezett technológia tûzvédelmi hatásait;

7.2.3.2. a technológiában alkalmazásra kerülõ, a tech-
nológia során keletkezõ anyagok tûzvédelmi jellemzõinek
meghatározását (biztonsági adatlap szerinti tûzvédelmi
jellemzõk);

7.2.3.3. a technológiai folyamat során kialakuló tûz-
vagy robbanásveszélyes állapot valószínûségének megha-
tározását tûzkockázat-elemzéssel alátámasztva. A tûzkoc-
kázat-elemzés alapján a jelzõ, beavatkozó és oltórendsze-
rek szükségességét és a tervezett rendszer ismertetését;

7.2.3.4. a tûzveszélyes gépek, felszerelések, szerelvé-
nyek, technológiai berendezések tûzveszélyességét, alkal-
mazási helyüket és a biztonsági követelmények meghatá-
rozását;

7.2.3.5. a megengedettnél nagyobb hõfejlõdés vagy
nyomásemelkedés következtében veszélyessé váló gépi
berendezések biztonsági (automatikus) rendszerének le-
írását (a technológiai szabályozó-berendezéseken kívül);

7.2.3.6. a villamos szerelvények, berendezések, gépek
és az éghetõ anyag (éghetõ anyagú épületszerkezet) között
betartandó távolság biztosítását;

7.2.3.7. a villamos betáplálás módját, kábelek védelmét;
7.2.3.8. a sztatikus feltöltõdés elleni védekezés szük-

ségességét, a védekezés módját;
7.2.3.9. a tûzjelzés követelményeit.

8. Tûzkockázat-elemzés

8.1. A tûzkockázat-elemzés feladata, hogy igazolja, a
kutatóreaktor megfelel az általános alapelvekben megha-
tározott tûzvédelmi, tûzbiztonsági kritériumoknak, a tûz-
védelmi intézkedések megfelelnek a nukleáris biztonság
követelményeinek.

8.2. A tûzkockázat-elemzés elkészítése tûzvédelmi
szaktevékenységnek minõsül.

8.3. Technológiai létesítmény tûzvédelmének terve-
zése a tûzkockázat-elemzés által meghatározottakon ala-
puljon.

8.4. Tûzkockázat-elemzést kell elvégezni az elsõ
üzemanyagtöltet behelyezése elõtti elsõ felülvizsgálat, a
biztonságra kiható átalakítások, valamint a kötelezõ felül-
vizsgálatok során.

8.5. A tûzkockázat-elemzés készítésének szempontjai:
8.5.1. a biztonság szempontjából fontos rendszerek és

azok elhelyezkedése, tûzszakaszokhoz rendelten;
8.5.2. a tûz hatása a biztonság szempontjából fontos

rendszerekre és rendszerelemekre;
8.5.3. az alkalmazott metodikában a peremfeltételek

rögzítése;
8.5.4. a tûzszakaszok tûzállósági paraméterei;
8.5.5. a szükséges aktív és passzív tûzvédelmi eszkö-

zök és azok hatásai;
8.5.6. a kiegészítõ tûzvédelem szükségessége;
8.5.7. a tûzkockázat-elemzésnek ki kell térnie a mély-

ségi védelem elvének teljesülésére.

8.6. Egyedi esetben a kockázatértékelés során kerülje-
nek meghatározásra a szükséges aktív és passzív védelmek
a vezénylõk esetében, ahol redundáns rendszerek elemei
egy tûzszakaszban találhatók, illetve azon terekben, ahol
a berendezések kiszolgálása, karbantartása miatti megkö-
zelíthetõség vagy hozzáférhetõség miatt ütköznek a funk-
cionalitás és a tûzbiztonság elvei.

8.7. A tûzkockázat-elemzésnek ki kell terjednie a tûz és
a tûzoltás másodlagos hatásainak vizsgálatára is.
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9. Minõségbiztosítás

9.1. A tûzvédelmi rendszerek biztonsági osztályba
sorolását a tervezési idõszakban el kell végezni.

9.2. A tûzvédelmi rendszerek az elsõ üzembe helyezést
megelõzõen az üzembehelyezési-program alapján kerül-
jenek ellenõrzésre.

Üzemeltetés, használat

10. Tûzvédelmi Szabályzat, Szabályzók

10.1. Az egyes szabályzók terjedjenek ki a kutatóreak-
tor egyes üzemállapotaira.

10.2. A kutatóreaktor belsõ szabályzói biztosítsanak
megfelelõ keretet az éghetõ anyagok hatékony kontrolljá-
hoz a kutatóreaktor teljes területén.

10.3. A szabályozásnak ki kell terjednie bármely hal-
mazállapotú éghetõ anyag szállítására, tárolására, kiméré-
sére, felhasználására, különös tekintettel a kutatóreaktor
biztonsági rendszereket tartalmazó területeire, helyisé-
geire.

10.4. A szabályozások egyértelmûen határozzák meg a
tranziens éghetõ anyagmennyiség korlátozásának szabá-
lyait a kutatóreaktor biztonsági rendszereket tartalmazó
területeire, helyiségeire.

10.5. A kutatóreaktor belsõ szabályzói biztosítsanak
megfelelõ keretet a gyújtóforrások hatékony kontroll-
jához.

10.6. A szabályozásnak ki kell terjednie a nyílt láng
használatára, a hegesztési munkálatokra, különös tekintet-
tel a kutatóreaktor biztonsági rendszereket tartalmazó
területeire, helyiségeire.

10.7. A kutatóreaktor szabályozási rendszerében meg
kell határozni a beépített tûzvédelmi berendezések idõsza-
kos ellenõrzésének, tesztelésének és karbantartásának
követelményeit, összhangban a vonatkozó jogszabályok,
valamint a Nukleáris Biztonsági Szabályzatban meghatá-
rozott biztonsági normák elõírásaival.

10.8. A kutatóreaktor tûzvédelmi szabályzatának a
vonatkozó jogszabályban foglaltakon túlmenõen meg kell
felelnie a Nukleáris Biztonsági Szabályzatban foglalt
követelményeknek.

10.9. A kutatóreaktor belsõ szabályozásaiban meg kell,
hogy jelenjen az átalakítások kezelése, ezen belül a meg-
elõzõ tûzvédelmi szempontok érvényre juttatása. A szabá-
lyozás tûzvédelmi fejezete képezheti a tûzvédelmi sza-
bályzat részét.

10.10. A kutatóreaktornak rendelkeznie kell eseti sza-
bályzással a tûzkockázat-elemzés idõszakos felülvizsgála-
tára.

11. Tûzvédelmi szervezet, oktatás

11.1. A tûzvédelmi megbízott feladata a vonatkozó tûz-
védelmi elõírások, szabályzók betartatása, a tûzvédelmet
érintõ jogszabályváltozások nyomon követése.

11.2. A tûzvédelmi megbízott feladatának ellátásához
legalább középfokú tûzvédelmi szakképesítéssel rendel-
kezzen.

11.3. A kutatóreaktor személyzetét elméleti és gyakor-
lati képzésben kell részesíteni, amely munkakörfüggõen
tartalmazza az általános tûzvédelmi ismereteken túl a kézi
tûzoltó készülékek, légzésvédelmi és egyéni védõeszkö-
zök kezelését, használatát.

12. A tûzkockázat-elemzés idõszakos felülvizsgálata

12.1. A tûzvédelemre kiható változásnak minõsül a be-
épített tûzvédelmi berendezések, épületszerkezetek, tech-
nológiai és épületinstallációs berendezések átalakítása, a
tûzszakasz, helység tûzterhelésének, funkciójának meg-
változása.

12.2. A tûzvédelemre kiható változásoknak a kutató-
reaktor teljes élettartama alatt tükrözõdnie kell a tûzkocká-
zat-elemzésben.

12.3. A tûzkockázat-elemzést a tûzvédelmet érintõ
átalakításokat követõen a megvalósult állapotnak meg-
felelõen kell aktualizálni.

12.4. A tûzvédelemre kiható változás utáni új állapot
tûzbiztonsági megfelelõségét az új állapot szerint módosí-
tott tûzkockázat-elemzéssel kell alátámasztani.

12.5. Amennyiben a tûzvédelmet érintõ átalakítások
vagy üzemeltetési feltételek változása tûzkockázat-elem-
zés alapján kerül megvalósításra, az ezt követõ elemzés-
nek vizsgálnia kell az átalakítás megfelelõségét.

12.6. A tûzkockázat-elemzés periodikus felülvizsgála-
tának illeszkednie kell a kutatóreaktor idõszakos bizton-
sági felülvizsgálati idõszakához.

13. Éghetõ anyagok, gyújtóforrások, tûzveszélyes
tevékenység

13.1. A technológiai létesítmények területén a tran-
ziens éghetõ anyagok belsõ szabályzó szerinti eltávolítása
a tevékenység függvényében vagy meghatározott idõsza-
konként, szükség esetén megfelelõ biztonságú idõszakos
tárolóterek kialakításával.

13.2. A kutatóreaktor biztonsági rendszereket tartal-
mazó területein, helyiségeiben ne legyen szükségtelen, de-
korációs célzatú éghetõ anyag beépítve.

13.3. A kutatóreaktor biztonsági rendszereket tartal-
mazó területein, helyiségeiben csak „nem éghetõ” anyagú
állványpallók használhatók. Amennyiben ez nem elkerül-
hetõ, „nehezen éghetõ” fa állványpallók használhatók.
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13.4. A szénszûrõk és száraz ioncserélõ gyanták tárolá-
sa csak az erre a célra kijelölt és megfelelõ tûzállósági
határértékû épületszerkezetekkel határolt helyiségben, a
szükséges tûzvédelmi eszközök biztosítása mellett tör-
ténjen.

13.5. A technológiai terekben, helyiségekben, kapcso-
lódó mûhelyekben a tranziens tûzveszélyes folyadékok és
gázok mennyiségét a napi felhasználás szintjére kell korlá-
tozni.

13.6. A létesítmény területén tûzveszélyes tevékenysé-
get végzõ személyt a kutatóreaktor specifikumából adódó
tûzvédelmi ismeretekrõl tájékoztatni kell. A tevékenysé-
gének megkezdését megelõzõen errõl a tûzvédelmi szerve-
zet koordinátora által felállított bizottság elõtt, a tûzveszé-
lyes tevékenységet folytató személyt be kell számoltatni.

14. Beépített tûzvédelmi berendezések

14.1. Amennyiben átalakítás, karbantartás stb. szüksé-
gessé teszi valamely tûzvédelmi berendezés üzemképessé-
gének korlátozását, a biztonsági rendszerek tûzbiztonsá-
gának csökkenése megfelelõ ideiglenes kiegészítõ intéz-
kedéssel ellensúlyozásra kerüljön.

15. Tûzvizsgálat

15.1. A kutatóreaktorban keletkezett tûzesetek vizsgá-
lata során keletkezett tûzvizsgálati iratokat a kutatóreaktor
saját belsõ vizsgálatához és a belsõ vizsgálatot követõ
jelentéséhez felhasználhatja.

III. Fejezet

KIÉGETT NUKLEÁRIS FÛTÕELEMEK ÁTMENETI
SZÁRAZ TÁROLÓINAK TÛZVÉDELMI

KÖVETELMÉNYEI

Tervezés, létesítés

1. A tûzbiztonság általános tervezési alapelvei

1.1. A kiégett nukleáris fûtõelemek átmeneti száraz
tárolóinak (a továbbiakban: Tároló) biztonság szempont-
jából fontos épületszerkezeteinek, rendszereinek és rend-
szerelemeinek – az egyéb biztonsági szempontok betartása
mellett – olyannak kell lenniük, hogy minimalizálják a
belsõ tüzek és robbanások hatását, amelyek külsõ vagy
belsõ események hatására bekövetkezhetnek.

1.2. Tûz esetén is biztosítani kell a Tároló állapotának
monitorozását, a remanens hõ elvonását és a radioaktív
anyagok kikerülésének megakadályozását.

1.3. A tûzbiztonság növelésének érdekében a tervezés-
nél alapelvként kell figyelembe venni a mélységi védelem
elvét és a tûzkeletkezés lehetõségének minimalizálását.

1.4. A Tárolóknál az alábbi üzemállapotokat különböz-
tetjük meg:

1.4.1. Betárolás: Szakszemélyzet által folyamatosan
felügyelt állapot. A kiégett nukleáris fûtõelem kazetták
beszállítása, elhelyezése a tárolóba vagy kiemelése a táro-
lóból.

1.4.2. Zárt felügyelt idõszak: Szakszemélyzet nélküli
állapot. A tároló zárt állapotú, a rendszer távfelügyelettel
ellenõrzött.

1.5. A tûzvédelmet determinisztikus alapon kell érté-
kelni a következõ szempontok figyelembevételével:

1.5.1. Tûz ott keletkezhet, ahol beépített vagy tranziens
éghetõ anyag található.

1.5.2. A determinisztikus alapú értékelés egy idõben
egy tûzeset figyelembevételével történjen, a terjedõ tûz
ugyanazon esemény részét képezi.

1.5.3. A tûzoltás alapvetõ feltételeinek biztosítása
szempontjából egy mértékadó tûzesetet kell feltételezni.

1.5.4. A tûzesetet egyaránt feltételezni kell a külön-
bözõ üzemállapotokra.

2. A tervezés tûzmegelõzési kérdései

2.1. A biztonság szempontjából fontos elemeket, ame-
lyeknek a meghibásodása nem elfogadható következmé-
nyekkel vagy radioaktív anyag kikerülésével járhat, tûz
elleni védelemmel kell ellátni.

2.2. A védelem mértékének meg kell felelnie a rendszer
mûködésével szemben támasztott idõkorlát követelmé-
nyeinek.

2.3. Egy biztonsági rendszer tüze ne veszélyeztessen
másik biztonsági rendszert.

2.4. A technológiai létesítményekben a tûzterhelés a
lehetõ legalacsonyabb legyen.

2.5. Az éghetõ anyagok tárolása ne jelentsen veszélyt
a biztonsági rendszerelemekre.

2.6. A tervezés idõszakában a tûzkockázat csökken-
tése, a tûzbiztonság növelése érdekében az alábbiakat kell
figyelembe venni:

2.6.1. Lehetõség szerint nem éghetõ építõanyagokat
kell alkalmazni, ideértve a szigeteléseket, bevonatokat és
burkolatokat is.

2.6.2. A technológiai létesítményen belül a száraz
transzformátorok alkalmazását elõnyben kell részesíteni.

2.6.3. Olyan villamos és irányítástechnikai eszközöket
kell elõnyben részesíteni, amelyekben az éghetõ anyag
mennyisége a lehetõ legalacsonyabb.

3. Építész tûzvédelem

3.1. A biztonsági rendszerek helyiségei elválasztása a
magas tûzterhelésû helyektõl, valamint a biztonsági rend-
szer helyiségeinek egymástól történõ elválasztása tûzsza-
kaszolással, tûzcellákkal történjen.
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3.2. A tûzszakasznak (tûzcellának) az általános tûzvé-
delmi elveken túlmenõen olyan kialakításúnak kell lennie,
hogy tûz esetén kizárja a redundáns biztonsági rendszer
sérülésének veszélyét.

3.3. A nukleáris biztonságra hatással bíró tûzszakaszok
esetében a tûzgátló szerkezetek tûzállósági határértéke a
tûzkockázat-elemzéssel kerüljön meghatározásra.

3.4. Amennyiben a biztonsági rendszerek elválasztásá-
nak tûzvédelmi követelményei – külön tûzszakaszokban
történõ elhelyezés – ütköznek a Tároló funkcionális
kialakításának követelményeivel, távolságvédelemmel,
passzív vagy aktív tûzvédelmi eszközökkel szükséges a
biztonsági rendszerek elválasztását tûzvédelmi szempont-
ból biztosítani. Ezen megoldásokat tûzkockázat-elemzé-
sekkel kell alátámasztani.

3.5. A tûzszakaszok kialakításával, a tûzszakasz mére-
tek meghatározásával, a hõ- és füstelvezetés biztosításával
szemben támasztott követelmények alárendeltek a nukleá-
ris biztonság és a funkcionális kialakítás által támasztott
követelményeknek.

3.6. A tervezés során a menekülési útvonalak mellett a
beavatkozási-megközelítési útvonalakat is meg kell hatá-
rozni.

3.7. Ott alakítható ki hõ- és füstelvezetõ rendszer a
technológiai létesítmény helyiségében, ahol radioaktív
anyagok kikerülésére nincs lehetõség.

4. Villamos berendezések

4.1. A kábelek tartószerkezeteinek „nem éghetõ”-nek
kell lenniük.

4.2. Lehetõség szerint a halogénmentes szigetelésû,
funkciómegtartó kábeleket kell alkalmazni.

4.3. A kábeleket úgy kell lefektetni, hogy túlmelegedés
ne következzen be.

4.4. A villamos védelem biztosítsa, hogy a kábelek
rövidzárlat esetén se melegedjenek túl.

5. Éghetõ gázok, folyadékok

5.1. Az éghetõ folyadékok és gázok tárolását az épüle-
teken belül minimális, szükséges szintre kell korlátozni.

5.2. Biztonsági rendszert tartalmazó helységekben
éghetõ folyadékokat és gázokat nem lehet tárolni.

5.3. Éghetõ folyadékot, gázt tartalmazó rendszereknek
megfelelõ védelemmel kell rendelkezniük a szivárgás,
kifolyás megelõzésére. Rendelkezniük kell beépített biz-
tonsági elemekkel, amelyek meghibásodás esetén korlá-
tozzák a szivárgást, kifolyást.

6. Tûzjelzõ-, oltóberendezések

6.1. A biztonsági rendszerek és rendszerelemek védel-
mének biztosítására a létesítménynek megfelelõ eszközök-
kel kell rendelkeznie.

6.2. A tûz megfelelõ ellenõrzés alatt tartása a beépített
oltóberendezések alkalmazásának és a manuális tûzoltási
képesség megfelelõ kombinációja.

6.3. A tûzjelzõ- és oltórendszerek tervezése során
figyelembe kell venni a tûzkockázat-elemzés eredményeit.

6.4. A tûzjelzõ rendszernek meg kell felelnie az egy-
szeres hibatûrés követelményeinek.

6.5. A technológiai helyiségeket tartalmazó tûzszaka-
szoknak teljes körû tûzjelzéssel kell rendelkezniük. Kivé-
telt képeznek azon tûzszakaszok, ahol a sugárzási viszo-
nyok nem teszik lehetõvé érzékelõk telepítését, valamint
a kiégett üzemanyagot tartalmazó térrészt.

6.6. A tûzjelzõ-érzékelõk kiválasztásának meg kell
felelnie az adott helyiség klimatikus és egyéb üzemi para-
métereinek.

6.7. A kiégett üzemanyagot tartalmazó térrészekben
vízzel, illetve vízköddel történõ oltás nem alkalmazható.

6.8. Az oltórendszernek automatikus mûködésûnek
kell lennie, figyelembe véve, hogy az oltás ne legyen káros
hatással más biztonsági rendszerre.

6.9. Elfogadható a csak manuális indítású oltóberende-
zés beépítése, illetve az automatikus üzemmódra tervezett
berendezés manuális üzemmódú üzemeltetése, amennyi-
ben az indokolatlan mûködés lehetõsége bekövetkezhet,
és ez káros hatással lehet a Tároló biztonságára.

6.10. Az oltórendszernek meg kell felelnie az egysze-
res hibatûrés elvének.

6.11. A tûzvédelmi rendszerek vezetékeit megfelelõ
elhelyezéssel vagy mechanikai védelemmel kell védeni a
mechanikai sérülések ellen.

6.12. Az oltóanyag kiválasztása során követelmény,
hogy az oltóanyag használata ne okozzon indokolatlan
kockázatnövekedést, továbbá feleljen meg az adott terület
biztonsági elõírásainak is. Ezen elvet a kézi tûzoltó eszkö-
zök kiválasztása során is érvényesíteni kell.

7. Építészeti tûzvédelmi tervfejezet tartalmi követelmé-
nyei

7.1. A hatósági eljáráshoz készített tûzvédelmi tervdo-
kumentációt csak tûzvédelmi szakértõ készítheti.

7.2. A vonatkozó jogszabályokban meghatározottakon
túlmenõen az építészeti tûzvédelmi tervfejezet a követke-
zõket tartalmazza:

7.2.1. az átalakítás, bõvítés mértékében a tûzkocká-
zat-elemzést;

1592 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 18. szám



7.2.2. az alkalmazott tûzvédõ rendszer, bevonat kar-
bantartására, felülvizsgálatára, felújítására, valamint az
alkalmazása során betartandó technológiára vonatkozó
terveket és mûszaki leírásokat.

8. Tûzkockázat-elemzés

8.1. A tûzkockázat-elemzés feladata, hogy igazolja,
hogy a Tároló megfelel az általános alapelvekben megha-
tározott tûzvédelmi, tûzbiztonsági kritériumoknak, a tûz-
védelmi intézkedések megfelelnek a nukleáris biztonság
követelményeinek.

8.2. A tûzkockázat-elemzés elkészítése tûzvédelmi
szaktevékenységnek minõsül.

8.3. Technológiai létesítmény tûzvédelme tervezésé-
nek a tûzkockázat-elemzés által meghatározottakon kell
alapulnia.

8.4. A tûzkockázat-elemzést a Tároló tényleges hasz-
nálatának megkezdése elõtt kell elvégezni, a biztonságra
kiható átalakítások, valamint a kötelezõ felülvizsgálatok
során.

8.5. A tûzkockázat-elemzés készítésének szempontjai:
8.5.1. a biztonság szempontjából fontos rendszerek és

azok elhelyezkedése, tûzszakaszokhoz rendelten;
8.5.2. a tûz hatása a biztonság szempontjából fontos

rendszerekre és rendszerelemekre;
8.5.3. az alkalmazott metodikában a peremfeltételek

rögzítése;
8.5.4. a tûzszakaszok tûzállósági paraméterei;
8.5.5. a szükséges aktív és passzív tûzvédelmi eszkö-

zök és azok hatásai;
8.5.6. a kiegészítõ tûzvédelem szükségessége.

8.6. Egyedi esetben a kockázatértékelés során meg kell
határozni a szükséges aktív és passzív védelmeket a ve-
zénylõk esetében, ahol redundáns rendszerek elemei egy
tûzszakaszban találhatók, illetve azon terekben, ahol a be-
rendezések kiszolgálása, karbantartása miatti megközelít-
hetõség vagy hozzáférhetõség miatt ütköznek a funkciona-
litás és a tûzbiztonság elvei.

8.7. A tûzkockázat-elemzésnek ki kell térnie a mély-
ségi védelem elvének teljesülésére.

8.8. A tûzkockázat-elemzésnek ki kell terjednie a tûz és
a tûzoltás másodlagos hatásainak vizsgálatára is.

Üzemeltetés, használat

9. Tûzvédelmi Szabályzat, Szabályzók

9.1. Az egyes szabályzóknak ki kell terjedniük a Tároló
különbözõ üzemállapotaira.

9.2. A Tároló belsõ szabályzói megfelelõ keretet kell,
hogy biztosítsanak az éghetõ anyagok hatékony kontroll-
jához a Tároló teljes területén.

9.3. A szabályozásnak ki kell terjednie bármely hal-
mazállapotú éghetõ anyag szállítására, tárolására, kiméré-
sére, felhasználására.

9.4. A szabályozások egyértelmûen határozzák meg a
tranziens éghetõ anyagmennyiség korlátozásának szabá-
lyait a Tároló biztonsági rendszereket tartalmazó területei-
re, helyiségeire.

9.5. A Tároló belsõ szabályzóinak biztosítaniuk kell a
megfelelõ keretet a gyújtóforrások hatékony kontroll-
jához.

9.6. A Tároló tûzvédelmi szabályzatának a vonatkozó
jogszabályban foglaltakon túlmenõen meg kell felelnie
a Nukleáris Biztonsági Szabályzatban foglalt követelmé-
nyeknek.

9.7. A Tároló belsõ szabályozásaiban meg kell jelennie
az átalakítások kezelésének, ezen belül a megelõzõ tûzvé-
delmi szempontok érvényre juttatásának. A szabályozás tûz-
védelmi fejezete képezheti a tûzvédelmi szabályzat részét.

9.8. A Tárolónak rendelkeznie kell eseti szabályzással
a tûzkockázat-elemzés idõszakos felülvizsgálatára.

10. Tûzvédelmi szervezet, oktatás

10.1. A tûzvédelmi megbízott feladata a vonatkozó tûz-
védelmi elõírások, szabályzók betartatása, a tûzvédelmet
érintõ jogszabályváltozások nyomon követése.

10.2. A tûzvédelmi megbízottnak feladatának ellátásá-
hoz legalább középfokú tûzvédelmi szakképesítéssel kell
rendelkeznie.

10.3. A Tároló személyzetét elméleti és gyakorlati kép-
zésben kell részesíteni, amely munkakörfüggõen tartal-
mazza az általános tûzvédelmi ismereteken túl a kézi tûz-
oltó készülékek, légzésvédelmi és egyéni védõeszközök
kezelését, használatát.

11. A tûzkockázat-elemzés idõszakos felülvizsgálata

11.1. A tûzvédelemre kiható változásnak minõsül a be-
épített tûzvédelmi berendezések, épületszerkezetek, tech-
nológiai és épületinstallációs berendezések átalakítása,
a tûzszakasz, helység tûzterhelésének, funkciójának meg-
változása.

11.2. A tûzvédelemre kiható változásoknak a Tároló
teljes élettartama alatt tükrözõdniük kell a tûzkockázat-
elemzésben.

11.3. A tûzkockázat-elemzést a tûzvédelmet érintõ
átalakításokat követõen a megvalósult állapotnak meg-
felelõen aktualizálni kell.

12. Éghetõ anyagok, gyújtóforrások, tûzveszélyes tevé-
kenység

12.1. A technológiai létesítmények területén a tran-
ziens éghetõ anyagok belsõ szabályzó szerinti eltávolításá-
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nak a tevékenység függvényében vagy meghatározott idõ-
szakonként kell megtörténnie, szükség esetén megfelelõ
biztonságú idõszakos tárolóterek kialakításával.

12.2. A technológiai terekben, helyiségekben, kapcso-
lódó mûhelyekben a tranziens tûzveszélyes folyadékok és
gázok mennyiségét a napi felhasználás szintjére kell kor-
látozni.

12.3. A létesítmény területén tûzveszélyes tevékenysé-
get végzõ személyt a Tároló specifikumából adódó tûzvé-
delmi ismeretekrõl tájékoztatni kell. A tevékenységének
megkezdését megelõzõen errõl a tûzvédelmi megbízott
elõtt, a tûzveszélyes tevékenységet folytató személyt be
kell számoltatni.

13. Beépített tûzvédelmi berendezések

13.1. Amennyiben átalakítás, karbantartás stb. szüksé-
gessé teszi valamely tûzvédelmi berendezés üzemképessé-
gének korlátozását, a biztonsági rendszerek tûzbiztonsá-
gának csökkenése megfelelõ ideiglenes kiegészítõ intéz-
kedéssel kerüljön ellensúlyozásra.

14. Tûzvizsgálat

14.1. A kiégett nukleáris fûtõelemek átmeneti száraz
tárolóiban keletkezett tûzesetek vizsgálata során keletke-
zett tûzvizsgálati iratokat a létesítmény saját belsõ vizsgá-
latához és a belsõ vizsgálatot követõ jelentéséhez felhasz-
nálhatja.

2. melléklet
a 19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelethez

[Melléklet
az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez]

„HARMADIK RÉSZ

Atomerõmûvek, kutatóreaktorok, kiégett nukleáris
fûtõelemek átmeneti száraz tárolóinak tûzoltási

és mûszaki mentési követelményei

I. Fejezet

ATOMERÕMÛVEK TÛZOLTÁSI, MÛSZAKI MENTÉSI
KÖVETELMÉNYEI

Általános elõírások

494. Az atomerõmûvek területén a tûzoltás és mûszaki
mentésnél a fejezetben, illetve a létesítményre készített
„Tûzoltási és Mûszaki Mentési Tervben” (a továbbiakban:
TMMT) foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

495. Azokon a helyeken, ahol radioaktív anyagok je-
lenlétével – radioaktív sugárzással, radioaktív izotópos
szennyezõdéssel (kontaminációval) – lehet számolni, elsõ-
sorban a munkahely dolgozói, a létesítmény tûzoltósága
és ezt követõen a hivatásos önkormányzati tûzoltóság tag-
jai avatkozzanak be.

496. Radioaktív anyagok vagy izotópok szállítása
során a munkahely dolgozója alatt a jármû vezetõjét és a
rakomány kísérõjét kell érteni, aki a külön jogszabály
alapján a részére kiadott utasításban foglaltak szerint jár el.

497. A tûzoltóságnak nem alapfeladata a kárhelyen a
sugárzó anyagok felkutatása, eltávolítása (áthelyezése),
a berendezések, tárgyak mentése.

498. Az atomerõmûvek sugárveszélyes területén történõ
tûzoltásnál, mûszaki mentésnél a legkisebb önállóan beavat-
kozó egységet is csak olyan szakember vezetheti, aki az
adott nukleáris létesítmény által kiadott érvényes sugárvé-
delmi vizsgával és szükséges helyismerettel rendelkezik.

499. A sugárveszélyes beavatkozás során a személyi ál-
lomány részére a speciális védelmet biztosító ruházatról, va-
lamint doziméterrõl személyre szólóan kell gondoskodni. A
doziméter megfelelõ információt biztosítson a káresemény
helyszínén uralkodó sugárzási helyzetrõl (fény, hangjelzés).

500. A beavatkozó erõk sugárterhelésének korlátozása
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.)
EüM rendelet rendelkezései szerint történjen.

501. Az atomerõmûvek fõfoglalkozású létesítményi
tûzoltóinak képesítési követelményei a vonatkozó jogsza-
bályban foglaltakon túlmenõen:

501.1. állami középfokú végzettség,

501.2. orvosi alkalmasság sugárveszélyes munkára,

501.3. munkahelyi sugárvédelmi vizsga,

501.4. munkavédelmi vizsga az adott nukleáris létesít-
ményre vonatkozóan,

501.5. NUTE (Nukleáris Technika) alaptanfolyam,

501.6. ,,C” kategóriás hivatásos jogosítvány (PAV I.),

501.7. középfokú elsõsegélynyújtó tanfolyami vizsga,

501.8. alpintechnikai vizsga,

501.9. teher kötözõi vizsga,

501.10. liftbõl mentés képzés,

501.11. üzemzavar elhárítási vizsga,

501.12. feszültség alatti oltásból vizsga és éves rend-
szeres képzés.
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Tûzoltási és Mûszaki Mentési Terv

502. A TMMT készítésénél figyelembe kell venni a
létesítmény munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályait,
a balesetelhárítási intézkedési tervét, a nukleáris létesít-
ményre vonatkozó speciális elõírásokat.

503. A TMMT-nek választ kell adnia az egységek
kommunikációjára, a sugárterhelés mérésére, az egyes
egységek önállóságának mértékére.

504. A TMMT-nek figyelemmel kell lennie a létesít-
mény üzemállapotára.

505. A TMMT részét képezi a létesítményre vonatkozó
Sugárvédelmi Terv.

506. A Sugárvédelmi Tervnek tartalmaznia kell:

506.1. az irányelveket a nukleáris balesetelhárítási
tevékenységekben részt vevõ személyek sugárvédelmére,

506.2. a tûzoltásban, mûszaki mentésben, kárelhárítás-
ban részt vevõ személyek munkára bocsátását megelõzõ
teendõket,

506.3. irányadó szinteket a tûzoltási, mûszaki mentési,
kárelhárítási tevékenységre a külsõ sugárterhelés alapján,

506.4. a sugárterhelés ellenõrzését,

506.5. a beavatkozás szabályait sugárveszélyes terüle-
ten tüzek és káresemények felszámolására,

506.6. beléptetési pontokat az ellenõrzött zónába,

506.7. az ellenõrzött zónába történõ belépés szabályait,

506.8. személyi állomány belépését az ellenõrzött
zónába, a káresemény alkalmával.

507. A TMMT-ben szereplõ valamennyi egységnek
kötelezõ az évi legalább egyszeri helyismereti foglalkozás
az érintett létesítményben.

508. A beavatkozó erõk éves képzési tervében szere-
peltetni kell a létesítmény TMMT-ét.

Tûzoltás, mûszaki mentés vezetése

509. A technológiai létesítményben történõ tûzoltói
beavatkozás esetén a tûzoltás-, mentésvezetõ (a továb-
biakban: tûzoltásvezetõ) a tûzoltás, mentés érdemi lépéseit
köteles egyeztetni az ügyeletes mérnökkel vagy annak
megbízottjával.

510. Az ügyeletes mérnök az atomerõmû nukleáris biz-
tonságát érintõ kérdésekben a tûzoltásvezetõ döntései
felett felügyeletet gyakorolhat.

511. Az atomerõmûben beavatkozó erõk tûzoltásveze-
tésre jogosult, illetve elsõdlegesen beavatkozó egységei
parancsnoki állományának rendelkeznie kell az adott léte-
sítményre vonatkozó sugárvédelmi vizsgával. Ennek költ-
sége a létesítmény üzemeltetõjét terheli.

Riasztás

512. A sugárveszélyes munkahelyrõl az atomerõmû
létesítményi tûzoltóságához érkezett tûzjelzés esetén a
létesítményi tûzoltóság híradó-ügyeletese az egységek
riasztása után köteles a riasztási lappal együtt a TMMT-t
átadni a vonuló egység parancsnokának.

513. A visszajelzés tartalmától függõen haladéktalanul
riasztja

513.1. az atomerõmû részérõl a felelõs vezetõt, a dozi-
metriai szolgálatot, a biztonsági õrséget;

513.2. a létesítmény-tûzoltóság részérõl a parancsno-
kot vagy az általa megbízott személyt;

513.3. jelenti az eseményt a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság ügyeletére, aki riasztja a TMMT-ben tervezett
tûzoltó erõket és eszközöket.

514. A jogszabályokban meghatározott egyéb szerve-
zetek értesítését a létesítmény végzi.

515. A jelzés értékelése és a nukleáris létesítmény ré-
szérõl az ügyeletes mérnök, illetve a dozimetriai szolgálat
tájékoztatása alapján a létesítményi tûzoltóság szolgálat-
parancsnoka vagy a tûzoltásvezetõ dönt a jódprofilaxis
szükségességérõl.

Felderítés

516. A helyszínre érkezéskor, a felderítés megkezdése
elõtt a tûzoltásvezetõnek intézkedni kell a veszélyes zónán
kívüli gyülekezési hely kijelölésérõl.

517. A felderítés, beavatkozás megkezdése elõtt a tûz-
oltásvezetõnek a szakszemélyzet bevonásával intézkednie
kell a sugárszint, valamint a sugárterhelés ellenõrzésére,
mérésére, nyilvántartására.

518. A tûzeset helyszínén a felderítést lehetõleg a II-es
szer parancsnoka vagy a tûzoltásvezetõ által kijelölt sze-
mély és legalább még 1 fõ tûzoltó, az üzemeltetõ szaksze-
mélyzet lehetõség szerinti részvételével végezze.

519. Amennyiben a helyszín bonyolultsága, a meg-
teendõ intézkedések összetettsége indokolja, a tûzoltás-
vezetõ felderítõ csoporto(ka)t jelölhet ki. A felderítõ cso-
port minimális létszáma 2 fõ. A felderítés szakszerû végre-
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hajtása és ez alapján meghozott döntések felelõssége a tûz-
oltásvezetõt terhelik.

520. A felderítés terjedjen ki az eszközök, technológiai
berendezések áramtalanításának lehetõségeire, illetve a
feszültség alatti tûzoltás szükségességére, lehetõségére.

521. A tûzoltásvezetõnek a felderítés és szakértõi
(ügyeletes mérnök) vélemény alapján intézkednie kell a
felderítésben részt vevõk váltásáról, tartalékok képzésérõl,
ki kell oktatnia az állományt a várható hatásokról és a ma-
gatartási szabályokról.

Tûzoltás, mûszaki mentés elõkészítése

522. A tûzoltásvezetõnek gondoskodnia kell a sugárvé-
delmi szervezet szakembereivel egyeztetve, a dolgozók
kimenekítésében részt vevõ személyek kijelölésérõl,
továbbá a szakértõi vélemény alapján meg kell határoznia:

522.1. a beavatkozás módját,

522.2. az alkalmazható oltóanyagot a beavatkozás
során (nyitott fõvízköri berendezéseknél, valamint speciá-
lis technológiai berendezéseknél, folyamatoknál, ahol az
oltóanyag vagy a tûzoltás, mûszaki mentésnél felhaszná-
landó anyagok egyéb veszélyt vagy károsodást jelent
e technológiai berendezésekre),

522.3. szükség esetén a kábelvágást, feszültség alatti
oltást,

522.4. a szükséges védõeszközök használatát,

522.5. a beavatkozásban részt vevõk mûködési helyét,

522.6. a bevetési helyeken a tartózkodás idejét,

522.7. a védõruházat felvételének, a sugárzásmérõ-
mûszer használatának szükségességét,

522.8. a veszélybe került személyek mentésének sor-
rendjét, módját.

523. Meg kell jelölni a veszélyes zóna határát, a kon-
tamináció helyét, és ha szükséges, gondoskodni kell annak
õrzésérõl.

524. Ki kell jelölni a kivont, illetve a bevetésre felké-
szített személyi állomány tartózkodási helyét.

Tûzoltás, mûszaki mentés

525. A sugárveszélyes helyen, helyiségben a dolgozók,
továbbá a tûzoltóság tagjai beavatkozást nem végezhet-
nek, amíg a sugárvédelmi szakember a tûzoltásra, mûszaki
mentésre nem adta meg az engedélyt.

526. Ez alól kivételt képez az életmentés, illetve a nagy
anyagi kár elhárítása érdekében, vagy ha a kár olyan helyen,
berendezésben, technológiában keletkezik melynek felszá-
molására a létesítményi tûzoltóság felkészült, és a beavatko-
zó személyek dózisterhelése folyamatosan mérhetõ.

527. Az oltási eljárásokat és az oltóanyagot, valamint
az egyéb intézkedéseket úgy kell meghatározni, hogy azok
ne vezessenek a radioaktív anyagok szétterjedéséhez, szét-
hordásához.

528. A beavatkozásnál kerülni kell minden indokolat-
lan sugárterhelést és szennyezõdést. Ennek érdekében
a beavatkozás szervezésénél:

528.1. a gépjármûvek felállítási helyét és a vízforráso-
kat lehetõleg a veszélyes zónán kívül kell kijelölni,

528.2. tervezni kell a veszélybe került személyek men-
tését, biztonságba helyezését,

528.3. a létszám és felszerelés minél rövidebb ideig tar-
tó bevetésére kell törekedni,

528.4. a sugárforrástól lehetõ legtávolabbról kell
végezni a beavatkozást,

528.5. a radioaktív sugárzással szemben árnyékolóként
fel kell használni az építmény, illetve a terep adta lehetõ-
ségeket,

528.6. tervezni kell a tûzoltás, mûszaki mentés után
a bevetett erõk és eszközök mentesítését.

529. Ha nincs a helyszínen az ügyeletes mérnök vagy
annak megbízottja, a tûzoltásvezetõ csak abban az esetben
adhat utasítást a tûzoltásra, mûszaki mentésre, ha a hely-
szín alapos ismeretével, sugárveszély szempontjából elõ-
fordulható legveszélyesebb körülmények ismeretével és
a szükséges felszerelésekkel rendelkezik. Ezek hiányában
a környezet védelmére kell intézkednie.

530. Az állomány veszélyes zónában való tartózkodá-
sának ideje alatt a tûzoltásvezetõ vagy az általa kijelölt
személy köteles a sugárzásszintrõl folyamatosan informá-
lódni. Ha a sugárzásszint meghaladja a veszélyes zónában
való mûködési idõ számítási alapját képezõ értéket, a tar-
tózkodási idõt ismételten meg kell határozni.

531. A veszélyes zónán belüli biztonságos tartózkodás
idejének letelte elõtt a veszélyes zónában tartózkodó állo-
mány váltásáról és azonnali kivonásáról kell gondoskodni.

532. Veszélyeztetett területen folyó nukleárisbaleset-
elhárítást, valamennyi tevékenység koordinálását a nuk-
leárisbaleset-elhárítási operatív törzs hatáskörrel rendel-
kezõ tagjának kell átadni.
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A tûzoltást, mûszaki mentést követõ feladatok

533. A tûzoltás, mûszaki mentés befejezése után – a su-
gárveszélyes üzem belsõ elõírásai alapján, az ÁNTSZ
megbízottja vagy orvos közremûködésével – végre kell
hajtani a beavatkozó személyi állomány és felszerelés
mentesítését, a sugárszennyezettség ellenõrzését, amelyek
tapasztalatairól nyilatkozatot (zárójelentést) kell készíteni.

534. Meg kell állapítani a beavatkozó állományt ért
sugárzás mértékét, és intézkedni kell annak nyilvántartás-
ba vételérõl.

A feszültség alatti villamos hálózatok, berendezések,
valamint mûködõ technológiai berendezések közelében

keletkezett tüzek oltása

535. A létesítményre ki kell dolgozni feszültség alatti
villamos hálózatok, berendezések, valamint a mûködõ
technológiai berendezések közelében keletkezett tüzek
oltására vonatkozó szabályzatot.

536. Az oltás szempontjából a berendezés feszültség
alatt lévõnek tekintendõ, ha annak kapcsolata a lehetséges
energiaforrásokkal bizonyíthatóan nem szûnt meg, illetve
nem történt meg a berendezés feszültség alá kerülésének
megakadályozása.

537. A szabályzat elõírásait kell alkalmazni az atom-
erõmû területén üzemelõ kis (50–1000 V), valamint nagy-
feszültségû (1000–6000 V) villamos hálózatok és beren-
dezések tüzeinek vízzel történõ oltása során olyan esetek-
ben, amikor a berendezés leválasztása a hálózatról nem
hajtható végre, illetõleg az idõben megkezdett beavat-
kozás emberi életet menthet, vagy jelentõs anyagi kár, ka-
tasztrófa bekövetkezését háríthatja el.

538. A szabályzat hatálya alá tartozó feszültség alatt lé-
võ villamos berendezések oltását kizárólag a munka
elvégzéséhez szükséges ismeretekkel rendelkezõ, a mun-
kavégzéssel kapcsolatos veszélyekre, munkavédelmi sza-
bályokra kioktatott, megfelelõ elsõsegély-nyújtási ismere-
tekkel rendelkezõ, vizsgát tett személy végezheti.

539. A vizsga megszerzésének alapfeltétele a speciális
elméleti felkészítésen, valamint gyakorlati oktatáson való
részvétel.

540. A feszültség alatti villamos hálózatok, berendezé-
sek, valamint a mûködõ technológiai berendezések köze-
lében keletkezett tüzek oltására csak az erre rendszeresített
érvényes tanúsítvánnyal rendelkezõ eszköz használható.

541. A feszültség alatt lévõ villamos berendezés oltása
feszültség közelében történõ munkavégzésnek tekintendõ.

II. Fejezet

KUTATÓREAKTOROK TÛZOLTÁSI,
MÛSZAKI MENTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Általános elõírások

542. A kutatóreaktor területén a tûzoltás és mûszaki
mentésnél a fejezetben, illetve a létesítményre készített
TMMT-ben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

543. Azokon a helyeken, ahol radioaktív anyagok je-
lenlétével – radioaktív sugárzással, radioaktív izotópos
szennyezõdéssel (kontaminációval) – kell számolni elsõ-
sorban a munkahely dolgozói és a hivatásos önkormány-
zati tûzoltóság tagjai avatkozzanak be.

544. A tûzoltóságnak nem alapfeladata a kárhelyen a
sugárzó anyagok felkutatása, eltávolítása (áthelyezése),
a berendezések, tárgyak mentése.

545. A kutatóreaktorok tekintetében, a magára hagyott
szubkritikus reaktorállapotnál a riasztható mérnöki ügye-
let beérkezési ideje 40 perc.

546. A sugárveszélyes beavatkozás során a személyi
állomány részére doziméterrõl személyre szólóan kell
gondoskodni.

547. A beavatkozó erõk sugárterhelésének korlátozása
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.)
EüM rendelet rendelkezései szerint történjen.

Tûzoltási és Mûszaki Mentési Terv

548. A TMMT készítésénél figyelembe kell venni a
létesítmény munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályait,
a baleset-elhárítási intézkedési tervét, a nukleáris létesít-
ményre vonatkozó speciális elõírásokat.

549. A TMMT-nek választ kell adnia az egységek
kommunikációjára, a sugárterhelés mérésére, az egyes
egységek önállóságának mértékére.

550. A TMMT-nek figyelemmel kell lennie a létesít-
mény üzemállapotára.

551. A TMMT tartalmazza:

551.1. az irányelveket a beavatkozó egységek sugárvé-
delmére,

551.2. irányadó szinteket a tûzoltási, mûszaki mentési
tevékenységre a külsõ sugárterhelés alapján,

551.3. a sugárterhelés ellenõrzését,

18. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1597



551.4. a beavatkozás szabályait sugárveszélyes terüle-
ten tûzoltás, mûszaki mentés során,

551.5. beléptetési pontokat az ellenõrzött zónába,

551.6. az ellenõrzött zónába történõ belépés szabályait.

552. A TMMT készítéséhez szükséges információkat
a kutatóreaktor üzemeltetõje szolgáltatja.

553. A TMMT-ben szereplõ valamennyi egységnek
kötelezõ az évi legalább egyszeri helyismereti foglalkozás
az érintett létesítményben.

554. A beavatkozó erõk éves képzési tervében szere-
peltetni kell a létesítmény TMMT-ét.

Tûzoltás, mûszaki mentés vezetése

555. Magára hagyott szubkritikus reaktorállapotnál a ri-
asztható ügyeletes mérnök kiérkezéséig technológiai létesít-
mény területén tûzoltói tevékenység nem kezdhetõ meg.

556. A technológiai létesítményben történõ tûzoltói
beavatkozás esetén a tûzoltásvezetõ köteles a tûzoltás
érdemi lépéseit egyeztetni az ügyeletes mérnökkel vagy
annak megbízottjával.

557. Az ügyeletes mérnök a kutatóreaktor nukleáris
biztonságát érintõ kérdésekben a tûzoltásvezetõ döntései
felett felügyeletet gyakorolhat.

558. A létesítményben beavatkozó erõk tûzoltásveze-
tésre jogosult, illetve elsõdlegesen beavatkozó egységei-
nek parancsnoki állományának rendelkeznie kell az adott
létesítményre vonatkozó sugárvédelmi vizsgával. Ennek
költsége a létesítmény üzemeltetõjét terheli.

Riasztás

559. A létesítményben keletkezett tûz esetén az ügyele-
tes személyzet riasztja a reaktor üzemeltetõjét, a tûzjelzést
követõen végrehajtja a jogszabályokban és belsõ szabály-
zókban meghatározott egyéb szervezeteket, személyek
értesítését.

560. A jelzés értékelése és az ügyeletes mérnök, illetve
a dozimetriai szolgálat tájékoztatása alapján a tûzoltás-
vezetõ dönt a jódprofilaxis szükségességérõl.

Felderítés

561. A helyszínre érkezéskor, a felderítés megkezdése
elõtt a tûzoltásvezetõnek intézkednie kell a veszélyes
zónán kívüli gyülekezési hely kijelölésérõl.

562. A felderítés, beavatkozás megkezdése elõtt a tûz-
oltásvezetõnek a szakszemélyzet bevonásával intézkednie
kell a sugárszint, valamint a sugárterhelés ellenõrzésére,
mérésére, nyilvántartására.

563. A tûzeset helyszínén a felderítés a szakszemélyzet
lehetõség szerinti részvételével történjen.

564. A tûzoltásvezetõnek a felderítés és az ügyeletes
mérnök véleménye alapján intézkednie kell a felderítésben
részt vevõk váltásáról, tartalékok képzésérõl, ki kell oktat-
nia az állományt a várható hatásokról és a magatartási sza-
bályokról.

A tûzoltás, mûszaki mentés elõkészítése

565. A tûzoltásvezetõ az ügyeletes mérnök véleménye
alapján határozza meg:

565.1. a beavatkozás módját,

565.2. az alkalmazható oltóanyagot a beavatkozás
során,

565.3. a szükséges védõeszközök használatát,

565.4. a beavatkozásban részt vevõk mûködési helyét,

565.5. a bevetési helyeken a tartózkodás idejét,

565.6. a védõruházat felvételének, a sugárzásmérõ-
mûszer használatának szükségességét,

565.7. a veszélybe került személyek mentésének sor-
rendjét, módját.

566. Meg kell jelölni a veszélyes zóna határát, a konta-
mináció helyét, és ha szükséges gondoskodni kell annak
õrzésérõl.

567. Ki kell jelölni a kivont, illetve a bevetésre felké-
szített személyi állomány tartózkodási helyét.

Tûzoltás, mûszaki mentés

568. A sugárveszélyes helyen, helyiségben a dolgozók,
továbbá a tûzoltóság tagjai tûzoltási, mûszaki mentési
munkát addig nem végezhetnek, amíg az ügyeletes mér-
nök nem adta meg az engedélyt.

569. Az oltási eljárásokat és az oltóanyagot, valamint
az egyéb intézkedéseket úgy kell meghatározni, hogy azok
ne vezessenek a radioaktív anyagok szétterjedéséhez, szét-
hordásához.

570. A beavatkozásnál kerülni kell minden indokolat-
lan sugárterhelést és szennyezõdést. Ennek érdekében a
beavatkozás szervezésénél

570.1. a gépjármûvek felállítási helyét és a vízforráso-
kat a veszélyes zónán kívül kell kijelölni;
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570.2. a feltétlenül szükséges létszám és felszerelés mi-
nél rövidebb ideig tartó bevetésére kell törekedni;

570.3. a beavatkozást a sugárforrástól lehetõ legtávo-
labbról kell végezni;

570.4. a radioaktív sugárzással szemben árnyékolóként
fel kell használni az építmény, illetve a terep adta lehetõsé-
geket.

571. Ha nincs a helyszínen az ügyeletes mérnök, a tûz-
oltásvezetõnek a környezet védelmére kell intézkednie.

572. Az állomány veszélyes zónában való tartózkodá-
sának ideje alatt a tûzoltásvezetõ vagy az általa kijelölt
személy köteles a sugárzásszintrõl folyamatosan informá-
lódni. Ha a sugárzásszint meghaladja a veszélyes zónában
való mûködési idõ számítási alapját képezõ értéket, a tar-
tózkodási idõt ismételten meg kell határozni.

573. A veszélyes zónán belüli biztonságos tartózkodás
idejének letelte elõtt a veszélyes zónában tartózkodó állo-
mány váltásáról és azonnali kivonásáról kell gondoskodni.

574. Veszélyeztetett területen folyó nukleárisbaleset-
elhárítást, valamennyi tevékenység koordinálását a nuk-
leárisbaleset-elhárítási operatív törzs hatáskörrel rendel-
kezõ tagjának kell átadni.

A tûzoltást, mûszaki mentést követõ feladatok

575. A tûzoltás, mûszaki mentés befejezése után – a su-
gárveszélyes üzem belsõ elõírásai alapján, az ÁNTSZ
megbízottja vagy orvos közremûködésével – végre kell
hajtani a beavatkozó személyi állomány és felszerelés
mentesítését, a sugárszennyezettség ellenõrzését, amelyek
tapasztalatairól nyilatkozatot (zárójelentést) kell készíteni.

576. Meg kell állapítani a beavatkozó állományt ért
sugárzás mértékét, és intézkedni annak nyilvántartásba
vételérõl.

III. Fejezet

KIÉGETT NUKLEÁRIS FÛTÕELEMEK ÁTMENETI
SZÁRAZ TÁROLÓINAK TÛZOLTÁSI,

MÛSZAKI MENTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Általános elõírások

577. A Tároló területén a tûzoltás és mûszaki men-
tésnél a fejezetben, illetve a létesítményre készített
TMMT-ben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

578. A tûzoltóságnak nem alapfeladata a kárhelyen
a sugárzó anyagok felkutatása, eltávolítása (áthelyezése),
a berendezések, tárgyak mentése.

579. A tároló tekintetében, a zárt felügyelt idõszaki
állapotnál a riasztható szakszemélyzeti ügyelet beérkezési
ideje maximálisan 40 perc lehet.

580. A sugárveszélyes beavatkozás során a személyi
állomány részére doziméterrõl személyre szólóan kell
gondoskodni.

581. A beavatkozó erõk sugárterhelésének korlátozása
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.)
EüM rendelet rendelkezései szerint történjen.

Tûzoltási és Mûszaki Mentési Terv

582. A TMMT készítésénél figyelembe kell venni a
létesítmény munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályait,
a baleset-elhárítási intézkedési tervét, a nukleáris létesít-
ményre vonatkozó speciális elõírásokat.

583. A TMMT adjon választ az egységek kommuniká-
ciójára, a sugárterhelés mérésére, az egyes egységek ön-
állóságának mértékére.

584. A TMMT legyen figyelemmel a létesítmény
üzemállapotára.

585. A TMMT-nek tartalmaznia kell:

585.1. a beavatkozás során alkalmazható oltóanyagok
felsorolását, azok használatának specifikus szabályait,

585.2. az irányelveket a beavatkozó egységek sugárvé-
delmére,

585.3. irányadó szinteket a tûzoltási, mûszaki mentési
tevékenységre a külsõ sugárterhelés alapján,

585.4. a sugárterhelés ellenõrzését,

585.5. a beavatkozás szabályait sugárveszélyes terüle-
ten tüzek és káresemények felszámolására,

585.6. a beléptetési pontokat a tárolóba,

585.7. a tárolóba történõ belépés szabályait.

586. A TMMT készítéséhez szükséges információkat
a tároló üzemeltetõje szolgáltatja.

587. A TMMT-ben szereplõ valamennyi egységnek
kötelezõ az évi legalább egyszeri helyismereti foglalkozás
az érintett létesítményben.
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588. A beavatkozó erõk éves képzési tervében szere-
peltetni kell a létesítmény TMMT-ét.

Tûzoltás, mûszaki mentés vezetése

589. Zárt felügyelt idõszakban a riasztható szaksze-
mélyzeti ügyeletes kiérkezéséig a technológiai létesít-
mény területén tûzoltási, mûszaki mentési tevékenység
nem kezdhetõ meg.

590. A technológiai létesítményben történõ tûzoltói be-
avatkozás esetén a tûzoltásvezetõ köteles a tûzoltás érdemi
lépéseit egyeztetni a szakszemélyzeti ügyeletessel vagy
annak megbízottjával.

591. A szakszemélyzeti ügyeletes a tároló nukleáris
biztonságát érintõ kérdésekben a tûzoltásvezetõ döntései
felett felügyeletet gyakorolhat.

Riasztás

592. A létesítményben keletkezett tûz esetén az ügyele-
tes operátornak a tûzjelzést követõen riasztania kell a
szakszemélyzeti ügyeletest, illetve a belsõ utasítások alap-
ján végre kell hajtania a jogszabályokban meghatározott
egyéb szervezetek értesítését.

593. A jelzés értékelése és a szakszemélyzeti ügyele-
tes, illetve a dozimetriai szolgálat tájékoztatása alapján a
tûzoltásvezetõ dönt a jódprofilaxis szükségességérõl.

Felderítés

594. A helyszínre érkezéskor, a felderítés megkezdése
elõtt a tûzoltásvezetõnek intézkednie kell a veszélyes
zónán kívüli gyülekezési hely kijelölésérõl.

595. A felderítés, beavatkozás megkezdése elõtt a tûz-
oltásvezetõnek a szakszemélyzet bevonásával intézkednie
kell a sugárszint, valamint a sugárterhelés ellenõrzésére,
mérésére, nyilvántartására.

596. A tûzeset helyszínén a felderítés a szakszemélyzet
lehetõség szerinti részvételével történjen.

597. A tûzoltásvezetõ a felderítés és a szakszemélyzeti
ügyeletes véleménye alapján intézkedjen a felderítésben
részt vevõk váltásáról, tartalékok képzésérõl, oktassa ki
az állományt a várható hatásokról és a magatartási szabá-
lyokról.

A tûzoltás, mûszaki mentés elõkészítése

598. A tûzoltásvezetõnek a szakszemélyzeti ügyeletes
véleménye alapján meg kell határoznia:

598.1. a beavatkozás módját,

598.2. az alkalmazható oltóanyagot a beavatkozás során,

598.3. a szükséges védõeszközök használatát,

598.4. a beavatkozásban részt vevõk mûködési helyét,

598.5. a bevetési helyeken a tartózkodás idejét,

598.6. a védõruházat felvételének, a sugárzásmérõ-
mûszer használatának szükségességét,

598.7. a veszélybe került személyek mentésének sor-
rendjét, módját.

599. Meg kell jelölni a veszélyes zóna határát, a konta-
mináció helyét, és ha szükséges gondoskodni kell annak
õrzésérõl.

600. Ki kell jelölni a kivont, illetve a bevetésre felké-
szített személyi állomány tartózkodási helyét.

601. A kiégett üzemanyagot tartalmazó térrészekben
vízzel, illetve vízalapú oltóanyaggal történõ oltás nem
alkalmazható.

Tûzoltás, mûszaki mentés

602. A sugárveszélyes helyen, helyiségben a dolgozók,
továbbá a tûzoltóság tagjai tûzoltási, mûszaki mentési
munkát addig nem végezhetnek, amíg a szakszemélyzeti
ügyeletes nem adta meg az engedélyt.

603. Az oltási eljárásokat és az oltóanyagot, valamint
az egyéb intézkedéseket úgy kell meghatározni, hogy azok
ne vezessenek a radioaktív anyagok szétterjedéséhez, szét-
hordásához.

604. A beavatkozásnál kerülni kell minden indokolat-
lan sugárterhelést és szennyezõdést. Ennek érdekében a
beavatkozás szervezésénél

604.1. a gépjármûvek felállítási helyét a veszélyes
zónán kívül kell kijelölni;

604.2. a feltétlenül szükséges létszám és felszerelés
minél rövidebb ideig tartó bevetésére kell törekedni;

604.3. a beavatkozást a sugárforrástól lehetõ legtávo-
labbról kell végezni;

604.4. a radioaktív sugárzással szemben árnyékolóként
fel kell használni az építmény, illetve a terep adta lehetõsé-
geket.
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605. Ha nincs a helyszínen a szakszemélyzeti ügyele-
tes, a tûzoltásvezetõ a környezet védelmére kell, hogy
intézkedjen.

606. Az állomány veszélyes zónában való tartózkodá-
sának ideje alatt a tûzoltásvezetõ vagy az általa kijelölt
személy köteles a sugárzásszintrõl folyamatosan informá-
lódni. Ha a sugárzásszint meghaladja a veszélyes zónában
való mûködési idõ számítási alapját képezõ értéket, a tar-
tózkodási idõt ismételten meg kell határozni.

607. A veszélyes zónán belüli biztonságos tartózkodás
idejének letelte elõtt a veszélyes zónában tartózkodó állo-
mány váltásáról és azonnali kivonásáról kell gondoskodni.

608. Veszélyeztetett területen folyó nukleárisbaleset-
elhárítást, valamennyi tevékenység koordinálását a nuk-
leárisbaleset-elhárítási operatív törzs hatáskörrel rendel-
kezõ tagjának kell átadni.

A tûzoltást, mûszaki mentést követõ feladatok

609. A tûzoltás, mûszaki mentés befejezése után – a su-
gárveszélyes üzem belsõ elõírásai alapján, az ÁNTSZ
megbízottja vagy orvos közremûködésével – kell végre-
hajtani a beavatkozó személyi állomány és felszerelés
mentesítését, a sugárszennyezettség ellenõrzését, amelyek
tapasztalatairól nyilatkozatot (zárójelentést) kell készíteni.

610. Meg kell állapítani a beavatkozó állományt ért
sugárzás mértékét, és intézkedni kell annak nyilvántartás-
ba vételérõl.”

Közlemény

Tájékoztató

a közigazgatási szakvizsga 2007. szeptember 1-jétõl

hatályos követelményrendszerérõl

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége
a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a alapján – 2007.
szeptember 1-jei hatállyal – a közigazgatási szakvizsga
kötelezõ és választható vizsgatárgyainak

követelményrendszerét

az alábbiakban állapítja meg:

Az új követelményrendszer közzétételével a közigazga-
tási szakvizsga kötelezõ tárgyaknak a Magyar Közlöny

2002. évi 64. számában közzétett, valamint a választott
közigazgatási szakvizsgatárgyaknak a Magyar Közlöny
2002. évi 88. számában közzétett követelményrendszere
hatályát veszti.

Általános követelmények a közigazgatási szakvizsga
írásbeli és szóbeli vizsgájának teljesítéséhez

A közigazgatási szakvizsga a kötelezõ vizsgatárgy (Ál-
talános közigazgatási ismeretek) és egy választható vizs-
gatárgy írásbeli és szóbeli teljesítésébõl áll. A köztisztvi-
selõ egy vizsganapon tesz írásbeli és szóbeli vizsgát egy
szakvizsgatárgyból.

A választható tárgyak jegyzékét az R. 3. számú mellék-
lete tartalmazza.

A szakvizsga kötelezõ és választható vizsgatárgyaiból
tett vizsgák között legalább 15 napnak kell eltelnie. A köz-
igazgatási szakvizsgához vizsgatárgyanként külön-külön
írásbeli és szóbeli számonkérés tartozik. A vizsga tananya-
ga a közzétett követelményrendszerbõl és a jegyzetbõl áll.
A számonkérés alapját képezik továbbá a jegyzet lezárását
követõen bekövetkezett és a jegyzet szövegét érintõ jog-
szabályi változások. Ezekre a változásokra a felkészítõk
alkalmával az oktatók kifejezetten felhívják a hallgatók fi-
gyelmét. A vizsga tananyagai letölthetõek a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
pont honlapjáról (http://omi.mki.gov.hu oldal bal szélén
található Tananyagtár mappából).

Írásbeli vizsga
A vizsgázó az írásbeli vizsga teljesítése során számot ad

arról, hogy a kötelezõ és a választott tárgy tananyagát a kö-
vetelményrendszernek megfelelõ, magas színvonalon is-
meri, és képes azokat alkalmazni a gyakorlatban.

A vizsgázó arról ad tanúbizonyságot, hogy a kötelezõ és
a választott tárgyon belül mennyire képes egy közigazga-
tási probléma komplex gyakorlati elemzésére, megoldá-
sokhoz szükséges intézkedések, eljárások kiválasztására, a
végrehajtás menetének tervezésére. Emellett a vizsgatár-
gyakhoz kapcsolódó konkrét feladatok megoldása is része
a tantárgy írásbeli vizsgarészének.

Mind a kötelezõ, mind a választott tárgyi írásbeli vizsga
a vizsgatárgyhoz kapcsolódó feladatsorból áll, melyre ma-
ximálisan 100 pont adható.

A vizsgabizottság az írásbeli vizsgát – vizsgatárgyan-
ként külön-külön – öt fokozattal értékeli.

a) jeles (5): 91–100 pont,
b) jó (4): 81–90 pont,
c) közepes (3): 71–80 pont,
d) elégséges (2): 61–70 pont,
e) elégtelen (1): 0–60 pont.
A vizsgázónak mind a kötelezõ, mind a választott szak-

vizsga tárgyból legalább elégséges érdemjegyû vizsgát
kell tennie, hogy az elfogadható legyen. Amennyiben va-
lamely tárgyból elégtelen érdemjegyû írásbeli vizsgát tesz,
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azt meg kell ismételni. A vizsgázó elégtelen érdemjegyû
írásbeli vizsga esetén is tehet szóbeli vizsgát.

Az írásbeli vizsga idõtartama vizsgatárgyanként:
120 perc.

A sikeres írásbeli dolgozat feltétele, hogy a vizsgázó
közérthetõen, gördülékenyen és nyelvtanilag is helyesen
fogalmazzon, áttekinthetõ, elfogadható válaszokat adjon a
kérdésekre.

Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga keretében a jelölt bizonyítja szakmai,

közigazgatási tájékozottságát, felkészültségét.
A vizsgázó a kötelezõ tárgyi szóbeli vizsgán egy tételt

húz, amely a) és b) kérdésrészbõl áll. Az egyes kérdésré-
szek különbözõ tananyagrészekhez kapcsolódnak. A vá-
lasztott tárgyi szóbeli vizsgán a jelölt egy tételt húz.

A szóbeli vizsgákra történõ felkészülésre, kihúzott téte-
lek kidolgozására legalább 20 percet kell biztosítani a
vizsgázó számára.

A vizsgabizottság a tételhez nem tartozó, de a vizsgatár-
gyon belüli további kérdések feltevésével is tájékozódhat
a jelölt felkészültségérõl.

A szóbeli vizsga értékelése az írásbeli vizsga értékelé-
sérõl írtakkal egyezõ.

A vizsgázó a kihúzott tételre vonatkozóan számot ad
arról, hogy a kötelezõ és a választott tárgy konkrét kér-
désköreit magas színvonalon ismeri, azokról jó beszéd-,
fogalmazási készséget mutatva egy-egy vizsgatárgyból
olyan idõtartamban felel, amely alapján felkészültsége
megítélhetõ.

Közigazgatási szakvizsga követelményrendszere
vizsgatárgyanként

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK
KÖTELEZÕ VIZSGATÁRGYBÓL

I. rész

A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERE

A tantárgy rendeltetése, hogy a közigazgatási szakvizs-
ga alapozó tantárgyaként olyan átfogó, de ugyanakkor cél-
ra orientált alkotmányjogi, illetõleg közigazgatási ismere-
tekkel lássa el a vizsgázókat, amelyekre azután ráépülhet a
többi kötelezõ, illetõleg választható tantárgy.

Rendeltetésének megfelelõen a tantárgy elméleti, de
nem öncélúan tudományoskodó: a vizsgázók által elsajátí-
tott fogalmaknak, csoportosításoknak megvan a gyakorlati
jelentõsége, amely a többi tantárgy körében is hasznosul.

A tananyag a középpontba a magyar szabályozást állítja
ugyan, de azt beágyazza a nemzetközi jogfejlõdés tenden-
ciáiba, s ekként érzékelteti a meglévõ fogyatékosságokat,
illetõleg az elõrelépés kívánatos irányait.

Követelmények

1. A Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedése

A vizsgázó legyen képes értelmezni az alkotmány fo-
galmát, ismerje azok típusait, szabályozási tárgyköreit és a
magyar alkotmányfejlõdés legfontosabb állomásait.

A vizsgázó ismerje meg a Magyar Köztársaság Alkot-
mányában meghatározott alapvetõ jogokat és kötelezettsé-
geket, tudja azokat csoportosítani, legyen képes azok tar-
talmát a tananyagban kifejtettek szerint értelmezni, és is-
merje meg az alapjogok érvényre juttatására, korlátaira és
védelmére vonatkozó, az Alkotmányban meghatározott
fõbb rendelkezéseket, illetõleg az azokhoz kapcsolódó al-
kotmánybírósági gyakorlat legfontosabb elemeit. A köz-
tisztviselõ ismerje az államszervezet felépítésének alkot-
mányos elveit.

2. Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz
való viszonyuk

A köztisztviselõ e tananyagrész elsajátításával ismerje
meg az állami szervek típusait, azok fõ feladatait és kap-
csolatrendszerét; legyen képes felismerni az állami szer-
vek irányítási viszonyait. A vizsgázó e tárgykör keretében
ismerje meg a helyi önkormányzatokra vonatkozó, az Al-
kotmányban meghatározott szabályokat.

3. A közigazgatás szervezetrendszere, mûködése és a
közigazgatási feladatok

A vizsgázó ismerje meg az államigazgatás központi
szerveit (Kormány, minisztériumok, nem minisztériumi
formában mûködõ központi államigazgatási szervek), a te-
rületi és helyi szervek rendszerét, és legyen képes e szerv-
típusok fõbb jellegzetességeit bemutatni. A vizsgára ké-
szülõk sajátítsák el a közigazgatási szervek mûködésére
vonatkozó alapvetõ ismérveket, és ismerjék a közigazgatá-
si szervek által ellátandó legfontosabb feladatcsoportokat,
legyenek képesek elhatárolni az államhatalmi, igazság-
szolgáltatási, önkormányzati és államigazgatási feladato-
kat. A vizsgázó ismerje a közigazgatási tevékenységfajták
osztályozását, különös tekintettel a rendszerváltás után ki-
bontakozott, illetõleg napjainkban kibontakozó tenden-
ciákra. A köztisztviselõk ismerjék az e körbe tartozó tevé-
kenységi fajtákat, legyenek tisztában a hatósági ellenõr-
zés, engedélyezés, kötelezés és szankcióalkalmazás lénye-
gével, ezek egymáshoz való viszonyával; sajátítsák el azo-
kat az elméleti és módszertani alapokat, amelyek nélkülöz-
hetetlenek a tananyag késõbbi, egy-egy tárgykört részlete-
sen tárgyaló részeinek megtanulásához.

Tananyag

A vizsgaanyagot a Kormányzati Személyügyi Szolgál-
tató és Közigazgatási Képzési Központ által kiadott „Álta-
lános közigazgatási ismeretek” címû jegyzet foglalja ma-
gában.
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Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk a figyelmébe:

Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybírásko-
dás, Osiris Kiadó, Budapest, 1998.

Fazekas Marianna–Ficzere Lajos (szerk.): Magyar köz-
igazgatási jog – Általános rész, Osiris Kiadó, Budapest,
2006.

Kilényi Géza: Az alkotmány egyes (alapelvi, alapjogi)
rendelkezéseinek jogi jellege, Társadalmi Szemle, 1995.
évi 11. szám.

Kilényi Géza (szerk.): Alkotmánybíráskodás, Unió
Kiadó, Budapest, 1993.

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I., Osiris
Kiadó, Budapest, 2007.

Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei
Magyarországon, Osiris Kiadó, Budapest, 2001.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

2006. évi LVII. törvény a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról

2006. évi LV. törvény a Magyar Köztársaság miniszté-
riumainak felsorolásáról

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nya (hatályos szövege)

Szóbeli kérdések

1. Ismertesse az Alkotmány fogalmát, szabályozási
tárgyköreit, és mutassa be a Magyar Köztársaság állam-
szervezete felépítésének alkotmányos alapjait!

2. Határozza meg az alapvetõ jogok fogalmát és cso-
portosítsa ezeket a jogokat! Ismertesse az alapvetõ jogok
korlátozására és védelmére vonatkozó fontosabb rendel-
kezéseket a hatályos Alkotmány alapján!

3. Mutassa be a szabadságjogokat és részletezze há-
rom, a vizsgabizottság által meghatározott szabadságjog
tartalmát!

4. Mutassa be a politikai alapjogokat és ismertesse há-
rom – a vizsgabizottság által meghatározott – politikai
alapjog tartalmát! Ismertesse az alapvetõ kötelességeket a
hatályos Alkotmány alapján!

5. Jellemezze a gazdasági, szociális és kulturális jogo-
kat, és fejtse ki a vizsgabizottság által meghatározott alap-
jog tartalmát!

6. Ismertesse az Országgyûlés jogállását, fõbb feladat-
és hatásköreit, a szervezetére és mûködésére vonatkozó
alapvetõ szabályokat!

7. Határozza meg a kormányzás fogalmát, ismertesse a
Kormány fontosabb feladat- és hatásköreit, szervezetét,
megbízatását és mûködésének fõbb szabályait!

8. Határozza meg a köztársasági elnök helyét az állam-
szervezetben, ismertesse fõbb feladat- és hatásköreit!

9. Mutassa be a bíróság és ügyészség jogállását, e szer-
vezetek fõbb feladat- és hatásköreit, szervezeti rendszerét!

10. Mutassa be az országgyûlési biztosok jogállását,
fontosabb feladat- és hatásköreit!

11. Ismertesse az Alkotmánybíróság jogállását, fõbb
feladat- és hatásköreit és mutassa be az AB mûködését!

12. Határozza meg a közigazgatás fogalmát, helyét a
hatalmi ágak rendszerében! Ismertesse a közigazgatás
fõbb feladatcsoportjait!

13. Határozza meg a közigazgatási szerv fogalmát, is-
mertesse jogállását, és mutassa be az államigazgatás szer-
vezetrendszerét!

14. Mutassa be a helyi önkormányzás alkotmányos ga-
ranciáit, valamint az önkormányzat és az állami szervek
kapcsolatát!

15. Ismertesse az önkormányzat feladat- és hatásköri
csoportjait, az önkormányzat szervezetének és gazdálko-
dásának alapvetõ szabályait!

16. Ismertesse a közigazgatási szervek tevékenységi tí-
pusait, és mutassa be részletesen a hatósági jogalkalmazó
tevékenységeket: hatósági engedélyezés, hatósági kötele-
zés, szankció!

II. rész

JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁSI ISMERETEK

A tantárgy célja, hogy a vizsgázó megalapozott ismere-
teket szerezzen a közigazgatás két alapvetõ közhatalmi te-
vékenységérõl, és képes legyen eligazodni a jogalkotás, il-
letve a jogalkalmazás követelményeiben. A tananyag ala-
pozó ismereteket ad a kodifikációhoz és megismerteti a
köztisztviselõt a jogalkalmazási tevékenység elemeivel,
összefüggéseivel, elmélyíti a hatósági jogalkalmazással
kapcsolatos ismereteit.

Követelmények

1. Jogállam és jogalkotás

A vizsgázó ismerje meg a jogalkotás helyét és szerepét a
jogállam szervezeti és mûködési rendjének kialakításában
és megerõsítésében. Ismerje meg a Magyar Köztársaság
jogforrási rendszerét, legyen képes elhelyezni és jellemez-
ni az egyes jogforrásokat; hasonlóképpen szerezzen jártas-
ságot a jogforrási rendszer belsõ koherenciáját biztosító
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követelmények megismerésében és alkalmazásában. Is-
merje meg a szabályozási szintek és szabályozási tárgyak
összhangjának követelményeit. Szerezzen ismereteket a
jogalkotás tipikus tartalmi és formai hibáiról. Sajátítsa el a
jogszabály-elõkészítési és jogalkotási eljárás folyamatát,
illetõleg a jogszabály(tervezet) szerkezeti elemeinek al-
kalmazását. Ismerje meg a jogszabály(tervezet) szövege-
zésével kapcsolatos elvárásokat és követelményeket. Sze-
rezzen ismereteket a jogszabályok deregulációja tárgyá-
ban, a jogalkotási folyamatba beépített dereguláció alkal-
mazásában és ismerje meg a hatályos joganyag karbantar-
tásával kapcsolatos feladatokat, technikákat.

2. Jogalkotás és piacgazdaság

A köztisztviselõ e tananyagrész elsajátításával ismerje
meg a jogalkotás helyét és szerepét a piacgazdasági kör-
nyezet kialakításában és megerõsítésében. Szerezzen jár-
tasságot a „beavatkozó” és „szolgáltató, szükségletkielé-
gítõ” állam joganyagának sajátosságai tárgyában, legyen
képes a „piacgazdaság”-barát jogalkotási technikák és
módszerek felismerésére és – kodifikációs eljárásban
résztvevõként – alkalmazására.

3. Az EU-tagság hatása jogalkotásunkra

A vizsgázó sajátítsa el az EU jogalkotási mechanizmu-
sának lényeges összetevõ elemeit: ismerje meg és legyen
képes jellemezni az elsõdleges és másodlagos EU-normá-
kat, ezek hatását a magyar jogalkotásra és jogforrási rend-
szerre. Sajátítsa el azokat az elveket és elvárásokat, ame-
lyeket az EU-tagság kötelezõen megjelenít a magyar jog-
alkotásban.

4. Általános jogalkalmazási ismeretek

A köztisztviselõ e tananyagrész elsajátításakor tudja értel-
mezni a jogalkalmazás fogalmát. Átfogóan ismerje a jogal-
kalmazás folyamatát, ismerje meg a jogalkalmazást végzõ
szerveket, sajátosságaikat; részletesen ismerje meg a jogér-
telmezés fajtáit. A vizsgázó átfogóan ismerje a hatósági jog-
alkalmazó tevékenység tartalmát, jellemzõit, tudja bemutat-
ni a közigazgatási hatósági jogalkalmazás sajátosságait és is-
merje a közigazgatási eljárásjog fõbb forrásait.

5. A közigazgatási hatósági eljárás

A vizsgázó legyen képes értelmezni a közigazgatási ha-
tósági eljárást (a közigazgatási aktusok kiadására irányuló
tevékenység), az általános és különös eljárási szabályok
egymáshoz való viszonyát. A jelölt ismerje meg a jogi
alapelvek jelentõségét és a közigazgatási hatósági eljárás
alapelveit, továbbá rendelkezzen beható ismeretekkel a
joghatóság, hatáskör és illetékesség tartalmáról, az azok-
kal kapcsolatos szabályokról. Tudja értelmezni a jogerõ
fogalmát és érvényesülését a közigazgatási eljárásban.

6. A közigazgatási hatósági eljárás tagozódása, szakaszai

A vizsgázó ismerje meg a közigazgatási hatósági eljárás
folyamatát, illetve aktualizálja a közigazgatási alapvizs-
gán szerzett ismereteit az eljárás szakaszairól. Az alapis-

mereteken túlmenõen ismerje meg a jogorvoslati eljárás
formáit, fórumait, szerezzen átfogó ismereteket a különbö-
zõ jogorvoslatok egymáshoz való viszonyáról, a jogorvos-
lati eljárás menetérõl. Bõvítse a végrehajtásról az alapvizs-
gán már megszerzett tudását az egyes ügytípusokra jellem-
zõ végrehajtási formákkal a különös eljárási szabályok
alapján.

Tananyag

A tananyagot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ által kiadott „Általános
közigazgatási ismeretek” c. jegyzet foglalja magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõen
ismereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk figyelmébe:

Drinóczi Tímea–Petrétei József: Jogalkotástan, Dialóg
Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2004.

Gyergyák Ferenc: Elektronikus ügyintézés és hatósági
szolgáltatási szabályai a Ket.-ben, Magyar Közigazgatás,
2005/2.

Gyergyák Ferenc–Kiss László–Orova Márta: Bevezetés
a helyi jogalkotás és jogharmonizáció módszertanába,
Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2004.

Gyergyák Ferenc–Orova Márta–Sárközyné Szabó
Piroska–Zöld-Nagy Viktória: Helyi önkormányzati rende-
letalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az
Európai Bíróság döntéseinek tükrében, Magyar Hivatalos
Közlönykiadó, Budapest, 2006.

Holló András–Balogh Zsolt: Az értelmezett Alkot-
mány, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2005.

Jakab András: A jogszabálytan fõbb kérdéseirõl, UNIÓ
Kiadó, Budapest, 2003.

Kilényi Géza (szerk.): A közigazgatási eljárási törvény
kommentárja 2. átdolgozott kiadás, Complex Kiadó,
Budapest, 2006.

Lõrincz Lajos (szerk.): Közigazgatási jog,
HVG-ORAC, Budapest, 2007.

Lõrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei,
HVG-ORAC, Budapest, 2005.

Petrik Ferenc (szerk.): A közigazgatási eljárás szabá-
lyai – Kommentár a gyakorlat számára, HVG-ORAC,
Budapest, 2006.

Somssich Réka: Az Európai Közösség szabályozási
eszközei, jogharmonizáció, Mobil Kiadó, Budapest, 2004.

Szilágyi Péter: Jogi alaptan, Osiris Kiadó, Budapest,
2000.

Szilágyi Péter: Jogalkotás, törvényhozás, kódex, In:
Kodifikáció, 2002.

Szabó Lajos–Gyergyák Ferenc–Darák Péter: A köz-
igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
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lyai (Kommentár a jogalkalmazóknak az új törvényhez),
UNIÓ Kiadó, Budapest, 2005.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi esz-
közei, alkotmánybírósági határozatok:

2005. évi LXXXIII. törvény a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes tör-
vények módosításáról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozás-
sal összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes
törvényi rendelkezések megállapításáról

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1987. évi XI. törvény a jogalkotásról
1972. évi V. törvény a Magyar Köztársaság ügyészségé-

rõl
1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmá-

nyáról
193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügy-

intézés részletes szabályairól
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási ható-

sági eljárásban a személyes költségmentesség megállapí-
tásáról

179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a hatósági közvetí-
tõkrõl

12/1987. (XII. 29.) IM rendelet a jogszabályszerkesz-
tésrõl

10/1998. (IV. 8.) AB határozat
3/1998. (II. 11.) AB határozat
72/1995. (XII. 15.) AB határozat
11/1994. (III. 2.) AB határozat
29/1993. (V. 6.) AB határozat
53/1992. (X. 29.) AB határozat
28/1992. (IV. 30.) AB határozat
25/1992. (IV. 30.) AB határozat
64/1991. (XII. 17.) AB határozat
38/1991. (VII. 2.) AB határozat
32/1990. (XII. 22.) AB határozat
Ket. Szakértõi Bizottság állásfoglalásai

(www.otm.gov.hu)

Szóbeli kérdések

1. Határozza meg a társadalmi, erkölcsi és jogi normák
fogalmát, egymáshoz való viszonyukat!

2. Mutassa be és jellemezze a jogforrási rendszer ele-
meit és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit!

3. Ismertesse a jogszabály-elõkészítési és jogalkotási
eljárás fõbb elemeit!

4. Ismertesse a jogszabálytervezet szerkesztését és szö-
vegezését!

5. Ismertesse a jogszabályok érvényességére, hatályá-
ra, és nyilvántartására vonatkozó szabályokat! Értelmezze
a dereguláció fogalmát és ismertesse a dereguláció tartal-
mát, formáit!

6. Ismertesse a hatósági jogalkalmazás fogalmát, a jog-
alkalmazó tevékenység fajtáit, a jogalkalmazás szerveit és
folyamatát!

7. Ismertesse a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás eljárási alapelveit és alapvetõ rendelkezéseit! Ha-
tározza meg a közigazgatási hatósági ügy, a közigazgatási
hatóság és az ügyfél fogalmát!

8. Mutassa be a joghatóság, hatáskör, illetékesség és a
kizárás szabályait a közigazgatási hatósági eljárásban!

9. Mutassa be a hatóság döntéseire és a hatósági ellen-
õrzésre vonatkozó szabályokat a közigazgatási hatósági
eljárásban!

10. Mutassa be a közigazgatási hatósági eljárás szaka-
szait és az elsõfokú eljárás megindítására (a kérelemre in-
duló eljárások, a hivatalból induló eljárások és értesítés az
eljárás megindításáról) vonatkozó szabályokat!

11. Ismertesse a határidõk számítására, az eljárás fel-
függesztésére, a hatósági közvetítõ és a szakhatóság köz-
remûködésére vonatkozó szabályokat a közigazgatási ha-
tósági eljárásban!

12. Ismertesse a tényállás tisztázására és a bizonyítási
eljárásra vonatkozó szabályokat a közigazgatási hatósági
eljárásban!

13. Ismertesse a közigazgatási döntésekkel összefüggõ
jogorvoslatokra (a kérelem alapján lefolytatandó eljárás és
a hivatalból lefolytatandó döntés-felülvizsgálati eljárás)
vonatkozó szabályokat a közigazgatási eljárásban!

14. Mutassa be röviden a Ket. végrehajtásra és elektro-
nikus ügyintézésre vonatkozó fõbb rendelkezéseit!

III. rész

ÁLTALÁNOS ÁLLAMHÁZTARTÁSI
ISMERETEK

A tantárgy célja és rendeltetése, hogy a magyar állam-
háztartási rendszer felépítését és mûködését, valamint a
költségvetési szervek jogállását és gazdálkodását illetõen
valamennyi felsõfokú végzettségû köztisztviselõ olyan ál-
talános jellegû ismeretanyagra tegyen szert, amely alap-
ján – a speciális ismeretek megszerzését követõen – alkal-
massá válik a közigazgatás valamennyi szintjén, illetve
valamennyi ágazatában a döntés-elõkészítési, a döntésho-
zatali, valamint a döntés-végrehajtási tevékenységek érde-
mi és hatékony gyakorlására.
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Követelmények

1. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentõ-
sége

A vizsgázó ismerje meg az államháztartásnak a nemzet-
gazdaságban betöltött helyét és szerepét, valamint az ál-
lamháztartás és az azt befolyásoló fõbb makrogazdasági
tényezõk közötti összefüggéseket.

2. Az államháztartás rendszere, az államháztartási gaz-
dálkodás alapelvei és fõ szabályai

A vizsgázó sajátítsa el az államháztartás jogi definíció-
ját, és ismernie kell a magyar államháztartási rendszer fel-
építését, az államháztartási gazdálkodás legfontosabb kö-
zös szabályait, valamint az államháztartás körében érvény-
re jutó fontosabb alapelveket.

3. Az államháztartás bevételei és kiadásai
A vizsgázó ismerje meg a közbevételekkel, ezen belül

elsõsorban a közhatalmi bevételekkel kapcsolatos alapve-
tõ ismereteket, valamint az államháztartási kiadások funk-
cióit. A vizsgázó kapjon átfogó képet az adóigazgatásról,
ismerje meg az adóhatóságok feladatait.

4. Az államháztartási rendszer központi szintjének al-
rendszerei

A köztisztviselõ rendelkezzen az államháztartási köz-
ponti szintjére, ennek egyes alrendszereire vonatkozó
alapvetõ ismeretekkel, ismerje a központi költségvetés
szerkezetét és az alrendszerhez tartozó szervezettípusok
költségvetési döntéshozatali mechanizmusának általános
szabályait. A jelölt átfogóan ismerje a központi költségve-
tés elõkészítését és a költségvetés elfogadásának rendjét,
továbbá ismerje a költségvetés végrehajtásának ellenõrzé-
sére vonatkozó fõbb szabályokat. A köztisztviselõ legyen
képes bemutatni a költségvetési ciklus fázisait, a kincstári
vagyon fogalmát, fõbb tárgyait, valamint rendelkezzen
alapvetõ ismeretekkel a kincstári vagyon jellemzõirõl és
értse a kincstári gazdálkodás lényegét.

5. Az államháztartási rendszer helyi alrendszere
A vizsgázó ismerje meg a helyi önkormányzatok gaz-

dálkodásának alkotmányos alapjait és lássa át a helyi ön-
kormányzatok relatív gazdasági önállóságának tartalmát, a
helyi költségvetés, illetve az önkormányzati tulajdon eb-
ben betöltött szerepét. A köztisztviselõ legyen képes rövi-
den bemutatni a helyi önkormányzatok költségvetésének
fõbb bevételeit és kiadásait, valamint gazdálkodásuk leg-
fontosabb szabályait, és kapjon képet a helyi önkormány-
zati vagyon összetételét illetõen.

6. A költségvetési szervek jogállása
A vizsgázó ismerje a költségvetési szerv meghatározó

fogalmi ismérveit, tudja csoportosítani és egymástól elha-
tárolni a különféle költségvetési szerveket. A jelölt ismerje
a költségvetési szervek alapításával, mûködésével, illetve
megszüntetésével kapcsolatos legfontosabb jogi rendelke-
zéseket.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása
A vizsgázó legyen képes bemutatni a költségvetési szer-

vek gazdálkodásának általános szabályozási keretét, ille-
tõleg legfontosabb részletes szabályait és áttekintõ módon
ismerje a gazdálkodás jogi korlátait. A vizsgázó ismerje az
elemi költségvetést és annak tartalmát, ismerje meg az el-
készítésére, elfogadására, végrehajtására, valamint a költ-
ségvetési beszámolóra vonatkozó alapvetõ szabályokat, és
sajátítsa el a kötelezettségvállalással, az érvényesítéssel,
az utalványozással, valamint az ellenjegyzéssel kapcsola-
tos ismereteket.

8. A költségvetési szervek ellenõrzése
A köztisztviselõ ismerje meg az államháztartási ellenõr-

zés céljait, rendeltetését, jelentõségét és fõbb jellemzõit,
ismerje meg a külsõ ellenõrzés, illetõleg a belsõ pénzügyi
ellenõrzés fõbb jogi rendelkezéseit és legyen képes ezek
egymástól történõ elhatárolására. A jelölt ismerje meg a
helyi önkormányzatok pénzügyi ellenõrzésére vonatkozó
speciális szabályozást.

Tananyag

A tananyagot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ által kiadott „Általános
közigazgatási ismeretek” címû jegyzet foglalja magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk figyelmébe:

Bende-Szabó Gábor: Az államháztartás joga, In: Földes
Gábor (szerk.): Pénzügyi jog, Osiris Kiadó, Budapest,
2005.

Földes Gábor: Adójog, Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
Földes Gábor: A pénzügyi alkotmányosság, Társadalmi

Szemle, 1996. évi 1. szám.
Földes Gábor: A pénzügy-igazgatási jog, In: Ficzere

Lajos–Forgács Imre (szerk.): Magyar közigazgatási jog.
Különös rész európai uniós kitekintéssel. Osiris Kiadó,
Budapest, 2006.

Kusztosné Nyitrai Edit (szerk.): A helyi önkormányza-
tok és pénzügyeik, Municipium Magyarország Alapít-
vány, Budapest, 2003.

Vígvári András: A helyi önkormányzatok vagyongaz-
dálkodása, KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, Buda-
pest, 2007.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetésérõl
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2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásá-
nak, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átlát-
hatóvá tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ
egyes törvények módosításáról („Üvegzsebtörvény“)

2000. évi C. törvény a számvitelrõl
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátá-

saira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-
gáltatások fedezetérõl

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1991. évi XVI. törvény a koncesszióról
1990. évi C. törvény a helyi adókról
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1989. évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevõszék-

rõl
311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Állam-

kincstárról
312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kormányzati

Ellenõrzési Hivatalról
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szer-

vek belsõ ellenõrzésérõl
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségé-
nek sajátosságairól

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás
mûködési rendjérõl

Szóbeli kérdések

1. Jellemezze az államháztartás közgazdasági szerepét
és jelentõségét!

2. Mutassa be az államháztartást meghatározó makro-
gazdasági tényezõket, részletesen ismertesse a gazdasági
növekedést, az inflációt, a fizetési mérleget és ezek hatá-
sait az államháztartás egészére!

3. Mutassa be az államháztartás rendszerét!

4. Mutassa be a költségvetés jóváhagyásának parla-
menti rendjét, foglalja össze a költségvetési ciklusokat!

5. Mutassa be az államháztartási rendszer központi
költségvetés alrendszerét!

6. Mutassa be az államháztartási rendszer társadalom-
biztosítási alrendszerét!

7. Ismertesse az elkülönített állami pénzalapok alrend-
szerét!

8. Mutassa be az államháztartási rendszer helyi önkor-
mányzati alrendszerét!

9. Ismertesse a költségvetési szerv fogalmát és jogállását!

10. Csoportosítsa a költségvetési szerveket az elõirány-
zatok feletti rendelkezési jogosultságuk, illetve a gazdál-
kodásuk megszervezésének módja alapján, mutassa be
ezek fõbb jellemzõit!

11. Mutassa be a költségvetési szervek gazdálkodásá-
nak fontosabb szabályait!

12. Ismertesse a költségvetési szervek ellenõrzésének
rendszerét!

IV. rész

KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI
ALAPISMERETEK

A tantárgy célja, hogy a köztisztviselõ megismerkedjen
a vezetés alapjaival, a vezetéselmélet fõbb területeivel,
módszereivel és eszközeivel. A tananyag elsajátításával a
vizsgázó képes lesz a korszerû vezetési, szervezési mód-
szerek megismerésére és alkalmazására.

Követelmények

1. A szervezési és vezetési tudományos gondolkodás
fejlõdése

A vizsgázó ismerje meg a szervezési és vezetési alapfo-
galmakat; legyen képes rendszerezni a különbözõ tudomá-
nyos irányzatokat. Legyen tájékozott a globalizáció és az
információs társadalom építésével kapcsolatos alapvetõ
kérdéseiben.

2. A vezetés funkciói, gyakorlata, szervezés formái és
módszerei

A köztisztviselõ ismerje a vezetés funkcióit a tananyag-
ban kifejtettek szerint, értelmezze a funkciók közötti logi-
kai összefüggéseket, sajátítsa el a vezetés jogi és nem jogi
eszközeit, legyen képes elhatárolni az egyszemélyi veze-
tést a testületi vezetéstõl.

3. A szervezet ismérvei, fejlesztésük irányai
A hallgató ismerje meg és sajátítsa el a szervezettel kap-

csolatos legfontosabb tudnivalókat, mint a mûködés, kör-
nyezet, struktúra, felépítés, a szervezeti kultúra. Képes le-
gyen felismerni és megkülönböztetni az egyes szervezetek
mûködésének legjobb formáját.

4. A közigazgatási szervezetek sajátosságai, szervezeti
teljesítmény, a közigazgatási szervezetek fejlesztésének
technikái

A köztisztviselõ ismerje meg a közigazgatási szerveze-
tek jellemzõit. Sajátítsa el stratégiai tervezés alapjait, mód-
szereit, a projektben gondolkodás lényegét. Szerezzen
jártasságot a szervezeti változások kezelésének mód-
szereirõl.

5. A közigazgatás mûködési folyamatai
A vizsgázó ismerje a közigazgatási folyamatok alapvetõ

jellegzetességeit, sajátítsa el a tananyag által bemutatott
szervezet átvilágítási technikákat. Ismerje meg az elektro-
nikus közigazgatás alapvetõ jellemzõit. Legyen képes be-
mutatni a csoportos szellemi alkotó technikákat és azok al-

18. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1607



kalmazhatóságát a közigazgatásban. Sajátítsa el az ok-
elemzési technikák használatát és módszerét.

6. A közigazgatás minõségfejlesztése
Ismerje meg az ügyfélfogadás új, korszerû módszereit,

sajátítsa el a közigazgatási minõségbiztosítás és minõség-
fejlesztés alapelveit. Legyen jártas a tananyag által bemu-
tatott teljesítményértékelési módszerekben. Ismerkedjen
meg az Ügyfélkarták és állampolgári Tanácsok szerepével
és közigazgatási hasznosításával, valamint a benchmar-
king módszereivel.

7. Humánerõforrás- és közszolgálati menedzsment
A vizsgázó ismerje meg a humánerõforrás menedzs-

ment fogalmát, elemeit, módszereit, valamint a közszolgá-
lati menedzsment ismérveit, tendenciáit a világ különbözõ
országaiban. Szerezzen alapismereteket HR stratégia ki-
alakításában, az erõforrás igény tervezésében, a díjazási és
ösztönzési rendszer kialakításában, a továbbképzési rend-
szer kialakításának fontosságában. Ismerje meg a nem
képzés jellegû fejlesztési módszereket. Ismerje fel a bemu-
tatott módszerek adaptálásának lehetõségét. Sajátítsa el a
közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb is-
mereteket, úgymint az alkalmazás feltételeit, a jogviszony
létrehozását, módosítását, megszüntetését, az elõmeneteli
rendszer szabályait. A jogviszony tartalmára vonatkozó is-
mereteket szerezze meg, lássa át a felelõsségi rendszer fel-
építését és ismerje meg annak legfontosabb szabályait.

Tananyag

A tananyagot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ által kiadott „Általános
közigazgatási ismeretek” címû jegyzet tartalmazza.

Ajánlott irodalom

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk figyelmébe:

Dr. Andriska Szilvia (szerk.): Bevezetés az Európai
Uniós támogatások rendszerébe, Magyar Közigazgatási
Intézet, Budapest, 2004.

Bakacsi–Balaton–Dodák–Máriás: Vezetés-szervezés
I–II., Aula Kiadó, 1996.

Davis Osborne–Ted Gabler: Új utak a közigazgatásban,
Kossuth Kiadó, 1994.

Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés,
KJK-KERSZÖV, Budapest, 2000.

Dudás–Karolinyné–László–Lévai–Pór: Bevezetés a
közigazgatási emberi erõforrás menedzsmentbe, Magyar
Közigazgatási Intézet, Budapest, 2004.

Dudás Ferenc–Hazafi Zoltán: Közigazgatási auditálás,
Novorg Kiadó, Budapest, 1996.

Elbert–Karolyvny–Farkas–Poór: Személyzeti/emberi
erõforrás menedzsment – Kézikönyv, KJK-KERSZÖV,
Budapest, 2000.

Gáspár Mátyás: Helyi önkormányzati menedzsment,
Közigprint – Közigkonzult, Budapest, 1995.

Horváth Imre: Közigazgatási szervezés és vezetéstan,
Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 1969.

Horváth M. Tamás: Közmenedzsment, Dialóg Campus
Kiadó, Budapest–Pécs, 2005.

James G. March: Bevezetés a döntéshozatalba, PANEM
Kiadó, Budapest, 2000.

Dr. Ladó László: Szervezéselmélet és módszertan,
KJK-KERSZÖV, Budapest, 1979.

Nemes Ferenc: Vezetési ismeretek és módszerek,
BKÁE Vezetõképzõ Intézet, Budapest, 1999.

Dr. Pataki Béla: Változásmenedzsment – oktatási se-
gédlet, BMGE, Budapest, 2004.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselõk jogállásáról
301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztisztviselõi

teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól

Szóbeli kérdések

1. Ismertesse a vezetés fogalmát és lényegét! Határolja
el a vezetéstõl az irányítás, felügyelet és ellenõrzés tar-
tamát!

2. Mutassa be a vezetés funkcióit, stílusát és mód-
szereit!

3. Ismertesse a vezetés jogi és nem jogi eszközeit! Mu-
tassa be a vezetés szervezeti formáit!

4. Ismertesse a szervezet fogalmát, és sorolja fel a mû-
ködését befolyásoló tényezõket!

5. Sorolja fel, milyen szervezeti struktúrákat ismer!
Mutassa be bõvebben törzskari szervezet mûködését, an-
nak elõnyeit és hátrányait!

6. Ismertesse a stratégiai tervezés jellemzõit és annak
ismert módszereit!

7. Ismertesse a változtatási stratégiákat, valamint az el-
lenállás kezelésének taktikáit!

8. Ismertesse az e-közigazgatás fogalmát és lényegét!

9. Sorolja fel a szervezet átvilágítását segítõ techniká-
kat, kettõt közülük részletesen mutasson be!

10. Mutassa be a csoportos szellemi alkotótechnikákat
és ismertesse véleményét a közigazgatáshoz való alkal-
mazhatóságukról!
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11. Mutassa be, hogy milyen minõségfejlesztési eszkö-
zöket, módszereket használ a magyar közigazgatás!

12. Határozza meg a humánerõforrás-menedzsment
fogalmát és hasonlítsa össze a közszolgálati menedzs-
menttel!

13. Ismertesse az emberi erõforrás kiválasztásának
módszereit, ösztönzési rendszerét a magyar közigazga-
tásban!

14. Ismertesse a közszolgálati jogviszony létesítésére és
megszûnésére vonatkozó szabályokat!

15. Mutassa be az elõmeneteli rendszert és a közszol-
gálati jogviszony tartalmát!

16. Mutassa be a közszolgálati felelõsségi rendszert!

V. rész

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI
ÉS JOGRENDSZERE

A tantárgy célja, hogy – tekintettel Magyarország
EU-tagságára – megismertesse a vizsgázóval az Unió in-
tézményi rendszerét, mûködését, jogrendszerét, szakpoli-
tikáit, valamint a tagság következményeit a magyar köz-
igazgatásra.

Követelmények

1. Az Unió intézményrendszere, mûködése és döntés-
hozatali eljárása

A vizsgázó – a közigazgatási alapvizsga ismereteire is
támaszkodva – ismerje az európai integráció folyamatának
alakulását; az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa,
az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai
Közösség Bírósága, valamint a Számvevõszék, Gazdasági
és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága, Európai Beru-
házási Bank, Európai Központi Bank, valamint az Európai
Ombudsman felépítését, hatásköreit és mûködését; az EU
döntéshozatali eljárásait; az EU és a tagállamok hatásköré-
nek szerkezetét; a legfontosabb uniós politikák alapvetõ
céljait és mûködését; az Unió jövõjére vonatkozó elképze-
léseket.

2. Az EU költségvetése és a támogatási rendszer
A vizsgázó ismerje az EU költségvetésének alapelveit, a

költségvetés forrásait és fõbb kiadásait; a költségvetés el-
fogadásával, végrehajtásával és ellenõrzésével kapcsola-
tos legfontosabb szabályokat; az EU támogatási rendsze-
rének céljait, formáit, a Strukturális Alapok és a Kohéziós
Alap egyes elemeit. Ismerje a Gazdasági és Monetáris
Unióra vonatkozó szabályokat, az euró-övezethez tartozás
kritériumrendszerét.

3. Az EU jogrendszere
A vizsgázó ismerje a közösségi jog szerepét, céljait; a

közösségi jog forrásait (elsõdleges és másodlagos jog-
források), az acquis communautaire fogalmát, a közös-
ségi jog jellemzõit (elsõbbség, közvetlen és közvetett
hatály, közvetlen alkalmazhatóság) és a jogharmonizá-
ció fogalmát, szerepét, eszközeit; a Közösségek Bírósá-
gának szerepét a közösségi jog alakulásában és értelme-
zésében, a belsõ piac alapelveit, mûködését, a négy sza-
badság fogalmát.

4. Az Unió és a magyar közigazgatás viszonya
A vizsgázó ismerje az európai és a nemzeti közigazgatás

szerepét és kapcsolatát, az Európai Közigazgatási Térség
fogalmát; Magyarország és az EU kapcsolatának történe-
tét, a közösségi szabályok hazai alkalmazását, és a joghar-
monizációs feladatokat.

Tananyag

A tananyagot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ által kiadott „Általános
közigazgatási ismeretek” c. jegyzet foglalja magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk a figyelmébe:

Fazekas Judit (szerk.): Az európai integráció alapszer-
zõdései, KJK-KERSZÖV, Budapest, 2000.

Forman Balázs: Az Európai Unió strukturális és elõcsat-
lakozási alapjai, Interpress, Budapest, 2003.

Foucher, Michel: Európa-köztársaság – Történelmek és
geográfiák között, Politikatörténeti Füzetek XIV., Napvi-
lág Kiadó, 1999.

Horváth Jenõ: Az európai integráció története 1945–
2002, Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

Horváth M. Tamás (szerk.): Európai integráció az ön-
kormányzatok szemszögébõl, Magyar Közigazgatási Inté-
zet, Budapest, 1998.

Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról – 6. ki-
adás, HVG-ORAC, Budapest, 2005.

Horváth Zoltán–Tar Gábor: Az Európai Parlament,
Földkör Kiadó, Budapest, 2004.

Kende Tamás–Szûcs Tamás (szerk.): Európai közjog és
politika, Osiris Kiadó, Budapest, 2005.

Kende Tamás–Szûcs Tamás (szerk.): Bevezetés az
Európai Unió politikáiba, KJK-KERSZÖV, Budapest,
2005.

Kiss J. László (szerk.): A Huszonötök Európái, Osiris
Kiadó, 2005.
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Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító
munka- és közszolgálati jog, Complex Kiadó, Budapest,
2006.

Számadó Tamás (szerk.): Az európai integráció alap-
szerzõdései, HVG-ORAC, Budapest, 2003.

Várnay Ernõ–Papp Mónika: Az Európai Unió joga,
KJK-KERSZÖV, Budapest, 2004.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

2004. évi XXX. törvény ... a Magyar Köztársaság ...
Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés
kihirdetésérõl

2004. évi LIII. törvény az Országgyûlés és a Kormány
európai uniós ügyekben történõ együttmûködésérõl

1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésé-
rõl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Euró-
pai Megállapodás kihirdetésérõl

1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió struktu-
rális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatá-
sok hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl

1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozat az Európai Unió
döntéshozatali tevékenységében való részvételrõl és az eh-
hez kapcsolódó kormányzati koordinációról

az Európai Unióról szóló szerzõdés
az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés egységes

szerkezetbe foglalt változata (HL 2006/C 321 E/01)

Szóbeli kérdések

1. Ismertesse az európai integráció történetének fonto-
sabb fejezeteit a kezdetektõl napjainkig!

2. Ismertesse az Európai Unió Tanácsa és az Európai
Bizottság szerepét, szervezeti felépítését és mûködését!

3. Ismertesse az Európai Parlament szerepét, szervezeti
felépítését és mûködését; valamint mutassa be röviden az
EU egyéb intézményeit (Számvevõszék, Gazdasági és
Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága, Európai Beruhá-
zási Bank, Európai Központi Bank, Európai Ombuds-
man)!

4. Ismertesse az Európai Bíróság feladatát, összetételét
és eljárásai közül az elõzetes döntéshozatali eljárás és a
kötelezettségszegési eljárás, szerepét és jelentõségét!

5. Ismertesse az EU jogalkotáshoz kapcsolódó döntés-
hozatalának szereplõit, menetét!

6. Mutassa be az EU politikáinak rendszerét, jellem-
zõit! Sorolja fel az EU legfontosabb politikáit és kettõt kö-
zülük részletesen ismertessen!

7. Ismertesse az EU költségvetésének alapelveit, szer-
kezetét és jóváhagyásának rendjét!

8. Határozza meg a közösségi jog szerepét és célját! Is-
mertesse az elsõdleges és másodlagos jogforrásokat, a tag-
államok jogharmonizációs kötelezettségét, ennek elmu-
lasztásának következményét!

9. Ismertesse a közösségi jog alapelveit, az áruk, a szol-
gáltatások, a személyek és a tõke szabad áramlásának álta-
lános elveit és célját!

10. Ismertesse az „uniós közigazgatás” szintjeit és fõ
funkcióit a döntéselõkészítés, a koordináció és a közösségi
jog érvényesítése területén!

11. Mutassa be Magyarország és az EU kapcsolatainak
alakulását napjainkig!

12. Ismertesse az EU és a magyar közigazgatás kapcso-
lódásának intézményi és eljárási rendszerét!

VÁLASZTHATÓ VIZSGATÁRGYAK
KÖVETELMÉNYRENDSZERE

ÁLLAMIGAZGATÁS

A tantárgy célja, hogy a vizsgázó számára biztosítsa a
rendszerszemlélet elsajátítását és konkrét, a napi munká-
hoz szükséges ismeretanyag közvetítését. A köztisztviselõ
ismerje meg a jegyzet által átfogott ismereti kört, az állam-
igazgatás fogalmát, helyét és szerepét az állami szervek,
valamint a közigazgatás rendszerében, az államigazgatás
fejlõdését, szervezetének és mûködésének alapvetõ voná-
sait.

Követelmények

1. Az államigazgatás helye az állami szervek és a köz-
igazgatás rendszerében

A köztisztviselõ ismerje meg a modern polgári állam-
nak megfelelõ államigazgatás fejlõdéstörténetét, különös
tekintettel a magyar sajátosságokra, az államigazgatás vi-
szonyát az alapvetõ államhatalmi ágakhoz a hatályos jogi
szabályozás alapján és az államigazgatást, mint a közigaz-
gatás egyik alrendszerét.

2. Az államigazgatás fogalmi elemei
A vizsgázó sajátítsa el az államigazgatási szervek rend-

szerére és fogalmára vonatkozó részletes ismereteket, Is-
merje meg az államigazgatás mûködésének alapkérdéseit,
fõ feladatait és hatásköreit, legyen képes megkülönböztet-
ni az irányítás, felügyelet, ellenõrzés fogalmát. Ismerje
meg az államigazgatási döntések típusait és azok jellem-
zõit, tudja értelmezni az államigazgatás személyzetére
vonatkozó speciális szabályokat.
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3. Az államigazgatás felépítése
A köztisztviselõ ismerje meg az államigazgatási szer-

vek körét. Meg tudja határozni az államigazgatás jogi defi-
nícióját a hatályos jogszabályok alapján, fel tudja sorolni a
közfeladatokat ellátó szervek típusait a Polgári Törvény-
könyv rendelkezései alapján. Ismerje a közigazgatási
szerv fogalmát és a Ktv. hatálya alá tartozó államigazgatá-
si szerveket, valamint a rendészeti szervek problematiká-
ját. Be tudja mutatni a szûk értelemben vett államigazgatá-
si szervek típusait (általános és különös hatáskörû szervek,
központi és helyi szervek, testületi és hivatali típusú szer-
vek), az államigazgatási feladatok ellátásában részt vevõ
egyéb szervek körét (a közintézetek, köztestületek, köz-
alapítványok és a közhasznú társaságok fogalmát), vala-
mint a természetes személyt, mint az államigazgatási fel-
adat- és hatáskörök címzettjét (jegyzõ, anyakönyvvezetõ,
hatósági ágazatok stb.).

A köztisztviselõ ismerje a közigazgatás központi szer-
veit és azok fõbb jellemzõit, valamint tudjon áttekintést
adni a helyi (területi és települési) szinten mûködõ állam-
igazgatási szervek körérõl, tudja azokat tipizálni és ismer-
je felépítésük fõ elemeit, valamint irányítási viszonyaik
jellegzetességeit.

A köztisztviselõ ismerje fõ elemeiben az államigazgatá-
si szerveknél foglalkoztatottak jogállását, a kiválasztás
rendszereit az európai közigazgatásban alkalmazott fõbb
megoldási lehetõségek bemutatásával, és legyen képes be-
mutatni a köztisztviselõi rendszer irányítására alkalmazott
eljárásokat.

4. Az államigazgatás mûködése
A köztisztviselõ legyen tisztában az államigazgatás ren-

deltetésével az Alkotmány és más jogszabályok elemzése
alapján és legyen képes tipizálni az államigazgatási felada-
tokat, részletesen ismerje az államigazgatási hatáskör és
illetékesség fogalmát, az államigazgatási hatáskörök fõbb
csoportjait (jogalkotói jogkör, jogszabály-elõkészítõi jog-
körök, jogalkalmazói jogkörök, hatósági és nem hatósági
jogkörök, költségvetési-gazdálkodási jogkör, irányítási és
felügyeleti jogkörök stb.).

5. Az EU csatlakozás hatása az államigazgatásra, új
tendenciák az államigazgatás fejlesztésében

A köztisztviselõ átfogóan ismerje meg az EU felfogását
és fõ szabályait a tagországok közigazgatására és legyen
képes áttekinteni a tagországok államigazgatásával kap-
csolatos fõbb uniós elvárásokat. A jelölt ismerje meg a fej-
lett országok közigazgatás-fejlõdésében megjelent új ten-
denciák alapvetõ elemeit.

Tananyag

A vizsgaanyagot a Kormányzati Személyügyi Szolgál-
tató és Közigazgatási Képzési Központ által kiadott
„Államigazgatás” címû jegyzet foglalja magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok jegyzéke

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk a figyelmébe:

Ágh Attila: Közigazgatási reform és fejlesztõ állam,
Magyar Közigazgatás, 2006. 5. sz.

Balázs István–Bérczesi Ferenc (szerk.): A területi
államigazgatás reformja, Magyar Közigazgatási Intézet,
Budapest, 2006.

Balázs István: A területi államigazgatás továbbfejlesz-
tésének alternatívái, Magyar Közigazgatás, 2006. 2. sz.

Balázs István: A közigazgatási hivatali rendszer kiala-
kulása és mûködése, Magyar Közigazgatás, 2006. 2. sz.

Fazekas Marianna: Tabló az ezredforduló közigazgatási
rendszereirõl, Magyar Közigazgatás, 2004. 9. sz.

Fazekas Marianna: A köztestületek szabályozásának
egyes kérdései, Magyar Közigazgatás, 2006. 6. sz.

Lõrincz Lajos (szerk.): Közigazgatási jog,
HVG-ORAC, Budapest, 2007.

Lõrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei,
HVG-ORAC, Budapest, 2004.

Torma András: Közigazgatási struktúraváltás Magyar-
országon, Magyar Közigazgatás, 2004. 12. sz.

Verebélyi Imre: Az Európai Unió hatása a nemzeti köz-
igazgatásra és a kormányzásra, Magyar Közigazgatás,
2001. 7–8. sz.

Verebélyi Imre: Mennyi és milyen minisztérium legyen
egy új kormányban? Magyar Közigazgatás, 2006. 12. sz.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi
eszközei:

2006. évi CIX. törvény a kormányzati szervezetalakí-
tással összefüggõ törvénymódosításokról

2006. évi LVII. törvény a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról

2006. évi LV. törvény a Magyar Köztársaság miniszté-
riumainak felsorolásáról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselõk jogállásáról
1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmá-

nyáról
297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a közigazgatási

hivatalokról
1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat a Kormány ügy-

rendjérõl

Szóbeli kérdések

1. Határozza meg az államigazgatás helyét az állami és
a közigazgatási szervek rendszerében!
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2. Ismertesse az államigazgatási aktus fogalmát és faj-
táit, a döntéshozatal módjait!

3. Határozza meg az államigazgatási szerv fogalmát,
ismertesse az államigazgatási szervezeti rendszer felépíté-
sét, az államigazgatás funkcióit!

4. Mutassa be a központi államigazgatási szervek körét
és alapvetõ csoportosításukat!

5. Mutassa be a kormányt és a kormány mûködését se-
gítõ testületi szervek rendszerét!

6. Ismertesse a Miniszterelnöki Hivatal lehetséges tí-
pusait, fõ feladat- és hatáskörét!

7. Mutassa be a minisztériumok jogállását, a miniszté-
riumi funkciók körét!

8. Melyek a minisztérium szervezetének és mûködésé-
nek jellemzõi?

9. Mutassa be a nem minisztériumi formában mûködõ
központi államigazgatási szerveket!

10. Ismertesse a területi és helyi államigazgatási szer-
vek jogállását és reformjának lehetséges alternatíváit!

11. Ismertesse a köztisztviselõi rendszer irányítását és
az államigazgatás személyzetét!

12. Mutassa be az államigazgatás rendeltetését és funk-
cióit!

13. Jellemezze az államigazgatási feladatokat!

14. Sorolja fel az államigazgatás közhatalom birtoká-
ban végzett tevékenységeit!

15. Ismertesse az államigazgatási szervek hatósági jog-
alkalmazó tevékenységét!

16. Mutassa be az államigazgatás hierarchikus irányí-
tását!

17. Melyek az állami vagyonnal gazdálkodó és szolgál-
tató szervezetek igazgatásának fõbb jellemzõi?

18. Határozza meg a hatósági felügyelet fogalmát; a
hatóság szakmai és szolgáltató tevékenységét!

19. Ismertesse a közös Európai Közigazgatási Teret!

20. Ismertesse az új tendenciákat az államigazgatás fej-
lesztésében!

BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI ÁGAZAT

A tantárgy célja, hogy a vizsgázó ismerje meg a belügyi,
illetve az igazságügyi igazgatás feladatrendszerét, szerve-
zeti és irányítási rendjét, struktúráját. Tudja bemutatni a
két igazgatás alkotmányos alapjait, a szervezetrendszer
helyét és szerepét. Ismerje az igazgatási tevékenység
fórumrendszerét, valamint a feladatrendszerhez kapcsoló-

dó nyilvántartási rendszerek felépítését, célját, össze-
függéseit.

Követelmények

Belügyi ágazat

1. A belügyi igazgatás feladatai
A vizsgázó ismerje meg a belügyi igazgatás fogalmát,

tartalmát, a belügyi igazgatás körébe tartozó feladatcso-
portokat és az egyes feladatcsoportokhoz tartozó tevé-
kenységeket. A vizsgázó ismerje meg a belügyi igazgatás
sajátosságait különös tekintettel a civil, azaz az általános
közigazgatási feladatokat és a rendészeti igazgatási felada-
tokat. Legyen képes bemutatni, hogy az egyes feladatcso-
portok mely tárca irányítása alá tartoznak, illetve hogyan
kapcsolódnak vagy különülnek el egymástól az irányítás
elkülönültsége miatt. Tudja bemutatni a feladatcsoporthoz
tartozó intézményrendszer általános jellemzõit, a felada-
tok végrehajtásához rendelkezésre álló eszközrendszert
(jogi, igazgatási stb.) és ezek összefüggéseit. Legyen ké-
pes elhelyezni az egyes intézményeket az új kormányzati
struktúrának megfelelõen. Ismerje az önkormányzatok
törvényességi ellenõrzésével kapcsolatos alapvetõ szabá-
lyokat. Ismerje meg az ágazat hatáskörébe tartozó nyilván-
tartási rendszereket.

2. A belügyi igazgatás szervezete és mûködése
A vizsgázó ismerje meg az egyes területekhez kapcsoló-

dó intézményeket, irányítási rendjüket, ezek eszközeit, to-
vábbá az együttmûködés rendjét figyelemmel az új kor-
mányzati struktúrából fakadó sajátosságokra. Ismerje meg
az irányítás szervezeti és mûködési rendjét, különös tekin-
tettel az egyes irányítási formákra (önkormányzati feladat-
ellátás szakmai irányítása, illetõleg a hierarchikus rendszer
irányítása).

3. Az EU tagságból származó feladatok
A vizsgázó ismerje az Európai Unióhoz történõ csatla-

kozásunk után a belügyi együttmûködés keretében megva-
lósuló jogi és intézményfejlesztési kérdéseket.

Igazságügyi ágazat

1. Az igazságügyi igazgatás feladatai
A vizsgázó ismerje meg az igazságszolgáltatás és az

igazságügyi igazgatás fogalmát, kialakulásának folyama-
tát. Ismerje meg az igazságügyi igazgatás sajátos feladatait
a jogalkotás, a dereguláció és a jogharmonizáció területén.
A jelölt legyen képes különbséget tenni az államigazgatást
az igazságszolgáltatás tekintetében megilletõ elvi és gya-
korlati irányítási jogosítványok között, ismerje az állam-
igazgatást megilletõ elvi irányítási jogosítványokat és
azok fõ tartalmát. Ismerje a jogszabályalkotáshoz szüksé-
ges hatásvizsgálatok lényegét.
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Ismerje a vizsgázó az igazságügyi igazgatás hatásköré-
be tartozó törvényességi felügyelet fogalmát, valamint az
ebbõl eredõ konkrét igazgatási eszközök mibenlétét és a
felügyelt szervek jellegét, azok tevékenységének fõbb
elemeit.

2. Az igazságügyi igazgatással kapcsolatos állami fel-
adatok

A vizsgázó ismerje az állami szervek fõbb feladat- és
hatásköreit az igazságügyi igazgatás körében. Ennek kere-
tében az Országgyûlés szabályozási, ellenõrzési feladatait,
a kormány igazságügyi politikáját és annak realizálását, az
igazságügyet irányító minisztérium tevékenységét, vala-
mint a bírósági szervezet igazgatásával kapcsolatos sajátos
feladatok rendszerét az Országos Igazságszolgáltatási Ta-
nács tevékenységének vázolásával. Ismerje meg az
ügyészség sajátos szerepét a közigazgatás törvényes mû-
ködésének ellenõrzésében.

3. Az igazságügyi igazgatás szervezete és mûködése
Ismerje meg a vizsgázó az Igazságügyi és Rendészeti

Minisztérium más minisztériumokhoz képest megjelenõ
szervezeti sajátosságait és háttérintézményeit.

Ismerje a bírói szervezettel kapcsolatos igazgatási fel-
adatok sajátos szervezetét, az ügyészség szervezetét és irá-
nyítási viszonyait, továbbá az igazságszolgáltatásban köz-
remûködõ speciális szervezetek (kamarák) jellemzõit.

4. Az EU tagságból származó feladatok
Ismerje a vizsgázó az Európai Unió ún. harmadik pillé-

rébe tartozó igazságügyi együttmûködés fõbb területeit, a
vonatkozó Európai Uniós politikák lényegét, a kapcsolódó
fõbb szerzõdések lényegét.

Tananyag

A vizsgaanyagot a Magyar Közigazgatási Intézet által
kiadott „Bel- és igazságügyi ágazat” címû jegyzet foglalja
magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk a figyelmébe:

Az igazságügyi szervek mûködése – kommentár a gya-
korlat számára, HVG-ORAC, 2001.

Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, Ma-
gyar Országgyûlés, 1999.

Stipta István: A magyar bírósági rendszer története,
Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen,
1997.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgá-
rok beutazásáról és tartózkodásáról

2006. évi LVII. törvény a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról

2006. évi LV. törvény a Magyar Köztársaság miniszté-
riumainak felsorolásáról

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyil-
vántartásról

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védeke-
zés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekrõl
1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról
1998. évi XI. törvény az ügyvédekrõl
1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról
1997. évi C. törvény a választási eljárásról
1997. évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetérõl és

igazgatásáról
1997. évi XXXII. törvény a határõrizetrõl és a Határõr-

ségrõl
1996. évi XXXI. törvény a tûz elleni védekezésrõl, a

mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról
1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szerve-

zetrõl
1994. évi LXXX. törvény az ügyészségi szolgálati vi-

szonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
1994. évi XXXIV. törvény a Rendõrségrõl
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl

és a közérdekû adatok nyilvánosságáról
1991. évi XLI. törvény a közjegyzõkrõl
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1972. évi V. törvény a Magyar Köztársaság ügyészségé-

rõl
1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmá-

nyáról
1982. évi 17. törvényerejû rendelet az anyakönyvekrõl,

a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl
1979. évi 11. törvényerejû rendelet a büntetések és az

intézkedések végrehajtásáról
2/1988. (V. 19.) IM rendelet az igazságügyi szakértõk-

rõl

Szóbeli kérdések

1. a) Ismertesse a belügyi igazgatás történeti fejlõdésé-
nek legfontosabb állomásait és mutassa be a belügyi igaz-
gatás funkcióinak változását!

b) Részletesen ismertesse az Országos Igazságszolgál-
tatási Tanács és az ügyészség igazságügyi igazgatással
összefüggõ feladatait!

2. a) Ismertesse a belügyi igazgatás fogalmát és tartal-
mát! Mutassa be és elemezze az egyes feladatcsoportokat,
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valamint részletezze a belügyi igazgatás kormányzati fel-
adatait!

b) Ismertesse az Igazságügyi és Rendészeti Minisztéri-
um igazságügyi igazgatással kapcsolatos elvi irányítási jo-
gosultságait!

3. a) Ismertesse az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter feladatai közül a választások és az országos nép-
szavazás lebonyolításával kapcsolatos hatáskörébe tartozó
feladatokat!

b) Ismertesse az európai integrációs folyamat fõbb
mérföldköveit az igazságügyi igazgatás területén!

4. a) Ismertesse az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladatai közül az állampolgársági igazgatással, az anya-
könyvi igazgatással és a szabálysértésekkel kapcsolatos
igazgatási feladatokat!

b) Ismertesse az Országgyûlés igazságügyi igazgatás-
sal összefüggõ feladatait, és mutassa be a Kormány igaz-
ságügyi igazgatásban játszott szerepét!

5. a) Ismertesse a rendészeti igazgatás jellemzõ voná-
sait, feladatait, elemezze az igazgatásrendészeti, valamint
a veszélyes eszközökkel és anyagokkal összefüggõ igaz-
gatási feladatokat!

b) Mutassa be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztéri-
um igazságügyi igazgatással kapcsolatos közvetett irányí-
tási tevékenységét!

6. a) Ismertesse a határrendészeti, idegenrendészeti és
menekültügyi igazgatás fogalmát, legfontosabb jellem-
zõit! Mutassa be, hogy milyen módon kapcsolódnak egy-
máshoz! Ismertesse a katasztrófavédelem funkcióit és ele-
mezze a tûzvédelem és a polgári védelem helyét és szere-
pét a katasztrófavédelem rendszerében!

b) Mutassa be az igazságügyi igazgatás intézményének
kialakulását és határozza meg a fogalmát!

7. a) Ismertesse a helyi önkormányzatok belügyi igazga-
tási feladatait (képviselõ-testület, polgármester, jegyzõ)!

b) Mutassa be az igazságügyi és rendészeti miniszter
igazságügyi igazgatással kapcsolatos feladatait!

8. a) Ismertesse a belügyi igazgatás igazságügyi és ren-
dészeti miniszter irányítása alá tartozó szervezeti rendsze-
rét! Mutassa be a szervezeti elemek mûködése közötti
összefüggéseket!

b) Ismertesse az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazságügyi
igazgatási feladatok végrehajtásában betöltött szerepét!

9. a) Ismertesse a belügyi igazgatási ágazatot irányító
minisztériumok jogalkotási tevékenységét! Mutassa be,
hogy az integráció milyen hatással volt az egyes belügyi
igazgatási feladatokra!

b) Ismertesse az igazságügyi és rendészeti miniszter
törvényességi felügyelete alá tartozó kamaráknak az igaz-
ságügyi igazgatási feladatok végrehajtásában betöltött
szerepét!!

10. a) Ismertesse a bel- és igazságügyi együttmûködés
(rendõrségi együttmûködés büntetõügyekben) közösségi
területeit! Elemezze a kormányközi együttmûködést az
Amszterdami szerzõdés után!

b) Jellemezze az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium közvetlen irányítási tevékenységét az igazságügyi
igazgatás területén!

GAZDASÁGI IGAZGATÁS

A tantárgy rendeltetése, hogy általános ismereteket
nyújtson a vizsgázó köztisztviselõ számára a gazdasági
igazgatás legfõbb területeirõl, eszközeirõl, intézmény-
rendszerérõl, valamint az EU-tagsággal kapcsolatos fel-
adatokról. A tananyag azokat az általánosan alkalmazandó
irányítási és igazgatási eszközöket állítja a középpontba,
amelyek alkalmazása független az egyes ágazatoktól, to-
vábbá alkalmazásuk többnyire független a kormányzati
struktúra változásaitól. A tantárgy külön is kitér az önkor-
mányzatok sajátos gazdaságirányítási feladataira.

Követelmények

1. A gazdasági igazgatás átalakulása, jövõbeni feladatai
A köztisztviselõ a tananyagrész elsajátításával ismerje

meg történeti folyamatában, hogy a tervutasításos gazda-
ságirányítási rendszerbõl a piacgazdaságba történõ átme-
net, valamint az EU-tagság milyen új irányítási eszközök,
módszerek bevezetését tették szükségessé a gazdasági
igazgatásban.

2. A gazdasági igazgatás egyes elemei
A köztisztviselõnek átfogó ismereteket kell szereznie a

gazdaságirányítás legfõbb területei: az ipar-, a kereskede-
lem-, valamint az agrárigazgatás legfõbb feladatairól, va-
lamint szabályozási rendjérõl. A köztisztviselõ ismerje
meg a gazdaságigazgatás legfontosabb, általánosan alkal-
mazott eszközeit: a gazdaságpolitikai célképzés és terve-
zés, a monetáris és fiskális eszközök, a jogi és hatósági
eszközök, valamint a pénzügyi és gazdasági ellenõrzés
alapvetõ tartalmát és fõbb szabályait. A jogi és hatósági
eszközökre vonatkozó tananyagrész elsajátításával a köz-
tisztviselõnek általános ismereteket kell szereznie a kon-
cesszióra, valamint a közbeszerzésre vonatkozó legfonto-
sabb rendelkezésekrõl.

A köztisztviselõnek fõ vonalaiban ismernie kell a gaz-
dasági igazgatás három fõ területének speciálisan alkalma-
zott eszközeit, valamint a nem kormányzati szervekkel va-
ló kapcsolattartás rendszerét.

3. A gazdaságigazgatással kapcsolatos állami, önkor-
mányzati feladatok

A gazdaságigazgatással kapcsolatos állami, önkor-
mányzati feladatokra vonatkozó tananyagrész elsajátításá-

1614 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 18. szám



val a köztisztviselõ ismerje meg a gazdaságigazgatás al-
kotmányos kereteit, különös tekintettel a piacgazdasági vi-
szonyok érvényesülését biztosító alkotmányos garanciák-
ra. A köztisztviselõnek ismernie kell az állam gazdaságirá-
nyítási feladatainak ellátását szolgáló intézmények körét,
valamint az általuk ellátott legfontosabb feladatokat. Ez
utóbbi körbe tartozóan a köztisztviselõnek ismernie kell az
áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítására, a
munkaerõpiac állami szabályozási rendjére, a gazdasági
verseny felügyeletére, valamint a fogyasztóvédelemre vo-
natkozó szabályozás rendjét és fõ elemeit. A köztisztvise-
lõnek ismernie kell a helyi önkormányzatok gazdaságigaz-
gatással kapcsolatos legfontosabb feladatait, valamint a
feladatok ellátását biztosító önkormányzati intézmények
rendszerét.

4. A gazdaság- és agrárigazgatás szervezetrendszere
A tananyagrész elsajátításával a köztisztviselõ ismerje

meg fõ vonásaiban a gazdasági igazgatás központi állam-
igazgatási szervezetrendszerét, valamint tudja bemutatni a
gazdaságigazgatási feladatokat ellátó területi, illetve helyi
szerveket, azok fõbb feladatait és irányítási viszonyait. A
vizsgázó rendelkezzen alapozó ismeretekkel az egyes nem
kormányzati szervek speciális agrárigazgatási feladatairól.

5. A magyar gazdaságirányítás európai uniós tagsággal
összefüggõ feladatai

A köztisztviselõ rendelkezzen általános ismeretekkel az
EU gazdaságpolitikáiról, az Európai Megállapodás gazda-
sági kapcsolatrendszert érintõ rendelkezéseirõl, valamint
az EU forrásokból megvalósuló támogatási konstrukciók-
ról.

Tananyag

A vizsgaanyagot a Magyar Közigazgatási Intézet által
kiadott „Gazdasági igazgatás” címû jegyzet foglalja magá-
ban.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk a figyelmébe:

Fazekas Marianna–Ficzere Lajos (szerk.): Magyar köz-
igazgatási jog – Általános rész, Osiris Kiadó, 2006.

Ficzere Lajos–Forgács Imre (szerk.): Magyar közigaz-
gatási jog – Különös rész Európai Uniós kitekintéssel, Osi-
ris Kiadó, 2006.

Gazdag Ferenc: Az Európai integrációs intézmények,
Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

Horváth Gyula: Regionális támogatás az Európai Unió-
ban, Osiris Kiadó, 2003.

Dr. Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról,
HVG-ORAC, Budapest, 2005.

Kiss J. László (szerk.): A Huszonötök Európái, Osiris
Kiadó, Budapest, 2005.

Dr. Kecskés László: Az Európai jog és jogharmonizá-
ció, HVG-ORAC, Budapest, 2005.

Kende-Szûcs (szerk.): Az Európai Unió politikái, Osiris
Kiadó, Budapest, 2005.

Kiss György: Az EU munkajoga, Osiris Kiadó, Buda-
pest, 2003.

Költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai, Unió
Kiadó, Budapest, 2005.

Dr. Lõrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei,
HVG-ORAC, 2005.

Dr. Sándor István: Magyar Fogyasztóvédelmi Jog, Unió
Kiadó, Budapest, 2003.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrõl
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdõ fiatalok, az öt-

ven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondo-
zását, illetve a családtag ápolását követõen munkát kere-
sõk foglakoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndí-
jas foglalkoztatásról

2003. CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl
2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról
2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról
2001. évi CX. törvény a villamos energiáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrõl
1997. évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztésé-

rõl
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatar-

tás és a versenykorlátozás tilalmáról
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésrõl és a terület-

rendezésrõl
1991. évi XVI. törvény a koncesszióról
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elõsegítésérõl és

a munkanélküliek ellátásáról
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a pénzügyminiszter

feladat- és hatáskörérõl
163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a gazdasági és köz-

lekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a földmûvelésügyi

és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl

Szóbeli kérdések

1. Ismertesse a gazdasági közigazgatás fogalmát, fel-
adatait!

2. Mutassa be a piacgazdaság mûködésének, valamint a
nemzeti támogatáspolitika megvalósításának alkotmányos
kereteit!

18. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1615



3. Milyen gazdaságigazgatási feladatokat lát el az Or-
szággyûlés, valamint a Kormány?

4. Milyen gazdaságigazgatási feladatokat látnak el az
egyes központi államigazgatási szervek?

5. Ismertesse az önkormányzatok gazdaságigazgatás-
sal kapcsolatos feladatait és intézményrendszerét!

6. Mutassa be a gazdaságpolitikai célképzés és tervezés
rendszerét!

7. Mutassa be a fiskális és monetáris politikát és ismer-
tesse azok eszközeit!

8. Mit értünk az állami támogatáspolitika alatt? Ismer-
tesse a támogatáspolitika fõ eszközeit!

9. Foglalja össze az agrár- és területfejlesztési támoga-
tási rendszer legfõbb elemeit!

10. Melyek az áru- és szolgáltatáspiac szabályozás leg-
fontosabb elemei?

11. Melyek a munkaerõpiac szabályozás legfontosabb
elemei?

12. Ismertesse a fogyasztóvédelem intézmény- és esz-
közrendszerét!

13. Mutassa be a gazdasági verseny szabályozási és fel-
ügyeleti rendjét!

14. Mely tevékenységek tartoznak a koncesszió hatá-
lya alá? Ismertesse a koncesszióba adás rendjét!

15. Mutassa be a közbeszerzési eljárás fontosabb sza-
bályait és intézményrendszerét!

16. Mutassa be a gazdasági, szociális és munkaügyi ér-
dekegyeztetés rendjét és a gazdasági kamarák részvételét
az érdekegyeztetésben!

17. Ismertesse a külgazdasági igazgatás tartalmát és
mutassa be szervezeteit!

18. Mutassa be az ipari, a kereskedelmi és az energeti-
kai igazgatás tartalmát és szervezetrendszerét!

19. Mutassa be a foglalkoztatáspolitika igazgatásának
szervezetrendszerét!

20. Mutassa be az agrárigazgatás fõbb jellemzõit és
szervezetrendszerét!

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE
ÉS IGAZGATÁSA

A tantárgy célja, hogy módot adjon a köztisztviselõknek
a közigazgatási ismereteik és tapasztalataik új típusú, átfo-
gó alkalmazására és koncepciózus kiterjesztésére. Legyen
képes a közfeladatok ellátását a társadalmi szükségletek és
folyamatok oldaláról értelmezni, és ezzel összefüggésben
ismerje meg az állami-közhatalmi vagy menedzseri esz-

közrendszer általánosítható sajátosságait. A köztisztvise-
lõk ismerjék föl a saját gyakorlatukban alkalmazott techni-
kák más ágazatokban alkalmazott megoldásokkal való
kapcsolatait, továbbá a generalizálható szabályszerûsége-
ket. Az eddiginél jobban legyenek képesek „konvertálni”
ismereteiket más közszolgáltatási feladatok ellátását biz-
tosító szakterületek igazgatására és az ezekkel összefüggõ,
átfogó kormányzati feladatok szervezésére. Ennek érdeké-
ben kapjanak képet a közfeladatok szervezésének modern
folyamatairól, valamint a hazai közigazgatásban alkalma-
zott funkcionális eszközrendszer általánosítható jellem-
zõirõl. Érzékeljék a hagyományos ágazati szakigazgatás
meghaladásának fejleményeit, az új típusú eszközrendszer
sajátosságait és alkalmazásának konfliktusait. Kapjanak
ösztönzést és fogódzókat a késõbbi önálló és önképzõ to-
vábbgondoláshoz.

Követelmények

1. A társadalmi közfeladatok állami ellátásának hagyo-
mányos szervezése és az újabb kihívások

A vizsgázónak legyen átfogó képe a közfeladatok ellá-
tásának fõbb modelljeirõl. Legyen tisztában az államigaz-
gatás lehetséges szerepeivel a modern társadalomban,
mégpedig ne csupán a klasszikus államigazgatási jog „kü-
lönös részi” logikája szerint, hanem a közfeladat-ellátás
menedzselési feltételei oldaláról. Ennek érdekében nagy
vonalakban ismerje a vonatkozó történeti és nemzetközi
modellek mibenlétét.

2. A közszolgáltatások rendszere
A köztisztviselõ ismerje meg a különbözõ közszolgálta-

tási területeken az állami szerepvállalás és szolgáltatás-
szervezés alakulásának fõ tendenciáit. Legyen képes értel-
mezni a fontosabb ágazati szabályozások intézmény- és
eszközrendszerre vonatkozó részeit. Tudja értékelni pél-
dák szintjén a releváns szolgáltatásszervezési modellele-
meket.

Ennek keretében ismerje meg a rendszerváltás utáni
igazgatási ágazatok fõ szervezõdési formáit, a fõbb ágaza-
tok szervezeti rendszerét és feladatainak irányultságában
bekövetkezett változásokat, tendenciákat, valamint a
kulcsfontosságú igazgatási megoldásokat, jogintézménye-
ket.

A vizsgázó legyen tisztában az egyes humán közszol-
gáltatási területek fõbb fejlõdési irányaival. Erre az isme-
retre azonban itt csak átfogóan van szükség. Elsõsorban
azt a készséget kérjük számon, hogy a jelölt a közfel-
adat-ellátás szervezési megoldásainak elhatárolási képes-
ségével, a választható szolgáltatásszervezési lehetõségek
felismerésével rendelkezik-e.

A piacgazdaságra való áttérés, illetve az Európai Unió-
hoz csatlakozás perspektívája új követelményeket támasz-
tott a közüzemi szektorral szemben. Az állam irányában
elvárás, hogy érdekeltségei és a fogyasztói érdekek védel-
mi szerepe mellett biztosítsa a versenyfeltételeket. A szol-
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gáltatásszervezési környezet megváltozása a közhatalmi
és tulajdonosi szerepeket új módon jelöli ki. A vizsgázó-
nak ismernie kell nagy vonalakban az egyes közüzemi te-
rületeken kialakuló feltételrendszereket és az ott kódolt
közigazgatási kihívásokat.

3. Közigazgatási funkciók a közszolgáltatások szerve-
zésében

A jelöltnek részletesebben ismernie kell a különbözõ
közszolgáltatási ágazatokban egyaránt vagy nagyobb rész-
ben közösen elõforduló közigazgatási funkciók mibenlé-
tét, valamint a gyakorlásuk során alkalmazott eszközrend-
szer sajátosságait. Különösen ennek az ismeretanyagnak a
célja, hogy a közigazgatás, illetve a kormányzati igazgatás
mind szélesebb területén konvertálható ismeretekkel ren-
delkezzen az adott szakterületen tevékenykedõ köztiszt-
viselõ is.

A jelölt ismerje a közszolgáltatások szervezésében a
központi, területi és települési szintek közötti munkameg-
osztást. Ugyancsak rendelkezzen ismeretekkel az önkor-
mányzati és az államigazgatási feladatmegosztás termé-
szetérõl és tartalmáról.

A vizsgázó ismerje a közszolgáltatások fõbb munka-
szervezeti formáit, mûködési sajátosságaikat, jogi szabá-
lyozási megoldásait.

A jelölt legyen tájékozott a fontosabb közös szabályo-
zási és menedzselési közfunkciók megoldásairól. Rendel-
kezzen olyan alapismeretekkel, amelyek a továbbiakban
számára szükség szerint az önálló tájékozódást és elmé-
lyülést lehetõvé teszik.

4. A közszolgáltatások gazdasági szabályozása
A jelölt ismerje a közszolgáltatások szervezése körében

a gazdasági szabályozó eszközök szerepét, jelentõségét és
hatásmechanizmusát. Legyen tisztában mindezek ágazat-
és igazgatáspolitikai jelentõségével. Fontos a konfliktusok
felismerési képességének megalapozása is.

5. Kapcsolódó uniós szabályozási intézmények
A vizsgázó ismerje a közszolgáltatások szervezési me-

chanizmusában zajló változások uniós motivációit. Tud-
jon a legfontosabb szabályozási megoldásokról, képes le-
gyen azokat értelmezni és ismeretei körében elhelyezni.

Tananyag

A vizsgaanyagot a Magyar Közigazgatási Intézet által
kiadott „Közszolgáltatások szervezése és igazgatása” cí-
mû jegyzet foglalja magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk a figyelmébe:

Balázs István–Kökényesi József (szerk.): Kormányzati
mûködés, helyi költségvetés, közüzemi igazgatás, Köz-
igazgatási Füzetek, Magyar Közigazgatási Intézet, Buda-
pest, 1993. évi 7. szám

Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezé-
se, Dialóg-Campus, Budapest–Pécs, 2002.

Horváth M. Tamás: Közmenedzsment, Dialóg-Campus,
Budapest–Pécs, 2005.

Péteri Gábor (szerk.): Piac – verseny – szerzõdés, „He-
lyi demokrácia és újítások” Alapítvány, Budapest, 1996.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

2005. évi CXXXIX. törvény a felsõoktatásról
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekrõl
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osz-

talékadóról
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatar-

tás és a versenykorlátozás tilalmáról
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1991. évi XVI. törvény a koncesszióról
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

Szóbeli kérdések

1. Mutassa be a közszolgáltatások szervezésének há-
rom nagy európai modelljét és ismertesse a közszolgáltatá-
sok rendszerét!

2. Sorolja fel a nem hagyományos közszolgálta-
tás-szervezési formákat, és ismertesse a kiszervezés,
köz-magán fejlesztési megállapodások és a társulások jel-
lemzõit!

3. Sorolja fel a nem hagyományos közszolgálta-
tás-szervezési formákat és ismertesse a feladat-ellátási
megállapodások, önkéntesség és önsegítés, finanszírozás-
politikai eszközök jellemzõit!

4. Mutassa be a közoktatási és kulturális szolgáltatások
igazgatásának fõbb jellemzõit! Vázolja a fenntartói irányí-
tás feladatait!

5. Mutassa be az egészségügyi és szociális közszolgál-
tatások igazgatásának fõbb jellemzõit!

6. Mutassa be a mûszaki, infrastrukturális közszolgál-
tatások általános jellemzõit!

7. Ismertesse az egyes közüzemi szolgáltatások jellem-
zõit!

8. Ismertesse az egyes kommunális szolgáltatások jel-
lemzõit!

9. Mutassa be a közüzemi társasági és vállalkozási for-
mákat a közszolgáltatások szervezésében!
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10. Mutassa be a humán szolgáltatások szervezeteit!

11. Ismertesse a közbeszerzési eljárásban a közbeszer-
zés alanyira és tárgyára vonatkozó fõbb szabályokat!

12. Ismertesse a közbeszerzési eljárások fajtáit!

13. Mutassa be a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogor-
voslatra vonatkozó fõbb szabályokat!

14. Ismertesse a természetes monopólium funkciók
fõbb szabályozását az egyes közszolgáltatásokban (szabá-
lyozó hatóságok)!

15. Mutassa be a közszolgáltatások szabályozási rend-
szerét és a közszolgáltatási feladatok tervezését!

16. Milyen finanszírozási rendszereket ismer a köz-
szolgáltatások szervezésében? Ismertesse ezek lényegét!

17. Ismertesse a közszolgáltató tevékenységek állami
szabályozásának fõbb követelményeit és a közszolgáltatói
monopóliumok sajátosságait!

18. Ismertesse a közszolgáltatásokkal kapcsolatos
alapvetõ költséggazdálkodási és árképzési szempontokat,
feladatokat és mutassa be a költségtípusokat!

19. Ismertesse a határköltség, átlagköltség, szükséges
költség és monopolista ár jellemzõit!

20. Ismertesse az EU szabályozási kereteit és intézmé-
nyeit a közszolgáltatások körében!

KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI ÁGAZAT

A tantárgy célja, hogy az e területen dolgozó köztisztvi-
selõk általános ismereteket szerezzenek a külügyi és biz-
tonságpolitikai igazgatás tartalmáról, az állami feladatok
fõ elemeirõl, megismerjék e feladatellátás szervezetrend-
szerét és irányítási viszonyait, valamint átfogó ismereteket
szerezzenek az EU tagságból fakadó kötelezettségekrõl,
illetve a NATO tagságból eredõ követelményekbõl.

Követelmények

Külügyi ágazat

1. A nemzetközi kapcsolatok értelmezése
A vizsgázó ismerje meg a Magyar Köztársaság kül- és

biztonságpolitikai célkitûzéseit, eszköztárát, kapcsolódási
pontjait, jelenlegi prioritásait és az ezzel kapcsolatos nem-
zetközi hátteret, valamint a tantárgy elsajátításához szük-
séges fogalmakat.

2. Nemzetközi kapcsolatok és külügyi igazgatás
A vizsgázó ismerje meg a Magyar Köztársaság nemzet-

közi kapcsolatainak rendszerét, a magyar külpolitika ak-
tuális sarokpontjait és azokat a prioritásokat, amelyeket a
nemzetközi kapcsolatok alakításában részt vevõ szervek

szem elõtt tartanak. A szakvizsga keretében a jelölt adjon
számot a nemzetközi jog alapfogalmairól, a nemzetközi te-
vékenység legfontosabb megnyilvánulásairól, a két- és
többoldalú diplomáciai, illetve konzuli kapcsolatok létesí-
tésének, fenntartásának és megszüntetésének módjairól, s
az abban részt vevõ személyek fontosabb feladatairól. A
vizsgázó ismerje a belsõ jog – nemzetközi jog – közösségi
jog tartalmát, összefüggéseit, különbségeit. A vizsgázó is-
merje a nemzetközi szerzõdés létrejöttének legújabb ma-
gyar szabályozását, létszakaszait. A vizsgázó ismerje azo-
kat a fõbb nemzetközi szerzõdéseket, amelyek meghatáro-
zóak a magyar külügyi tevékenység szempontjából és tud-
ja azok alapvetõ tartalmát.

3. Az állami szervek feladatai a nemzetközi kapcsola-
tok alakításában

A jelölt ismerje meg a nemzetközi kapcsolatok alakítá-
sában részt vevõ – az Alkotmányban és más törvényekben
meghatározott – állami szervek feladatait, eszközrendsze-
rüket, továbbá a nemzetközi és a belsõ jog viszonyát. A
vizsgázó ismerje meg a szûken értelmezett külügyi igazga-
tási feladatokat, a Külügyminisztérium hazai feladatait, il-
letve a külképviseletek által végzett politikai és gazdaság-
diplomáciai tevékenységet.

4. A külügyi igazgatás szervezetrendszere
A vizsgázó ismerje a magyar külügyi igazgatás szerve-

zeteit (Országgyûlés, Külügyi bizottság, Kormány, Kül-
ügyminisztérium, egyéb külügyi feladatokat végzõ szerve-
zetek) és azok irányítási viszonyait. A köztisztviselõ is-
merje meg a legfontosabb nemzetközi szervezeteket és
azok fõbb feladatait, továbbá legyen képes bemutatni az
e szervezetekben való magyar részvételt. A jelölt legyen
tisztában a nemzetközi kapcsolatokban részt vevõ szerve-
zetek és személyek kiváltságaival és mentességeivel.

5. A külügyi igazgatás és az Európai Unió
A vizsgázó – a kötelezõ vizsgatárgy ismereteire is ala-

pozva – rendelkezzen átfogó ismeretekkel az EU kül- és
biztonságpolitikájáról, ismerje Magyarországnak a tag-
sággal járó fõbb feladatait.

Biztonságpolitikai ágazat

1. Az országvédelem fogalma, rendszere és fõbb tartal-
mi elemei

A jelölt ismerje meg az országvédelem fogalmát, rend-
szerét, fõbb elemeit, legyen képes meghatározni az ország-
védelem kialakításának alapelveit és követelményeit.

A vizsgázó tudja felsorolni a Magyar Honvédség és a
rendvédelmi szervek alaprendeltetését, védelmi igazgatás-
sal kapcsolatos feladatait, továbbá legyen képes röviden
meghatározni e feladatok tartalmát. A vizsgázó ismerje a
„minõsített idõszak”-ok fogalmát, pontosan ismerje a
rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, meg-
elõzõ védelmi helyzet, továbbá az Alkotmány 19/E. § sze-
rinti helyzet elrendelésének tartalmi követelményeit, a be-
vezetésükkel és megszüntetésükkel kapcsolatos eljárást. A
jelölt ismerje meg a honvédelmi kötelezettségek rendsze-
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rét és legyen képes meghatározni az egyes kötelezettségek
tartalmát, jellegzetességeit. A köztisztviselõ ismerje meg a
nemzetgazdaság és az országvédelem kapcsolatát, legyen
tisztában a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének fõbb
elveivel és feladataival, pontosan ismerje a védelemmel
kapcsolatos gazdasági, anyagi szolgáltatási kötelezettsé-
geket.

2. A központi állami szervek és a települési önkor-
mányzatok védelmi feladatai

A vizsgázó tudja számba venni az országvédelemben
közremûködõ állami szerveket, ismerje azok fõbb védelmi
feladatait és legyen képes bemutatni az országvédelem irá-
nyítási rendszerét. A jelölt ismerje a helyi önkormányza-
tok fõbb védelmi feladatait és az e feladatok ellátását szol-
gáló szervezetrendszert. A vizsgázó rendelkezzen átfogó
ismeretekkel a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok fel-
adatairól, mûködésük szabályairól. Ennek keretében is-
merje a nemzetbiztonsági tevékenység fogalmát, szerve-
zeti felépítését, irányítását, a szolgálat mûködésének alap-
elveit és az egyes tevékenységekre vonatkozó speciális
elõírásokat (intézkedések, adatkezelés, együttmûködés,
titkos információgyûjtés, nemzetbiztonsági ellenõrzés
stb.).

3. A NATO titokvédelem
A köztisztviselõ ismerje meg a NATO tagságból eredõ

biztonsági szervezetrendszert és azok fõbb feladatait. A je-
lölt ismerje a NATO titokvédelem területeit és az azokra
vonatkozó fõbb elõírásokat.

Tananyag

A vizsgaanyagot a Magyar Közigazgatási Intézet által
kiadott „Kül- és biztonságpolitikai ágazat” címû jegyzet
foglalja magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk a figyelmébe:

Blahó A.–Prandler Á.: Nemzetközi szervezetek és in-
tézmények, Aula Kiadó, Budapest, 2001.

Bokorné Szegõ H.: Nemzetközi jog, Aula Kiadó, Buda-
pest, 1997.

Dr. Dezsõ Lajos–Dr. Hajas Gábor: A nemzetbiztonsági
tevékenységre vonatkozó jogszabályok, HVG-ORAC,
2001.

Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon, Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1967.

Gazdag Ferenc: Az EU kül- és biztonságpolitikája, Osi-
ris Kiadó, Budapest, 2000.

Globális szereplõ, az EU külkapcsolatai, Európai Kö-
zösségek 2005. (az Európai Bizottság kiadványa)

Hargitai J.: Az állampolgárság a nemzetközi jogban és
az alkotmányjogban, Magyar Jog, 1996/2. szám

Hargitai J.: A konzuli intézmény és a konzuli kapcsola-
tok jogának története, Jogtudományi Közlöny, 1999/9.
szám

Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, HVG-
ORAC, Budapest, 2005.

Kuti Ferenc–Kladek András: Védelmi igazgatás, Ma-
gyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2001.

Martonyi J.: Globális jog, európai jog, magyar jog, Ma-
gyar Jog, 2001/4. sz.

Dunay Pál–Kardos Gábor–Kende Tamás–Nagy Boldi-
zsár (szerk.): Nemzetközi jogi szerzõdések és dokumentu-
mok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

Németh J.: Az állampolgárok jogainak védelme külföl-
dön. A konzuli jog és a diplomáciai védelmi kérdései. In:

Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, Budapest,
BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Shaw, M. N.: Nemzetközi jog, Osiris Kiadó, Budapest,
2001.

Dr. Szövényi György (szerk.): Biztonságvédelmi kézi-
könyv, KJK-KERSZÖV, Budapest, 2000. europa.
eu.int/comm/publications

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi esz-
közei, illetve egyéb források, alkotmánybírósági határoza-
tok:

2005. évi L. törvény a nemzetközi szerzõdésekkel kap-
csolatos eljárásról

2004. évi CV. törvény a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl

2001. évi XCV. törvény Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról

2001. évi XLVI. törvény a konzuli védelemrõl
2000. évi IV. törvény az információ biztonságáról

szóló, Brüsszelben, 1997. március 6-án kelt NATO Megál-
lapodás megerõsítésérõl és kihirdetésérõl

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védeke-
zés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl

1999. évi I. törvény A Magyar Köztársaság az Észak-at-
lanti Szerzõdéshez történõ csatlakozásáról és a Szerzõdés
szövegének kihirdetésérõl

1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemrõl
1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgála-

tokról
1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati

titokról
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak

és lakcímének nyilvántartásáról
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl

és a közérdekû adatok nyilvánosságáról
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166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a külügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet részletes feladatairól és mûködési rendjérõl,
valamint az iparbiztonsági ellenõrzések részletes szabá-
lyairól

179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a nemzetközi szerzõ-
dés alapján átvett vagy nemzetközi kötelezettségvállalás
alapján készült minõsített adat védelmének eljárási szabá-
lyairól

131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság
védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtá-
sának szabályozásáról

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet a konzuli védelem
részletes szabályairól

2/1995. (III. 24.) KüM rendelet a tiszteletbeli konzulok
küldésérõl és fogadásáról

13/2006. (MK 94.) KüM utasítás a Külügyminisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

4/1997. (I. 22.) AB határozat
2073/2004. (IV. 15.) Korm. határozat a Magyar Köztár-

saság nemzeti biztonsági stratégiájáról
94/1998. (XII. 28.) OGY határozat a Magyar Köztársa-

ság biztonság- és védelempolitikai alapelveirõl
2001. évi Országjelentés kül- és biztonságpolitikáról

szóló része
Maastrichti Szerzõdés. A közös kül- és biztonságpoliti-

káról szóló rendelkezések
Az Amszterdami Szerzõdés. A közös kül- és biztonság-

politikáról szóló rendelkezések
Az Alkotmányszerzõdés kül-és biztonságpoltikára vo-

natkozó rendelkezései

Szóbeli kérdések

1. a) Ismertesse a magyar kül- és biztonságpolititka
alapelveit!

b) Mutassa be az országvédelemben közremûködõ
központi állami szervek, önkormányzatok védelmi felada-
tait!

2. a) Jellemezze az Európai Unió közös kül- és bizton-
ságpolitikájának kialakulását, fejlõdéstörténetét, eszköz-
tárát!

b) Mit ért a nemzetgazdaság védelmi felkészítésén, a
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségeken?

3. a) Jellemezze a Magyar Köztársaság szerepét, lehe-
tõségeit a NATO tevékenységében és az Európai Unió kö-
zös kül- és biztonságpolitikájának alakításában, elfogadá-
sában, végrehajtásában!

b) Mit ért az ország védelmi igazgatásán; milyen tevé-
kenységeket foglalnak magukba a különbözõ minõsített
idõszakok? Fejtse ki a minõsített idõszakok tartalmát!

4. a) Mutassa be a nemzetközi kapcsolatok – külpoliti-
ka – diplomácia-nemzetközi jog összefüggéseit; a nemzet-
közi jog fogalmát, forrásait, alapelveit!

b) Mit ért a személyek biztonsági ellenõrzésén; a sze-
mélyi biztonság fogalmán; és a személyekre vonatkozó
kockázati tényezõk alatt? Ismertesse a fizikai biztonságra
vonatkozó szabályokat!

5. a) Mutassa be a nemzetközi jog alanyait!
b) Ismertesse a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági

szolgálatainak törvényességi alapjait, mûködési alapel-
veit, fõbb feladatait, irányításának és vezetésének rendjét!

6. a) Ismertesse a nemzetközi szerzõdés fogalmát, faj-
táit; a nemzetközi szerzõdés megkötésének rendjét a Ma-
gyar Köztársaság hatályos szabályai alapján!

b) Foglalja össze a nemzetbiztonsági szolgálatok által
alkalmazható intézkedésekre és adatkezelésükre vonatko-
zó szabályokat!

7. a) Mutassa be a külügyi igazgatás fogalmát, sajátos-
ságait; és az Alkotmánybíróság szerepét a nemzetközi kö-
telezettségek vizsgálata terén!

b) Ismertesse a komplex országvédelmi rendszer ele-
meit, kialakításának alapelveit, mûködtetésének követel-
ményeit!

8. a) Jellemezze az Országgyûlés és a köztársasági el-
nök feladatait a nemzetközi kapcsolatok terén!

b) Ismertesse a NATO biztonságfilozófiájának jellem-
zõit, biztonsági szervezeteinek rendszerét, tevékenységük
alapjait!

9. a) Jellemezze a Kormány feladatait a nemzetközi
kapcsolatok terén; ismertesse a külügyminiszter feladat-
és hatáskörét!

b) Mutassa be a nemzetbiztonsági védelem és ellenõr-
zés szabályait, a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti
ellenõrzését!

10. a) Osztályozza a külképviseleteket és jellemezze
feladataikat!

b) Ismertesse a nemzetbiztonsági szolgálatok által vé-
gezhetõ külsõ engedélyhez kötött és külsõ engedélyhez
nem kötött titkos információgyûjtés szabályait!

11. a) Csoportosítsa és jellemezze a konzuli feladato-
kat! Ismertesse, a konzuli védelemre vonatkozó szabályo-
kat!

b) Jellemezze a NATO biztonságfelfogása szerinti biz-
tonsági elemeket, és a köztük lévõ kapcsolat jellegét! Is-
mertesse a dokumentumbiztonságra és az elektronikus in-
formációvédelemre vonatkozó szabályokat!

12. a) Melyek a diplomáciai, illetve konzuli képvisele-
tek és azok személyzetének kiváltságai, mentességei?
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b) Mutassa be a honvédelmi kötelezettségek rendszeré-
nek 2004-ben bekövetkezett változásait!

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS

A tantárgy célja, hogy a köztisztviselõ megismerje az
önkormányzati rendszernek az államszervezetben elfog-
lalt helyét, a rendszer egyes elemeinek összefüggéseit és
legyen tisztában a helyi önkormányzatok gazdálkodásá-
nak fõbb elemeivel.

Követelmények

1. A helyi önkormányzás
A vizsgázó ismerje meg az önkormányzás fogalmát, és

legyen képes bemutatni az önkormányzás alapelemeit (ön-
állóság, helyi felelõsség, helyi demokrácia), illetve ismerje
az önkormányzás formáit (közvetlen és közvetett hatalom-
gyakorlás).

2. Az önkormányzatok feladatrendszere
A köztisztviselõ ismerje meg a helyi közügyek fogal-

mát, és legyen képes eligazodni a helyi közügyek foga-
lomkörébe tartozó önkormányzati feladatokban, pontosan
ismerje a kötelezõ és fakultatív feladatrendszert, az azok-
hoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, valamint az
egyes önkormányzati szintek feladatrendszerében jelent-
kezõ különbségeket.

3. A helyi önkormányzatok rendszere és egymáshoz
való viszonyuk

A jelölt legyen képes bemutatni a helyi önkormányza-
tok típusait és azok jogállását, az önkormányzatok szerve-
zésével kapcsolatos helyi és állami feladatokat.

4. A helyi közügyek igazgatása
A köztisztviselõnek legyen áttekintése a helyi közszol-

gáltatásokról, a helyi közszolgáltatásokhoz kapcsolódó
önkormányzati felelõsség tartalmáról és a közszolgáltatá-
sok szervezésével kapcsolatos önkormányzati hatáskörök-
rõl, valamint ismerje a közszolgáltatások szervezésével
kapcsolatos hatáskörgyakorlás fõbb szabályait.

A jelölt ismerje meg az önkormányzati rendelettel sza-
bályozható társadalmi viszonyok körét, a rendeletalkotás
eljárási szabályait. (A jogalkotás általános szabályait, kö-
vetelményeit a kötelezõ tantárgy tartalmazza.)

5. Az önkormányzatok gazdálkodása
A vizsgázó részletesen ismerje a helyi önkormányzatok

bevételi szerkezetét: az állami támogatási formákat, a saját
bevételek körét, és legyen képes bemutatni az önkormány-
zatok tulajdonosi jellegét, az önkormányzati vagyon jel-
legzetességeit.

A köztisztviselõ tudja meghatározni a helyi önkormány-
zat sajátos államháztartásbeli helyzetét, ismerje a helyi
költségvetési gazdálkodás alapvetõ szabályait, a költség-

vetés és zárszámadás készítésének rendjét és a helyi gaz-
dálkodás ellenõrzésének fontosabb szabályait. (A gazdál-
kodással kapcsolatos ismeretek egy részét a kötelezõ vizs-
gatárgy tartalmazza.)

6. Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok
A köztisztviselõ legyen képes értelmezni az önkor-

mányzati autonómia fogalmát, és részletesen ismerje az ál-
lam központi szervei és a helyi önkormányzatok kapcsola-
tát meghatározó alapelveket. A vizsgázó ismerje meg a
központi állami szervek – mint jogalkotók – szabályozási
lehetõségeit és kötöttségeit az önkormányzatok feladat-
rendszerének, szervezetének, mûködésének és finanszíro-
zásának szabályozásában, illetve a jelölt ismerje az egyes
központi állami szervek és az önkormányzatok kapcsola-
tának alapvetõ szabályait.

A köztisztviselõ ismerje az önkormányzatok tör-
vényességi ellenõrzésére vonatkozó fõ szabályokat és az
ellenõrzés következményeit.

A jelölt részletesen ismerje az önkormányzatok gazdál-
kodásának külsõ ellenõrzésére vonatkozó alapvetõ szabá-
lyokat.

7. A helyi önkormányzatok szervezete és mûködése
A köztisztviselõ részletesen ismerje a helyi önkormány-

zatok általános szervezeti – testületek, tisztségviselõk, hi-
vatal, részönkormányzat, társulás – felépítésére és azok
feladatára, egymáshoz való viszonyára vonatkozó alapve-
tõ szabályokat, az SZMSZ jellegét és fõbb tartalmi eleme-
it, a szervezetalakítás szabadságára és korlátaira vonatko-
zó elveket, rendelkezéseket. A vizsgázó részletesen ismer-
je a helyi önkormányzatok mûködésére vonatkozó tör-
vényi szabályokat.

8. Az EU és az önkormányzatok
A köztisztviselõ ismerje az EU-tagságból fakadó, a he-

lyi önkormányzatokra vonatkozó fontosabb elvárásokat és
normákat.

Tananyag

A vizsgaanyagot a Központi Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ által kiadott „Önkor-
mányzati közigazgatás” címû jegyzet foglalja magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk a figyelmébe:

Kusztosné Nyitrai Edit (szerk.): A helyi önkormányza-
tok és pénzügyeik, Consulting Rt., Budapest, 1998.

Dr. Verebélyi Imre (szerk.): Az önkormányzati rendszer
magyarázata, KJK-KERSZÖV, Budapest, 1999.
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A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetésérõl

2006. évi CXXXIII. törvény a fõvárosi önkormányzat
és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról

2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képvi-
selõk jogállásának egyes kérdéseirõl

1999. évi XLI. törvény a területszervezési eljárásról
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok

társulásairól és együttmûködésérõl
1997. évi C. törvény a választási eljárásról
1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Euró-

pai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én Strasbourgban
kelt egyezmény kihirdetésérõl

1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adós-
ságrendezési eljárásairól

1994. LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásá-
nak egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk
tiszteletdíjáról

1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek jogairól

1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok
címzett és céltámogatási rendszerérõl

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szer-

veik, a köztársasági megbízottat, valamint egyes centrális
alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl

1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képvi-
selõk és polgármesterek választásáról

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmá-

nyáról
297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a közigazgatási hi-

vatalokról
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet az önkormányzati

és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl

Szóbeli kérdések

1. Ismertesse a helyi önkormányzás alkotmányos alap-
jait, és mutassa be a helyi önkormányzás gyakorlásának
közvetlen módjait!

2. Mutassa be a helyi önkormányzatok feladatrendsze-
rét!

3. Ismertesse a helyi önkormányzatok feladat- és hatás-
kör telepítésére, illetve a feladat- és hatáskörök átadására
és átruházására vonatkozó fõbb szabályokat (önkormány-
zatok közötti és önkormányzaton belüli feladatátadás)!

4. Sorolja fel a helyi önkormányzatok típusait, és is-
mertesse azok jogállását (fõbb feladatok és hatáskörök,
egymáshoz való viszonyuk)!

5. Mutassa be a helyi önkormányzatok szervezetét, és
ismertesse a helyi önkormányzati képviselõkre vonatkozó
szabályokat!

6. Mutassa be a képviselõ-testület mûködését (SZMSZ,
ülések) és ismertesse a helyi önkormányzatok bizottságai-
ra és a részönkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket!

7. Ismertesse a helyi önkormányzatok választott tiszt-
ségviselõire (polgármester, alpolgármester, tanácsnok, va-
lamint a jegyzõre vonatkozó szabályokat!

8. Ismertesse a központi állami szervek helyi önkor-
mányzatokkal kapcsolatos feladatait!

9. Mutassa be a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzését és az önkormányzati jogok védelmét! Sorolja
fel a közigazgatási hivatalok fõbb feladatait!

10. Ismertesse a helyi önkormányzatok gazdálkodására
vonatkozó fõbb szabályokat, és sorolja fel az önkormány-
zati bevételeket!

11. Ismertesse részletesen a helyi önkormányzatok sa-
ját bevételeit!

12. Ismertesse a helyi önkormányzatoknak átengedett
központi adókat, és mutassa be a normatív állami hozzájá-
rulásokat!

13. Ismertesse a helyi önkormányzatok állami támoga-
tási rendszerét, és mutassa be a címzett- és céltámogatá-
sokra vonatkozó fõbb rendelkezéseket!

14. Mutassa be a területi kiegyenlítõ, a céljellegû de-
centralizált és a kiegészítõ támogatások fõbb jellemzõit!

15. Ismertesse a helyi önkormányzatok költségvetési
kapcsolatait!

16. Mutassa be a helyi önkormányzatok gazdálkodási
felelõsségi szabályait, és ismertesse az önkormányzati
adósságrendezési eljárást!

17. Ismertesse a helyi önkormányzati költségvetés
megalkotásának menetét, a költségvetés tartalmát, és mu-
tassa be az átmeneti költségvetésre, illetve a pótköltségve-
tésre vonatkozó szabályokat!

18. Ismertesse a helyi önkormányzati költségvetés ter-
vezésére és a költségvetési rendeletre vonatkozó szabályo-
kat!

19. Ismertesse a helyi önkormányzatok gazdasági és
pénzügyi ellenõrzésének fõbb szabályait!

20. Mutassa be az önkormányzati vagyon szerkezetét,
és ismertesse a vagyonnal való gazdálkodás fõbb szabá-
lyait! Ismertesse az önkormányzati ingatlanvagyon nyil-
vántartását!
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PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS

A tantárgy célja, hogy a vizsgázónak legyen átfogó is-
merete a pénz fogalmáról, a pénzfolyamatokról, valamint a
jövedelmi áramlásoknak a modern piacgazdaságban betöl-
tött funkcióiról; a kötelezõ tantárgyi ismeretekre is alapoz-
va legyen áttekintése az államháztartás rendszerérõl és
mûködésérõl, ismerje a közfeladatok ellátásának, a köz-
pénzekkel való gazdálkodásnak az alapelveit, elõzmé-
nyeit, európai tendenciáit. Ismerje meg az európai közös
pénzhez elvezetõ út fõbb állomásait, és az euró létébõl, va-
lamint általában az európai uniós tagságból fakadó követ-
kezményeket.

Követelmények

1. A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlõdé-
si útja napjainkig

A jelöltnek részletes ismereteket kell szereznie a ma-
gyar pénzügyi rendszerben, az állampénzügyekben bekö-
vetkezõ szerkezeti változásokról, a közpénzekkel való
gazdálkodás intézményeinek és gondolatának fejlõdésé-
rõl, a pénzügyi és költségvetési igazgatás általános elvei-
rõl és az európai fejlõdési tendenciáiról.

2. Az állampénzügyek és a pénzpolitika intézményei és
gyakorlata

A jelöltnek részletes ismereteket kell szereznie az ál-
lamháztartás alkotóelemeirõl, a közöttük végbemenõ
pénzáramlásokról; a fõbb bevételi tételek pénzpolitikai és
pénzügyi igazgatási elveirõl, az államháztartás fõbb kiadá-
si tételeinek szerkezetérõl, a kiadások funkcióiról, az ál-
lamkincstár intézményérõl, az állami vagyon privatizáció-
jával, értékesítésével, kezelésével kapcsolatos jogszabá-
lyokról, pénzügyi elvekrõl, a magyar állami költségvetés
elkészítésének menetérõl a költségvetés tervezési folya-
matáról, ellenõrzésérõl és könyvvizsgálatáról, a közva-
gyon gazdaságpolitikai és igazgatási kérdéseirõl, a köz-
ponti költségvetés, a helyi önkormányzatok gazdálkodá-
sainak alapelveirõl, az elkülönített állami alapok létesíté-
sének indokairól, valamint a monetáris politika céljairól,
intézményeirõl, a jegybank jogállásáról és feladatairól.

3. Költségvetési és pénzügyi rendszerünk nemzetközi
kapcsolódásai

A jelöltnek általános tájékozottsággal kell rendelkeznie
a magyar gazdaság külsõ pénzügyi kapcsolatait tekintve
legfontosabb szereplõk ügyében (az EU pénzügyi alapjai,
az IMF és Világbank, az EBRD, EIB, OECD), a globalizá-
ció jelenségét, a nemzetközi pénz- és tõkemozgások nagy
trendjeit illetõen, az Európai Unió és a magyar költség-
vetés közötti kapcsolat kialakulásáról és jelenlegi állapo-
táról.

4. A költségvetési és pénzügyi folyamatok ellenõrzésé-
nek és felügyeletének intézményei

A jelöltnek tájékozottnak kell lennie a költségvetési
gazdálkodás igazgatási kérdéseirõl, a pénzügyi rendszer
fõbb szereplõi (bankok, biztosítók, nyugdíjalapok) rendel-
tetésérõl, a pénzügyi piacok állami és fél-állami intézmé-
nyeirõl (export-import bank, fejlesztési bank, állami ga-
ranciaalapok), a tõkepiac fõbb intézményeirõl, a pénzügyi
szolgáltatások végzésének jogi alapjait, a pénz-, tõke- és
biztosítási piac felügyeletének intézményeit illetõen, vala-
mint a pénzügyi igazgatás és jogi szabályozás európai uni-
ós és egyéb nemzetközi összefüggései vonatkozásában.

Tananyag

A vizsgaanyagot a Kormányzati Személyügyi Szolgál-
tató és Közigazgatási Képzési Központ által kiadott
„Pénzügyi és költségvetési igazgatás” címû jegyzet foglal-
ja magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk a figyelmébe:

Dr. Bende-Szabó Gábor–Dr. Perger Éva: Államháztar-
tási ismeretek, KSZK, Budapest, 2007.

Bod Péter Ákos: A pénz világa – a világ pénze,
KJK-KERSZÖV, Budapest, 2001.

Bod Péter Ákos (szerk.): Államháztartási pénzügyek,
pénzpolitika, pénzügyi igazgatás, Magyar Közigazgatási
Intézet, Budapest, 2001.

Földes Gábor: A pénzügy-igazgatási jog In: Ficzere La-
jos–Forgács Imre (szerk.): Magyar közigazgatási
jog – Különös rész Európai Uniós kitekintéssel, Osiris Ki-
adó, Budapest, 2006.

Földes Gábor (szerk.): Pénzügyi jog, Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 2005.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2001. évi CXX. törvény a tõkepiacról
2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások meg-

szüntetésérõl, valamint egyes kapcsolódó törvények mó-
dosításáról

2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
2000. évi C. törvény a számvitelrõl
1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Ál-

lami Felügyeletérõl
1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a ma-

gánnyugdíjpénztárakról
1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekrõl és a pénz-

ügyi vállalkozásokról
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1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1991. évi XLIX. törvény a csõdeljárásról és a felszámo-

lási eljárásról

Szóbeli kérdések

1. Mutassa be a pénz funkcióit, és e funkciók érvénye-
sülését a tervgazdaságban, majd a piacgazdasági körülmé-
nyek között!

2. Ismertesse a pénzügyi és költségvetési igazgatás
funkcióit, elveit!

3. Mutassa be az államháztartás alkotóelemeit és a kö-
zöttük fennálló kapcsolódásokat!

4. Vázolja fel a magyar költségvetési tervezés és parla-
menti jóváhagyás menetét!

5. Jellemezze a költségvetés fõbb tervezési eljárásait,
technikáit!

6. Ismertesse a magyar államháztartás fõbb bevételi,
kiadási tételeit!

7. Foglalja össze az államháztartási hiány meghatáro-
zásának, mérésnek, a hiányfinanszírozásnak fontosabb
kérdéseit!

8. Ismertesse a magyar kincstári rend alapintézményeit!

9. Mutassa be az állampénzügyek igazgatási szervezet-
rendszerét!

10. Vázolja fel a magyar pénzügyi rendszer szerkeze-
tét, jellemzõit!

11. Mutassa be az MNB jogállását! Fejtse ki a jegybank
monetáris politikai feladatkörét, ismertesse a jegybanki
eszköztárat!

12. Jellemezze a határon átlépõ pénz- és tõkemozgások
fõbb fajtáit!

13. Ismertesse a magyar gazdaság szempontjából lé-
nyeges nemzetközi pénzügyi szervezeteket!

14. Vázolja fel hazánk és az Európai Unió pénzügyi és
költségvetési kapcsolatát!

15. Mutassa be az uniós tagság hatásait a költségvetés
szerkezetének és egyenlegének vonatkozásában!

16. Mutassa be az adóigazgatás alapelveit, ismertesse
az APEH jogállását és feladatkörét!

17. Mutassa be a közkiadások teljesítésének alapjait,
ismertesse a Magyar Államkincstár és az Államadósság
Kezelõ Központ feladatait!

18. Vázolja a pénzügyi szektor felügyeletének indo-
kait, mutassa be a PSZÁF jogállását és feladatkörét!

19. Vázolja a pénzügyi piacok biztonságos mûködését
és az ügyfelek védelmét szolgáló intézményeket!

20. Mutassa be a pénzügyi igazgatás és jogi szabályo-
zás európai uniós és egyéb nemzetközi összefüggéseit!

Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Az egészségügyi miniszter
pályázatot hirdet

az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal

elnöki feladatkörének köztisztviselõi kinevezéssel
és határozott idejû – 6 évre szóló –

vezetõi megbízással történõ betöltésére

Feladat: az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazga-
tási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendeletben
meghatározott, a Hivatal feladatkörébe tartozó tevékeny-
ségének szervezése, irányítása és ellenõrzése, biztosítja a
hivatali szervezeti egységek összehangolt mûködését,
meghozza a Hivatalra vonatkozó gazdasági, pénzügyi és
személyi állományt érintõ intézkedéseket, gondoskodik a
Hivatal mûködésére vonatkozó belsõ utasítások és sza-
bályzatok kiadásáról.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû végzettség,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés,
– hatósági jogalkalmazásban szerzett gyakorlat,
– egészségügyben szerzett vezetõi gyakorlat,
– jogász szakképzettség, vagy egyéb diploma esetén

jogi szakokleveles szakirányú képzettség,
– angol nyelv ismerete (nyelvvizsga-bizonyítvánnyal

igazolt).

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hi-

telesített másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 15. nap.

A pályázatot az egészségügyi miniszternek címezve az
Egészségügyi Minisztérium Miniszteri Kabinet/Humán-
politikára (1051 Budapest, Arany J. u. 6–8.) kell benyúj-
tani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15. nap.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Az egészségbiztosításért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter)

pályázatot hirdet
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

fõigazgatói feladatkörének közszolgálati jogviszony
keretében történõ betöltésére

A fõigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök
6 évre – határozott idõre – szólóan nevezi ki, az egyéb
munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja.

Feladat: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veze-
tése, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló
317/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott, az
OEP feladatkörébe tartozó tevékenységének szervezése,
irányítása és ellenõrzése, a szervezeti egységek összehan-
golt mûködésének biztosítása, az OEP mûködésére vonat-
kozó belsõ eljárásrendek és szabályzatok kiadása, az OEP
igazgatási szerveivel kapcsolatos, a 317/2006. Korm. ren-
deletben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû végzettség,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés,
– egészségbiztosítási területen szerzett gyakorlat,
– egészségügyben szerzett vezetõi gyakorlat,
– angol nyelv ismerete (nyelvvizsga-bizonyítvánnyal

igazolt).

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hi-

telesített másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 15. nap.

A pályázatot az egészségügyi miniszternek címezve az
Egészségügyi Minisztérium Miniszteri Kabinet/Humán-
politikára (1051 Budapest, Arany J. u. 6–8.) kell benyúj-
tani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15. nap.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A Magyar Államkincstár
Regionális Igazgatóságai

pályázatot hirdetnek
ellenõrzési referens munkakörök betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõ-

fokú képzettség, vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzett-
ség és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ,
okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles
pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõr-
zési szakértõ),

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, ön-

kormányzatnál szerzett pénzügyi, gazdálkodási, ellenõr-
zési gyakorlat,

– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylé-

sével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgá-
lati eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõrzés keretében a tá-
mogatási összegek jogosságának vizsgálata.
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– A nem állami humán szolgáltatást végzõ intézmé-
nyeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és fel-
használásának helyszíni ellenõrzése.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat 2007. október 1-jéig kérjük meg-
küldeni a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósá-
gaira. A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a mun-
káltató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok
elbírálására 2007. október 15-éig kerül sor.

Az álláshelyek havi ütemezéssel, legkorábban 2007. ok-
tóber 16-ától tölthetõk be.

A pályázattal kapcsolatos további információk a Ma-
gyar Államkincstár honlapján olvashatóak (www.allam-
kincstar.gov.hu).

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Miskolci Kistérségi Intézete
(3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.)

kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és 6 évre
szóló határozott idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõorvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint.

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

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális
Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka u. 11.).

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenéstõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül.
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Egri, Bélapátfalvai,
Pétervásárai Kistérségi Intézete

(3300 Eger, Kossuth L. u. 3.)
kistérségi tiszti-fõorvosi feladatkörének ellátására

Az állás betöltése köztisztviselõi kinevezéssel és 6 évre
szóló határozott idejû vezetõi megbízással történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi, vagy higiénikus orvo-

si vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés,
– legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint.

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

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik.

A pályázatot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetéhez kell benyújtani (cím: 3300 Eger, Klapka
u. 11.).

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenéstõl számított 15. nap.

Elbírálás: 15 napon belül
A pályázatokat dr. Bodnár Judit regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (3300 Eger, Klapka u. 11.) kérjük küldeni.

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

a helyettes regionális tiszti fõorvos feladatkörének
ellátására köztisztviselõi kinevezéssel

és határozatlan idejû vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete he-
lyettes regionális tiszti-fõorvosi teendõinek ellátása az
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló
1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt meg-
jelenéstõl számított 15. nap.

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.
A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõor-

vosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intéze-
tébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük megküldeni.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
jegyzõje

pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek: szakirányú középfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent: költségvetési területen szerzett gyakorlat.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény

alapján.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

történõ megjelenést követõ 10. nap.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen

a jegyzõ dönt.
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat jegyzõjéhez
lehet benyújtani, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

További felvilágosítás kérhetõ: Furák Tamástól, tele-
fon: 06 (1) 458-3000/3165-ös mellék.

A Fõvárosi Földhivatal
(1051 Budapest, Sas utca 19.)

pályázatot hirdet
belsõ ellenõrzési feladatkör ellátására

A belsõ ellenõr fõbb feladatai:
Ellátja a Fõvárosi Földhivatal belsõ ellenõrzését, és el-

lenõrzést végez a felügyelete alá tartozó körzeti földhiva-
taloknál.
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Feladata:
a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, elõzetes és

utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mû-
ködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való meg-
felelését,

b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenõr-
zési rendszerek mûködésének gazdaságosságát, hatékony-
ságát és eredményességét,

c) vizsgálni a rendelkezésére álló erõforrásokkal való
gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, vala-
mint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,

d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítá-
sokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékelé-
seket készíteni a költségvetési szerv vezetõje számára a
költségvetési szerv mûködése eredményességének növelé-
se, valamint a folyamatba épített, elõzetes és utólagos ve-
zetõi ellenõrzési, és a belsõ ellenõrzési rendszerek, a belsõ
kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében,

e) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kocká-
zati tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölé-
se vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok meg-
elõzése, illetve feltárása érdekében,

f) nyomon követni az ellenõrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket,

g) elvégezni a belsõ ellenõrzési tevékenység minõségér-
tékelését,

h) a költségvetési szerven belül a nemzetközi belsõ el-
lenõrzési standardok és a belsõ ellenõrzési kézikönyvben
rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni,

i) ellátni a jogszabályokban a belsõ ellenõrzési vezetõ
számára meghatározott feladatokat.

A belsõ ellenõr megbízása – köztisztviselõi kinevezés-
sel, I. besorolási osztályba sorolással – határozatlan idõre
szól. A belsõ ellenõrt a földmûvelésügyi és vidékfejleszté-
si miniszter a hivatalvezetõ javaslatára bízza meg és menti
fel. A további munkáltatói és irányítási jogokat a hivatal-
vezetõ gyakorolja. Illetményének és juttatásainak megál-
lapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (Ktv.) és az Egységes Közszolgálati
Szabályzatban meghatározottak szerint történik.

A munkakör betöltõje – a Ktv.-ben meghatározottak
szerint – vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
– Magyarországon szerzett, vagy ilyennek elismert

szakirányú felsõfokú (elsõsorban közgazdasági) iskolai
végzettség, valamint legalább kétéves munkaviszony
(köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hiva-
tásos állományú szolgálati viszony) megléte ellenõrzési,
költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben.

Elõnyt jelent:
– jogász vagy jogi szakokleveles közgazdász végzett-

ség; okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli
szakellenõri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési el-
lenõri, mérlegképes könyvelõi, közigazgatási gazdálko-
dási és ellenõrzési szakértõ képesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot a

korábbi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zelések rövid leírását,
– a feltételeknek való megfelelés igazolását (pl. iskolai

végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okira-
tok másolatát).

Az állás a pályázatok elbírálása után, a munkakörre vo-
natkozó feltételek teljesítését követõen azonnal betölthetõ.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Fõvárosi
Földhivatal Személyügyi osztályára, „Belsõ ellenõri
pályázat” megjelöléssel.

A pályázatok elbírálására a beérkezési határidõt követõ
30 napon belül kerül sor. A pályázatokat a Ktv.-ben meg-
határozott módon kezeljük, az elbírálás eredményérõl a
pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Borsay
Tamás személyügyi osztályvezetõ, telefon: 354-2978.

Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

Az állás betölthetõ: az Ötv. 36. § (1) bekezdése és a Ktv.
10. § (4) és (11) bekezdése alapján.

A jegyzõi állás betöltésének feltétele:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés, és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
– az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksé-

ge által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített
tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább tízévi közigazgatási gyakorlat, és ebbõl öt-
évi vezetõi gyakorlat,

– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-
képesség,
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– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges),
– rövid szakmai elképzelést a polgármesteri hivatal ve-

zetésével kapcsolatban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A képviselõ-testület a kinevezésben a közszolgálati
jogviszony létesítésekor három hónapig terjedõ próbaidõt
köt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesí-
tõben (a Magyar Közlöny mellékletében) való megjele-
néstõl számított 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, a
kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot Verók István, Budapest Fõváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzatának polgármesteréhez kell be-
nyújtani. Cím: 1067 Budapest, Eötvös u. 3., tel.: 342-0905.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pá-
lyázó írásos értesítést kap.

Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatalban

pénzügyi-gazdasági
osztályvezetõi munkakör betöltésére

Az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:
Egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõokta-

tásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû végzettség és pénzügyi, számviteli, számítástechni-
kai felsõfokú szakképesítés.

Az ellátandó feladat rövid ismertetése:
Az önkormányzat és az intézményhálózat pénzügyi-

gazdasági feladatainak ellátása. A költségvetés és a zár-
számadás, valamint a képviselõ-testület pénzügyi elõter-
jesztéseinek elkészítése. A pénzügyi egyensúly biztosí-
tása. Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági menedzselése,

valamint az osztály munkájának megszervezése és irányí-
tása.

A jelentkezéshez szükséges további feltételek:
– 2 év költségvetési területen szerzett szakmai jártasság

(vezetõi gyakorlat elõny),
– közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A jelentkezéshez szükséges iratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okirat hite-

les másolata.

Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv., Budapest Fõváros XXIII. Kerü-
let Soroksár Önkormányzatának a közszolgálatra vonat-
kozó rendeletei és a Közszolgálati szabályzat keretein be-
lül.

A pályázat benyújtásának határideje: a Pénzügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15 napon belül.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtásának határidejét követõ 15 napon belül.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vo-
natkozó feltételek:

A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a jegyzõ a polgármester
egyetértésével dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatást kap-
nak.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot zárt borítékban, „Pénzügyi-gazdasági osz-

tályvezetõ” jeligével lehet benyújtani, cím: Hegyes István-
né személyzeti vezetõ, Budapest Fõváros XXIII. Kerület
Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 1239 Bu-
dapest, Grassalkovich út 162.

Részletes felvilágosítást ad: dr. Homonnai Ildikó jegyzõ
a 06 (1) 287-3152-es telefonszámon.

Pályázati felhívás
a Békés Megyei Igazságügyi Hivatal megüresedett

igazgatói munkakörének betöltésére

A vezetõi megbízás 2007. december 1-jétõl határozat-
lan idõre szól.

Az illetmény megállapítása az igazságügyi alkalmazot-
tak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
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(a továbbiakban: Iasz.) törvényben foglaltak szerint tör-
ténik.

Pályázatot nyújthat be, aki
– a Békés Megyei Igazságügyi Hivatal alaptevékenysé-

gei ellátásához a vonatkozó törvényekben, jogszabályok-
ban elõírt felsõfokú iskolai végzettséggel, és

– a közigazgatásban (jogi, szociális, gyermekvédelmi
területen) és/vagy igazságszolgáltatásban szerzett leg-
alább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá

– aki vállalja a B szintû nemzetbiztonsági ellenõrzést.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hivatal szolgála-
tainál végzett munka (Pártfogó Felügyelõi Szolgálat, Jogi
Segítségnyújtó Szolgálat, Áldozatsegítõ Szolgálat), vala-
mint a jogi végzettség és a vezetõi tapasztalat.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. november 5.

A bírálóbizottság a pályázati feltételeknek megfelelõ
valamennyi pályázót meghallgatja. A pályázatokat bizal-
masan kezeljük és a meghallgatás eredményérõl – a pályá-
zati anyag egyidejû visszaküldése mellett – valamennyi
pályázót írásban tájékoztatjuk.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az iskolai, szakmai végzettséget igazoló okiratok hi-

telesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi – büntetlen elõéletet iga-

zoló – erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázónak a hivatal mûködésével, a szakmai fel-

adatok fejlesztésével kapcsolatos elgondolásait tartalmazó
dolgozatot.

A pályázatokat egy példányban kell benyújtani zárt bo-
rítékban, cím: Igazságügyi Hivatal, 1145 Budapest, Róna
u. 135.). A borítékon kérjük felltüntetni: „Pályázat”.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(8400 Ajka, Szabadság tér 12.)

pályázatot hirdet
Ajka Város Polgármesteri Hivatalánál

aljegyzõi munkakör betöltésére

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

végzettség,
– legalább 10 év helyi önkormányzati közigazgatási

gyakorlat,

– legalább 5 év közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– összeférhetetlenség hiánya,
– magyar állampolgárság.

A munkakör tartalma: a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. §-ában foglaltak szerint azzal, hogy az
aljegyzõ önálló szervezeti egység vezetésével is megbíz-
ható.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakirányú képesítésrõl szóló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
figyelembevételével, megállapodás szerint.

A pályázatot 2008. február 28-ig beérkezõen dr. Jáger
László jegyzõhöz (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) lehet be-
nyújtani. További felvilágosítás is itt kérhetõ, telefon: (88)
521-102.

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõt követõ
képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör a pályázat elbírálá-
sát követõen azonnal betölthetõ.

Baja Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

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

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy teljeskörû-

en közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos foko-
zat alapján adott mentesítés, vagy ezek hiányában a köz-
igazgatási szakvizsga egy éven belüli megszerzése,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
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Ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése és a jegyzõ által meghatáro-

zott feladatok ellátása.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett legalább 2 év vezetõi gya-

korlat,
– jogi szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete (legalább középszint),
– számítógép-kezelõi ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okira-

tok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
vonatkozó helyi rendelet és az Egységes Közszolgálati
Szabályzat szabályai alapján. A munkakör – a pályázat el-
nyerése esetén – 2007. november 1-jétõl tölthetõ be.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot zárt borítékban Baja város jegyzõjéhez

(6500 Baja, Szentháromság tér 1.) címezve, „Pályázat al-
jegyzõi munkakörre” jeligével ellátva kell benyújtani. Ér-
deklõdni a 06 (79) 527-120-as telefonon vagy személye-
sen a jegyzõnél lehet.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálá-
sáról Baja Város Képviselõ-testülete a pályázatbenyújtási
határidõt követõ legközelebbi ülésén dönt. A pályázat el-
bírálását követõ 8 napon belül a pályázatok egyidejû
visszaküldésével minden pályázó írásbeli értesítést kap.

Bak–Sárhida községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

Bak–Sárhida Községek Körjegyzõsége
körjegyzõi állásának betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény (Ktv.) 8. §
(1) bekezdése alapján kerül meghirdetésre.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves, közigazgatási szervnél szerzett szak-

mai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a körjegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdése alapján va-

gyonnyilatkozat-tételre köteles.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítvá-

nyok másolatát az eredeti bemutatása mellett,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról, illetve ezek

alóli mentesítésrõl kiállított dokumentumot vagy ezek má-
solatát.

Ellátandó feladat: a pályázatot kiíró települések kör-
jegyzõi feladatának ellátása.

A munkavégzés helye: Bak, Rákóczi u. 2/A.
Juttatások: a Ktv. szerint.
A pályázat beérkezési ideje: a Belügyi Közlönyben tör-

ténõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázatot ajánlott küldeményként vagy személyesen

lehet benyújtani Bak község polgármesterének (Molnár
Károly, Bak, Rákóczi u. 2/A).

A körjegyzõi munkakör a pályázat elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

További információ kérhetõ Bak község polgármesteré-
tõl, telefon: (92) 461-001.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
együttes testületi ülésen kerül sor. A pályázat eredményé-
rõl a pályázó 8 napon belül írásban értesítést kap.

Bicske Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

közoktatási-közmûvelõdési és szervezési ügyintézõ
munkakör betöltésére

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) módosításáról szóló
2007. évi LXXXIII. tv. 7. §-a alapján.

Ellátandó feladatok: közoktatási, közmûvelõdési intéz-
mények fenntartói irányításával összefüggõ döntés-elõké-
szítés, ifjúsági, sport- és sajtóügyek, civil szervezetekhez
kapcsolódó és egyéb szervezési feladatok.
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A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsõfokú

iskolai végzettség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– kinevezése esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– szakmai, közigazgatási gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó bemutatkozását tartalmazó fényképes szak-

mai önéletrajzot, elérhetõséget,
– motivációs levelet,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvény szabályai szerint.

Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ köz-
zétételt követõ 15. nap.

A pályázatot Molnár Julianna jegyzõnek címezve (Pol-
gármesteri Hivatal, 2060 Bicske, Kossuth tér 14.) kell
benyújtani.

Érdeklõdni lehet a (22) 566-517-es telefonszámon.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja a

Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 30 na-

pon belül.
Az álláshely betölthetõ: a pályázat kedvezõ elbírálását

követõen azonnal.

Boldva–Ziliz községi önkormányzatok körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi és gazdálkodási ügyintézõ munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség, vagy
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénz-

ügyi, számviteli szakképesítés, vagy
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, vagy
– középiskolai végzettség és OKJ szerint: pénzügyi-

számviteli szakképzettség,
– legalább felhasználó szintû számítógép-ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél szerzett szakmai gyakorlat,
– „B” kategóriás vezetõi engedély.

Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Ellátandó feladatok:
– pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása Ziliz köz-

ségben.

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

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Juttatások: a Ktv. szerint.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: (46) 399-022.
A pályázatot írásban dr. Barcza Lilla körjegyzõ részére

az alábbi címre kell benyújtani: Boldva–Ziliz Községi Ön-
kormányzatok Körjegyzõségi Hivatala, 3794 Boldva,
Széchenyi I. út 5.

Csegöld Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Csegöld és Császló Községek Körjegyzõsége

körjegyzõi álláshelyének betöltésére

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a (1) bekezdése alapján.

Ellátandó feladatok: a körjegyzõség vezetése, a jogsza-
bályok által a hatáskörébe utaltak.

A kinevezés határozatlan idõre szóló köztisztviselõi ki-
nevezés, melyet teljes munkaidõben kell ellátni.

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

tori képesítés,
– legalább 5 éves jegyzõi munkakörben eltöltött gya-

korlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, valamint meg

kell felelni a Ktv. szerinti általános alkalmazási feltéte-
leknek:

= magyar állampolgárság,
= büntetlen elõélet,
= cselekvõképesség,
= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyben részesül a pályázat elbírálásánál a helyisme-
rettel rendelkezõ pályázó.
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Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szabályai szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okirat fénymásolatát.

A pályázatot két példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõ lejártát kö-

vetõ 30 napon belüli együttes ülésen.
A pályázatot Csegöld község polgármesteréhez kell be-

nyújtani: Tarcza György, 4742 Csegöld, Dózsa utca 4.

Bõvebb információ a (44) 566-048-as telefonszámon
kapható.

Az állás betöltésének idõpontja: 2008. január 1-jétõl.

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (magasépítõ üzemmérnöki) végzettség, illetve
fõiskolai szintû településmérnöki diploma.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget tanúsító diploma hitelesített

másolatát.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény-
ben foglaltak szerint.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ 15 napon belül.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatot Érd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez (2030
Érd, Alsó u. 1.) kell benyújtani.

Füzesabony Város Önkormányzatának
címzetes fõjegyzõje

pályázatot ír ki
a Polgármesteri Hivatalnál betöltendõ

közoktatási referens munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
– kulturális és közoktatási igazgatási feladatok.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû jogász, közgazdasági, természettu-

dományi, bölcsészettudományi, hittudományi, mûvészeti
felsõoktatásban szerzett szakképzettség,

– fõiskolai szintû pedagógus, hittudományi, mûvész,
közmûvelõdési, közgyûjteményi, államigazgatási felsõok-
tatásban szerzett szakképzettség,

– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és az OKJ
szerint: felsõfokú közmûvelõdési, közgyûjteményi szak-
képesítés,

– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-
képesség,

– közoktatási területen eltöltött legalább kétéves gya-
korlat.

Elõnyt jelent: közoktatási vezetõ szakképzettség.

Illetmény, egyéb juttatások: a Ktv. vonatkozó rendelke-
zései és a helyi Közszolgálati szabályzatban foglaltak sze-
rint.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat vagy azok máso-

latait.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

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

A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonat-
kozó tájékoztatás:

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási
határidejét követõ 30. nap.

Az állás betöltésének idõpontja: 2007. november 1.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika aljegyzõ, 3390 Füzes-
abony, Rákóczi út 48. Tel.: (36) 542-500.
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Gyermely és Máriahalom Községek
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
– Gyermely székhellyel –

körjegyzõi állás elnyerésére

A munkakör elnyerésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Az elbírálás során elõnyben részesül az a pályázó, aki
többéves területi közigazgatási vezetõi gyakorlattal ren-
delkezik.

Bérezés és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. alapján.

Szolgálati lakás nem biztosított.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratot (másolatban),
– szakvizsgát igazoló okiratot (másolatban),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályzatok benyújtása: a pályázati anyagot „Körjegy-
zõi pályázat” megjelöléssel ellátott, zárt borítékban egy
példányban kell benyújtani. Cím: Gyermely Község Ön-
kormányzata, Sáros György polgármester (2821 Gyer-
mely, Petõfi tér 1.).

A pályázatok benyújtási határideje: a Belügyi Közlöny-
ben való megjelenését követõ 15. nap.

A pályázatokat a képviselõ-testületek együttes ülésen
bírálják el a pályázat benyújtására elõírt határidõ lejártát
követõ legközelebbi testületi ülésen.

A körjegyzõi állás 2007. november 1- jétõl tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló,

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) be-
kezdésében meghatározott feladatok.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Sáros
György polgármestertõl a (34) 370-219-es és a 06 (30)
947-8080-as telefonon kérhetõ.

Herend Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a szakképzettséget igazoló eredeti iratok, vagy azok

hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról szóló okirat

eredetijét vagy hitelesített másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-

tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik.

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

Elbírálási határidõ: a pályázatok benyújtásának határ-
idejét követõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázatokat Herend város jegyzõjéhez kell benyúj-
tani. Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 97.

Heréd és Nagykökényes községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

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

doktori képesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség a Ktv. 22/A. § alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 10 éves jegyzõi gyakorlat,
– további államigazgatási szakképesítés,
– számítástechnikai ismeretek,
– gépjármûvezetõi engedély és saját gépjármû haszná-

lata.

Pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
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– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló ok-
irat másolatát,

– vezetõi programot,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázati anyagot.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. és a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint.

A pályázó részére a két önkormányzat lakást biztosítani
nem tud.

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

A pályázatot Heréd község polgármesterének címezve,
„Körjegyzõi álláspályázat” jelzéssel (3011 Heréd, Rá-
kóczi út 39.) lehet benyújtani.

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

Eredményes pályázat esetén a körjegyzõi munkakör
2007. december 1-jétõl betölthetõ.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
2 fõ közgazdász álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– közgazdász egyetemi oklevél,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– legalább középfokú nyelvvizsga,
– államháztartási gyakorlat,
– önkormányzatnál szerzett gyakorlat.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi-Közgazdasági Iro-
dáján szakirányú feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési
rendelet alapján.

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

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
megyei jogú város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
jogi elõadó álláshely betöltésére

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

Elõnyben részesül:
– aki jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendel-

kezik.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál jogi feladatok
ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési
rendelet alapján.

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

Kinevezés idõtartama: határozatlan, illetve helyettesítés
céljából határozott idõtartamra.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
megyei jogú város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.
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Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
jogi-munkaügyi csoport csoportvezetõ álláshely

betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogi diploma,
– jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi-Munkaügyi Cso-
port vezetõi feladatainak ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési
rendelet alapján.

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

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
megyei jogú város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Kaposfõ–Kisasszond községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

Kaposfõ–Kisasszond Községek Körjegyzõsége
pénzügyi (adóügyi) elõadói állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú vagy fõiskolai végzettség és

mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– 2 év közigazgatási pénzügyi területen szerzett gya-

korlat,
– felhasználási szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent önkormányzati igazgatásban szerzett szak-
mai gyakorlat.

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

Az állás betölthetõ: 2007. november 1-jétõl.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

történõ megjelenéstõl számított 15 napon belül.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen

a körjegyzõ dönt.
Kaposfõ–Kisasszond önkormányzatok körjegyzõje

fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A pályázatot zárt borítékban Kaposfõ–Kisasszond ön-
kormányzatok körjegyzõjéhez lehet benyújtani 7523 Ka-
posfõ, Kossuth L. u. 221. Tel.: (82) 577-030.

További felvilágosítás kérhetõ: Tanits Tibor körjegyzõ-
tõl, tel.: (82) 577-030.

Kaposfõ–Kisasszond községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

Kaposfõ–Kisasszond Községek Körjegyzõsége
pénzügyi (költségvetési) elõadói állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú vagy fõiskolai végzettség és

mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– 2 év közigazgatási pénzügyi területen szerzett gya-

korlat,
– felhasználási szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent önkormányzati igazgatásban szerzett szak-
mai gyakorlat.

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

Az állás azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

történõ megjelenéstõl számított 15 napon belül.
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A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
a közjegyzõ dönt.

Kaposfõ–Kisasszond önkormányzatok körjegyzõje
fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A pályázatot zárt borítékban Kaposfõ–Kisasszond ön-
kormányzatok körjegyzõjéhez lehet benyújtani: 7523 Ka-
posfõ, Kossuth L. u. 221. Tel.: (82) 577-030.

További felvilágosítás kérhetõ: Tanits Tibor körjegyzõ-
tõl, tel.: (82) 577-030.

Pályázati felhívás
Kapuvár városban

a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítás közszolgáltatójának

kiválasztására

1. Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehetnek belföldi vagy külföldi

székhelyû jogi személyek és jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaságok, vagy azok konzorciuma. Külföldi szék-
helyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet
részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti au-
tóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek szá-
mára. A pályázónak – konzorcium esetén annak egyik tag-
jának – a szolgáltatás megkezdési határnapjától visszame-
nõleg számított, legalább 1 év folyamatos helyi, menet-
rend szerinti autóbuszos személyszállítási gyakorlattal
kell rendelkeznie. A további feltételek a pályázati kiírás-
ban és a részletes pályázati felhívásban meghatározott sza-
bályok szerint.

2. A Pályázati kiírás beszerzésének helye, módja, ideje
és költsége:

A Pályázati kiírás és a részletes Pályázati felhívás Kapu-
vár Város Önkormányzat 3. számú irodájában (9330 Ka-
puvár, Fõ tér 1.) 20 000 Ft + áfa befizetése ellenében ve-
hetõ át a pályázat benyújtására nyitva álló határidõig a kö-
vetkezõ napokon: hétfõn 8–12, szerdán 8–12, csütörtökön
8–16 óra között. A befizetés történhet készpénzzel vagy
átutalással Kapuvár Város Önkormányzat OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11737090-15367297 számú bankszám-
lájára, a „Helyi buszközlekedés” megjelöléssel.

3. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2007. november 20. 12.00 óra.

4. Az ajánlatok bontása:
Az ajánlatok bontására 2007. november 20-án 14.00

órakor kerül sor Kapuvár Város Polgármesteri Hivatal kis-
tanácstermében (9330 Kapuvár, Fõ tér 1.).

5. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
A pályázat nyertese csak az összességében legelõnyö-

sebb ajánlatot tevõ pályázó lehet a pályázati kiírásban
meghatározott szempontok szerint.

6. Eredményhirdetés:
A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követõen a pá-

lyázati ajánlatok bontásától számított 30 naptári napon be-
lül, illetve az elbírálási határidõ esetleges meghosszabbítá-
sának lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájé-
koztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

7. Egyéb kérdések:
Kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés

kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon be-
lül – a közszolgáltatási szerzõdést megköti.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. január 1.
Kiíró a közszolgáltatási szerzõdést határozott idõtar-

tamra, 5 évre köti, a meghosszabbítás lehetõsége nélkül.

Kántorjánosi–Nyírderzs községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítéssel és jogi vagy közigazgatási szak-
vizsgával vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizott-
ság Elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegû-
nek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesí-
téssel rendelkezik,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább ötéves szakmai, közigazgatási gyakorlat,
– legalább ötéves vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésben meghatározott vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvezõ feltételek: számí-
tógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– vezetõi elképzelések a körjegyzõség vezetésére vo-

natkozóan,
– szakmai önéletrajz,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képzettséget tanúsító okiratok másolata.
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Ellátandó feladat: a pályázatot kiíró települések kör-
jegyzõi feladatainak ellátása.

A munkavégzés helye: 4335 Kántorjánosi, Kossuth L.
u. 14.

A körjegyzõ illetménye az 1992. évi XXIII. tv. szerint
kerül megállapításra.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül

Kántorjánosi község polgármesteréhez kell benyújtani.
Cím: Pavelcsák István polgármester, 4335 Kántorjánosi,
Kossuth L. u. 14.

További információkat Pavelcsák István kántorjánosi
és Kozma Zsolt nyírderzsi polgármesterektõl lehet kérni.

A pályázatok elbírálása: a pályázati idõ lejárta utáni elsõ
együttes ülésen, de legkésõbb a pályázati idõ lejártát kö-
vetõ 30 napon belül.

Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani. A borítékra

kérjük ráírni: „Körjegyzõi pályázat”.

Kiskõrös város jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség,

– fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség.

Ellátandó feladatok: a munkaköri leírásban, valamint az
osztályvezetõ által meghatározottak szerint végzi a jegyzõ
hatáskörébe tartozó kiemelt városi építésügyi igazgatási
feladatokat.

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

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a köztisztviselõk munkavégzésé-
nek, illetményének és egyéb juttatásainak szabályozásáról
szóló 20/1992. (XII. 17.) sz. önk. rendelet alapján.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2007. novem-
ber 1-jétõl határozott idõre, a jelenleg a munkakört betöltõ
személy gyed, gyes idejére.

A próbaidõ tartama 3 hónap.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

való megjelenést követõ 30. nap (2007. október 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ 15 napon belül.
A pályázatokat Kiskõrös város jegyzõje részére (6200

Kiskõrös, Petõfi tér 1.) kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Kiskõrös város

jegyzõjénél lehet személyesen, illetve a (78) 311-122-es
telefonszámon.

Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
könyvvizsgálói feladatok ellátására

természetes és jogi személyek részére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-

vény 92/B. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgálattal,
a költségvetési beszámoló felülvizsgálatával a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói
névjegyzékben szereplõ „költségvetési” minõsítésû
könyvvizsgálói végzettség,

– költségvetési szervnél eltöltött legalább 3 éves gya-
korlat,

– számítástechnikai felhasználói ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– tárgyévi tevékenységre vonatkozó felelõsségbiztosí-

tási kötvénye hiteles másolatát,
– a könyvvizsgálatra vonatkozó feladattervének, mun-

kaprogramjának ismertetését,
– szakmai referenciákat.

Elvégzendõ alapfeladatok: intézményi normatívák vizs-
gálata, leltározási folyamat ellenõrzése, adóbevallások el-
lenõrzése, számviteli szabályozások felülvizsgálata, pénz-
tári ellenõrzés.

Az elbírálásnál elõnyt jelent a vállalkozói szférában
való jártasság, illetve az erre vonatkozó szakvizsga.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
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A pályázat elbírálásának ideje: a benyújtási határidõt
követõ rendes képviselõ-testületi ülés idõpontja.

Az állás betöltésének idõpontja: 2007. november 1.
A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban az alábbi

címre kérjük benyújtani: dr. Répás József polgármester
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. A borítékra kérjük rá-
írni: „Könyvvizsgálói pályázat”.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a 06 (24) 519-830-as telefonszámon.

A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát
fenntartja!

Kisvárda Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Kisvárda Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

parancsnoki beosztására

A kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kisvárda Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete, 4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.

A hivatásos szolgálati viszony létesítésének általános
feltételei:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony fennállása,
– iskolai végzettség, képzettség: a belügyminiszter irá-

nyítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság
szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott végzettség,
vagy annak hiányában elõírt határidõre történõ elvégzésé-
nek vállalása,

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat (osztályvezetõ),
– a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi, pszi-

chikai, fizikai alkalmasság [a 21/2000. (VIII. 23.) BM–
IM–TNM együttes rendelet 2. sz. függeléke II. kategóriára
való alkalmasság],

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– amennyiben nem Kisvárdán vagy annak vonzáskör-

zetében lakik, vállalnia kell a helyi vagy környékbeli lete-
lepedést.

A betöltendõ beosztás ideje: határozatlan idejû.
Betölthetõ: 2007. november 1.

A betöltendõ munkakör, beosztás megnevezése: Kisvárda
Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság parancsnoka.

Díjazás: a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, többször módosí-
tott 1996. évi XLIII. tv., valamint a törvény végrehajtá-
sára kiadott Korm. és BM rendeletben foglaltak szerint.

A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-
delkezésre.

Szolgálati hely címe: 4600 Kisvárda, Mátyás kir. út 109.

A beosztással járó feladatok rövid leírása: az önálló gaz-
dálkodási jogkörrel rendelkezõ Önkormányzati Tûzoltó-
ság mûködtetésével, vezetésével, irányításával kapcsola-
tos vezetõi feladatok végzése.

Elõnyt jelentõ körülmények:
– angol-, németnyelv-ismeret, középfokú nyelvvizsga-

bizonyítvány,
– közigazgatási (államigazgatási) ismeret,
– legalább ,,B” kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret,
– készenléti egységgel rendelkezõ hivatásos önkor-

mányzati tûzoltóságon a parancsnok által felügyelt mun-
katerületek beosztásaiban szerzett szakmai tapasztalat.

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

életrajzot,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi, szak-

mai programot,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratot, vagy

azok hiteles másolatát, a speciális rendészeti végzettség
hiányában a tanfolyamok elõírt határidõre – rendészeti
szakvizsga megszerzése a megkezdéstõl számított egy
éven belül, ezt követõen rendészeti vezetõvé és rendészeti
mestervezetõvé képzés kettõ, illetve négy éven belüli tel-
jesítése – történõ elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt,

– igazolást a hivatásos tûzoltóállományban töltött idõ-
rõl és a meglévõ vezetõi gyakorlatról,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalásáról,

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

A pályázat benyújtásának helye, ideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap, Kisvárda vá-
ros polgármestere címére zárt borítékban, 4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11. A borítékra rá kell írni: „Pályázat
tûzoltóparancsnoki beosztásra”.

Az elbírálás várható idõpontja: a pályázati határidõ le-
jártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást ad: Lénárt
Andrásné aljegyzõ, Kisvárda,Szent László u. 7–11. I. em.
23. szoba, telefon: (45) 500-756.

A pályázat elbírásának eredményérõl a pályázók írás-
ban értesítést kapnak az ülést követõ 8 napon belül.
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Kópháza Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés [felmentés adható az 1992. évi XXIII. tv.
8. § (2) bekezdés a) pontja alapján],

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, illetve az 1992.
évi XXIII. tv. 8. § (4) bekezdés szerinti képesítés határidõ-
ben való megszerzésének a vállalása,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat elõny, de et-
tõl a képviselõ-testület eltekinthet,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

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

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

Az állás 3 hónapos próbaidõ letöltése után határozatlan
idejû jegyzõi kinevezésre szól.

Az állás elõreláthatólag betölthetõ a megjelenéstõl szá-
mított 20. nap, illetve a következõ munkanap.

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

A pályázatot Kópháza község polgármesteréhez kell be-
nyújtani: Kópháza Község Önkormányzata, Grubits
Ferenc polgármester, 9495 Kópháza, Fõ utca 15. Tel.: (99)
531-069.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a fenti címen és
telefonszámon lehet.

Martonvásár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
mûszaki osztályvezetõ állás betöltésére

Ellátandó feladatok: a Mûszaki osztály munkájának irá-
nyítása, a polgármesteri hivatal ügyrendjében meghatáro-
zott feladatok ellátása, kiemelten: építésigazgatási feladat-
és hatáskörök gyakorlása, területfejlesztéssel, -rendezés-
sel kapcsolatos feladatok, közlekedési, környezetvédelmi,
természetvédelmi, mûemlékvédelmi feladat- és hatáskö-
rök, fõépítészi feladatok, az önkormányzati gazdálkodást
megalapozó, realizáló feladatokban való közremûködés:
beruházások, felújítások tervezése, szervezése, pályáza-
tokkal kapcsolatos feladatok, közbeszerzés.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (a köztisztvi-

selõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. Korm. rendelet
1. sz. melléklet 4. sz. pontjában megjelölt szakképesítések
valamelyikének megléte),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatko-

zat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést, vizsgát, végzettséget, nyelvismeretet iga-

zoló okiratok másolata.

Elõnyt jelent:
– legalább 2 év szakmai gyakorlat, közigazgatási szer-

vezetben szerzett gyakorlat,
– vezetõi tapasztalat,
– vezetõi engedély, saját gépkocsi.

Illetmény, juttatások:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai szerint.

A pályázat benyújtásának feltételei, határidõk: a pályá-
zatot Martonvásár város jegyzõjének (Polgármesteri Hiva-
tal 2462 Martonvásár, Budai út 13.) kell benyújtani a Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 15 napon
belül.

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

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el a polgármester egyetértésével a Ktv. 10. §-ában
foglaltaknak megfelelõen.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

Érdeklõdni a 06 (22) 569-221-es telefonszámon lehet.

Mátranovák Község Önkormányzatának
és Bárna Község Önkormányzatának

képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
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– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– legalább 2 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– saját gépkocsi és vezetõi engedély.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a körjegyzõség vezetésére vonatkozó szakmai elkép-

zeléseket,
– a végzettségeket, képzettségeket és a szakmai gya-

korlatot igazoló okiratok hiteles másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak
a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számított
30. nap.

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

A körjegyzõi állás betölthetõ: a döntést követõen azon-
nal.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szerint a körjegyzõre vonatkozó szabályoknak
megfelelõen.

Szolgálati lakást igény esetén biztosítani tudunk.
A pályázatot Mátranovák község polgármesteréhez kell

benyújtani: Földi Gyula polgármester, 3143 Mátranovák,
Petõfi út 1.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a (32) 363-419-es
telefonszámon lehet.

Mezõcsát Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
osztályvezetõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú pénzügyi-számviteli vagy közgazdász vég-

zettség,
– legalább 5 év azonos területen szerzett gyakorlat.

Elõnyt jelent: pénzügyi, számviteli területen szerzett
vezetõi tapasztalat.

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

Bérezés: az 1992. évi XXIII. törvény alapján.

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

A pályázatot a jegyzõ részére az alábbi címre kell be-
nyújtani: 3450 Mezõcsát, Hõsök tere 1.

A munkakörrel kapcsolatban érdeklõdni lehet a (49)
552-046-os telefonszámon.

Elbírálás: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ.

Mélykút Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi álláshely betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. 7–10. §-ai, valamint a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése alapján
kerül betöltésre.

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

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy teljeskö-

rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés, vagy ezek hiányában a
közigazgatási szakvizsga egy éven belüli megszerzése,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett legalább 2 év vezetõi gya-

korlat,
– jogi szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete (legalább középszint),
– számítógép-kezelõi ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okira-

tok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a

18. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1641



vonatkozó helyi rendelet és az egységes közszolgálati sza-
bályzat szabályai alapján.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – 2008. ja-
nuár 1. napjától tölthetõ be. A kinevezés határozatlan idõre
szól.

A pályázatot zárt borítékban Mélykút nagyközség pol-
gármesteréhez (6449 Mélykút, Petõfi tér 1.) címezve,
„Pályázat jegyzõi munkakörre” jeligével ellátva kell be-
nyújtani.

Érdeklõdni a (77) 560-034-es telefonszámon lehet.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálá-

sáról Mélykút Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a pályázatbenyújtási határidõt követõ legkö-
zelebbi ülésén dönt. A pályázat elbírálását követõ 8 napon
belül a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden pá-
lyázó írásbeli értesítést kap.

Nógrádsáp Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Legénd Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

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

tori, vagy okleveles közigazgatási menedzserképesítés,
– két év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakvizsga a jogszabályi feltételek szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységeinek leírását,
– harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
– a körjegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai vezetési elképzeléseket.

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül. Az állás 6 havi próbaidõ al-
kalmazásával az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának helye: Nógrádsáp–Legénd
Körjegyzõség, 2685 Nógrádsáp, Hunyadi u. 7.

Nagykovácsi Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

állást hirdet
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

Követelmények a munkakör betöltéséhez:
– jogi egyetemi, vagy államigazgatási fõiskolai vég-

zettség,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– költségvetési gyakorlat,
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

Jelentkezni lehet: 2007. szeptember 25-ig önéletrajz és
a bizonyítványok másolatának leadásával.

Elbírálási határidõ: 2007. szeptember 28.
Az állás betölthetõ: 2007. október 1.
Cím: Polgármesteri Hivatal, Nagykovácsi, Kossuth

Lajos u. 61.
Érdeklõdni lehet dr. Könye Kornél jegyzõnél, telefon:

06 (26) 389-566/106.

Nemesnádudvar és Érsekhalma községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

egy fõ számára mûszaki elõadói ügyintézõi
munkakörbe

a körjegyzõség nemesnádudvari hivatalába

Ellátandó feladatai: beruházási, felújítási, mûszaki tevé-
kenység bonyolítása, fizikai dolgozók munkájának irányí-
tása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakképzettségi elõírás: középiskolai érettségi (mû-

szaki, építésztechnikusi végzettség elõnyt jelent).

Illetmény: a köztisztviselõi tv. elõírásainak megfele-
lõen.

Egyéb juttatások: 13. havi fizetés, ruházatiköltség-térí-
tés, élelmezésiköltség-térítés, nyelvpótlék.

Szolgálati lakás nem biztosított.
A pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstõl szá-

mított 10. nap.
Cím: 6345 Nemesnádudvar, Dózsa tér 1.
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Érdeklõdni lehet: Vancsik György körjegyzõnél, tele-
fon: (30) 278-7797.

Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõtõl számított
nyolc napon belül.

A pályázók tájékoztatása az elbírálástól számított nyolc
napon belül.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.

Csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

Pacsa Nagyközség, Zalaigrice és Nemesrádó Község
Önkormányzatának körjegyzõje

pályázatot hirdet
gazdasági ügyintézõi munkakörre

A köztisztviselõi kinevezés határozatlan idõre szól.
Besorolás és bérezés a köztisztviselõk jogállásáról

szóló mód. 1992. évi XXIII. tv., valamint a köztisztviselõk
juttatásaira vonatkozó helyi rendelet alapján.

Az ügyintézõ feladata: a körjegyzõség és ahhoz tartozó
önkormányzatok gazdálkodásával, pénzügyi, számviteli
nyilvántartásaival kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú végzettség és mérlegképes

könyvelõi szakképesítés,
– felhasználási szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes, kézzel

írott önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okira-

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

ványt.

Elõnyt jelent önkormányzati pénzügyi területen szerzett
szakmai gyakorlat.

Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk.
A pályázatokat a közlönyben való megjelenéstõl számí-

tott 15 napon belül lehet benyújtani dr. Szabados Gyula
körjegyzõhöz (8761 Pacsa, Kisfaludy u. 2.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – 3 polgármester egyetértésével – a kör-
jegyzõ dönt.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az álláshely betöltésének feltétele a Ktv. 22/A. §-ában

foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredményte-

lenné nyilvánítására.
Felvilágosítást dr. Szabados Gyula körjegyzõ ad, 8761

Pacsa, Kisfaludy u. 2., tel.: (92) 568-011.

Piliscsaba Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A munkáltató szerv: Piliscsaba Nagyközség Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal, 2081 Piliscsaba, Kinizsi
Pál u. 1–3.

A betöltendõ munkakör: jegyzõ, határozatlan idõre.

Az ellátandó feladatok:
– a képviselõ-testület hivatalának vezetése,
– az önkormányzat mûködésével kapcsolatos feladatok

ellátásáról gondoskodás,
– a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás

rendjének szabályozása,
– a munkáltatói jogok gyakorlása a képviselõ-testület

köztisztviselõi tekintetében,
– a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási

ügyek döntésre elõkészítése,
– a polgármester által átadott hatósági ügyekben dön-

tés,
– a képviselõ-testület és a bizottságok ülésén tanácsko-

zási joggal részvétel,
– a hatáskörébe utalt ügyekben döntés.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 évi közigazgatási gyakorlat,
– legalább 3 évi, közigazgatásban szerzett vezetõi gya-

korlat.

Elõnyt jelent a pályázatnál:
– német, olasz, szlovák idegennyelv-ismeret,
– a saját gépjármû és vezetõi jogosítvány.

Az illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Pilis-
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csaba Önkormányzatának Képviselõ-testülete 4/2004.
(I. 28.) ÖKT. számú rendelete alapján, megegyezés sze-
rint.

A pályázat benyújtásának határideje, módja: a Belügyi
Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap az ön-
kormányzat polgármesterének, Kasza Péternek címezve
(2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1–3.). A lezárt borítékra rá
kell írni: „Jegyzõi pályázat”.

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

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatok elõzetes
értékelését elõkészítõ bizottság végzi, az általa felállított
rangsor figyelembevételével a képviselõ-testület határoz.

Az állás betöltésének idõpontja: 2007. október 20. nap-
jától.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-isme-

retet igazoló okiratok vagy azok hiteles másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– az utolsó 5 év munkahelyeirõl referencialevél.

Részletesebb információ: Kasza Péter polgármestertõl
kérhetõ, tel.: (26) 575-507.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban kapnak értesítést.

A kiíró képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvény-
telennek vagy eredménytelennek nyilvánítani.

Pilisszentiván Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának

Gazdálkodási osztálya
pályázatot hirdet

határozatlan idõre szóló kinevezéssel
munkatársi feladatok ellátására

Tevékenységi kör: a gazdálkodási osztályvezetõ helyet-
tesítése.

Feladatai: költségvetés tervezése, elõirányzatok nyil-
vántartása, beszámoló összeállítása, a számviteli munka
koordinálása, költségvetési és OEP-kapcsolatok, állami
normatívák, támogatások elszámolása, pénzügyi-számvi-
teli folyamatokban való részvétel (pénzforgalom lebonyo-
lítása, kapcsolódó analitikák vezetése, kontírozás, köny-
velés stb.).

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

A pályázat benyújtásának feltételei:
– felsõ- vagy középfokú szakirányú végzettség,
– mérlegképes könyvelõi végzettség,
– felhasználói szintû, rutinos számítógépes ismeretek,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– vállalkozási vagy közigazgatási területen szerzett

számviteli gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga/szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– képzettséget tanúsító okiratok másolatait.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 3 héten belül. Az állás az elbírálást követõ-
en azonnal betölthetõ.

A pályázatokat írásban kell benyújtani: Polgármesteri
Hivatal Pilisszentiván, Pénzügyi csoport, 2084 Pilis-
szentiván, Szabadság út 85. Fax: (26) 367-397. E-mail:
ziegler@pilisszentivan.hu.

Személyesen a Pénzügyi csoportnál, fszt. 3. iroda.

Rezi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakvizsgát tanúsító okiratok hiteles

másolatát, illetve
– a képesítéshez szükséges tanulmányok folytatása

esetén a felsõfokú oktatási intézmény igazolását a tanul-
mányok folytatásáról,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos szak-

mai elképzeléseket,
– nyilatkozatot a Ktv. 7. § (7) bekezdésében elõírt va-

gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség – kinevezés esetén
történõ – teljesítésérõl.
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Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl

számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ

lejártát követõ elsõ testületi ülés.
Az elbírálás módja: írásos pályázat alapján, vagy sze-

mélyes meghallgatás után a képviselõ-testület dönt.
A jegyzõi munkakör betöltésének idõpontja: a pályázat

elbírálását követõ hónap elseje.
A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet be-

nyújtani Rezi község polgármesteréhez: Cserép Gábor,
8373 Rezi, Kossuth u. 35.

Telefon: (83) 331-001, illetve (30) 993-4627.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel

egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett vég-
zettség, rendõr-szakközépiskolai, határrendészképzõ
szakiskolai végzettség, középiskolai végzettség és rendõri
szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szak-
képesítés, határrendész-szakképesítés, vagy ezzel egyen-
értékû más korábbi szakképesítés, középiskolai végzett-
ség.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– közterület-felügyelõi vizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és Közszolgálati szabályzat alap-
ján.

Az állás betöltésérõl Szekszárd Megyei Jogú Város
jegyzõje dönt.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A kinevezés elõtt egészségi alkalmassági vizsgálaton

kell részt venni a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes
rendelet alapján.

A munkakörrel kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Szeleczki József irodavezetõnél, telefon: (74) 504-140.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A pos-
tai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni „Közterület-fel-
ügyelõi pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szakirányú végzettség: egyetemi vagy fõis-

kolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezet-
építõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség; fõis-
kolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékû elismert vég-
zettség.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és Közszolgálati szabályzat alap-
ján.

Az állás betöltésérõl Szekszárd Megyei Jogú Város
jegyzõje dönt.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakörrel kapcsolatban érdeklõdni lehet: Herr

Teréz irodavezetõnél, telefon: (74) 412-119, 412-218.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez

(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A pos-
tai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni „Építéshatósági
ügyintézõi pályázat”.
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Simontornya város jegyzõje
pályázatot hirdet

gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség: jogász szak-

képzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû
pedagógus-szakképzettség és legalább hároméves gyám-
ügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyetemi vagy fõis-
kolai szintû végzettség és szakirányú (szakosító) tovább-
képzésben szerzett szociális szakigazgatási szervezõ szak-
képzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló ok-

iratok másolatát.

Ellátandó feladatok:
– gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási munkakör-

bõl adódó feladatok ellátása a városi gyámhivatalban, ki-
emelt munkakörben,

– a városi gyámhivatal feladat- és hatáskörében eljáró
ügyintézõként az ügyek érdemi döntésre tartozó elõkészí-
tése, döntés kiadmányozása,

– tartósan távollévõ köztisztviselõ helyettesítése céljá-
ból határozott idõtartamú kinevezés alapján létesítendõ
közszolgálati jogviszony.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a polgármesteri hi-
vatalban foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegé-
szítésérõl és a vezetõi pótlék megállapításáról szóló
15/2003. (XI. 12.) rendeletben, valamint a polgármesteri
hivatal közszolgálati szabályzatában meghatározottak sze-
rint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történt közzétételétõl szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
leteltét követõ 15 napon belül Simontornya város jegyzõje
dönt.

Az állás azonnal betölthetõ, hat hónap próbaidõ kiköté-
sével.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Simontornya város jegy-
zõjéhez címezve kell benyújtani: 7081 Simontornya, Szent
István király utca 1. címre. A borítékon feltüntetendõ: „Pá-
lyázat gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézõi munkakör
betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan Simontornya város jegyzõ-
jénél lehet érdeklõdni a (74) 586-929-es telefonszámon.

Szerencs Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

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

doktori képesítés vagy közigazgatási menedzser szakké-
pesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, szakmai tevékenységet is magában foglaló

önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételeknek való

megfelelést tanúsító dokumentumok hiteles másolatát,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelé-

seket.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább ötéves
– közigazgatásban szerzett – vezetõi gyakorlat.

Ellátandó feladatok: a jegyzõ helyettesítése, a jegyzõ ál-
tal meghatározott egyéb feladatok, valamint a Szervezési
és Jogi osztály vezetõi feladatainak ellátása.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. novem-
ber 1., helye: dr. Bíró László, Szerencs város jegyzõje,
3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.

A pályázatról Szerencs Város Képviselõ-testülete a be-
nyújtási határidõ lejártát követõ ülésén dönt.

Az állás betöltésének kezdete: 2008. január 1.
A kinevezés határozatlan idõtartamú jogviszonyt kelet-

keztet.
Felvilágosítás kérhetõ a (47) 565-226-os vagy a (47)

565-208-as telefonszámon.
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Tokodaltáró Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Tokodaltáró község

jegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– magyar állampolgárság,

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-
tori képesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,

– adott esetben az 1992. évi XXIII. tv. 8. § (2) bekezdés
b) pontjában és a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásától
a képviselõ-testület nem zárkózik el.

A pályázathoz csatolni kell:

– a képesítési követelményeket igazoló dokumentu-
mok másolatát,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt, mely az elbeszélgetésen is csatolható,

– önéletrajzot,

– szakmai önéletrajzot,

– a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos el-
képzeléseit.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati fel-
hívás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított
30. nap.

A pályázat elbírálásának várható ideje: a pályázati ha-
táridõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

Szolgálati lakást nem tudunk biztosítani.

A pályázatot Tokodaltáró község polgármesteréhez kell
benyújtani. Cím: Petrik József, 2532 Tokodaltáró, Pf. 4.

Érdeklõdni lehet a (33) 505-635-ös telefonszámon.

Zalaszentgrót Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betölthetõ az 1990. évi LXV. tv. 36. §
(1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése és 10. §-a
alapján.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– részletes szakmai önéletrajzát,
– az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

hiteles másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent:
– többéves közigazgatási és vezetõi gyakorlat,
– német- vagy angolnyelv-tudás,
– nyilatkozat a városban történõ letelepedési szándékról.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

Az álláshoz igény esetén a képviselõ-testület szolgálati
lakást tud biztosítani.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az álláshely betölthetõ: az elbírálást követõ hónap elsõ
napjától. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatokat Császár József, Zalaszentgrót város pol-
gármesteréhez kell benyújtani, cím: 8790 Zalaszentgrót,
Dózsa György u. 1.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pá-

lyázó írásos értesítést kap.
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Miniszteri utasítás

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
14/2007. (BK 18.) ÖTM

utasítása
a lakásprogramokhoz kapcsolódó elõirányzatok

felhasználásának rendjérõl szóló
7/2006. (BK 23.) ÖTM utasítás,

valamint a fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásának rendjérõl szóló
6/2007. (BK 10.) ÖTM utasítás

módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 24. §-ának
(9)–(10) bekezdésében foglaltakra – a pénzügyminiszter-
rel egyetértésben, kiadom az alábbi

utasítást:

1. A lakásprogramokhoz kapcsolódó elõirányzatok fel-
használásának rendjérõl szóló 7/2006. (BK 23.) ÖTM uta-
sítás 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. A Kezelõ a pályázatok kezelésével, valamint az
Elõirányzatok terhére nyújtott állami támogatás fel-
használásával kapcsolatos egyes operatív feladatok elvég-
zésével a Magyar Lakás-innovációs Kht.-t, illetve végel-
számolása megkezdésének határnapjától az Építésügyi
Minõségellenõrzõ Innovációs Kht.-t (cégjegyzékszáma:
01-14-0000293; székhelye: 1113 Budapest, Diószegi
út 37., a továbbiakban: Megbízott) bízza meg. A Kezelõ és
a Megbízott közötti jogviszonyt ezen utasításban foglaltak
figyelembevételével közhasznú szerzõdésben kell szabá-
lyozni.”

2. A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
rendjérõl szóló 6/2007. (BK 10.) ÖTM utasítás (továb-
biakban: Ut.) 2.1 g) pont ga) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[2.1. Az utasítás alkalmazásában]
[g) Jogi ellenjegyzõ: a támogatási mintaszerzõdéstõl el-

térõ szerzõdés esetén]
„ga) 10 M Ft összeghatárt el nem érõ szerzõdéseknél:

PEF fõosztályvezetõ által kijelölt jogász.”

3. Az Ut. 2.1 pont i) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[2.1. Az utasítás alkalmazásában]
„i) szakmai teljesítést igazoló személy: az Ámr.

135. §-ának (1) bekezdésében elõírt és a (3) bekezdésében
szabályozott tevékenység (szakmai feladatellátás, pénz-
ügyi elszámolás megalapozottságának) ellátására felhatal-
mazott munkatárs, mely munkakört jelen utasítás vagy az

ÖTM részérõl a kötelezettségvállaló a kötelezettségválla-
lás dokumentumában kijelölt.

A feladatot csak ÖTM-es munkatárs láthatja el az alábbi
fejezeti kezelésû elõirányzatok kivételével: XI/12/1/4/5.
„Lakbértámogatás”, XI/12/1/5. „Turisztikai célelõirány-
zat”, XI/12/3/2. „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése”,
XI/12/3/3. „Decentralizált szakmai fejlesztési progra-
mok”, XI/12/3/4. „Decentralizált területfejlesztési progra-
mok”, XI/14/1. „Egyéb lakástámogatások” – „Állami Tá-
mogatású Bérlakás Program”, „Lakóépületek és környeze-
tük felújításának támogatása” – elõirányzatai.

A „Decentralizált szakmai fejlesztési program”, a „De-
centralizált területfejlesztési program” és a „Vásárhelyi
Terv továbbfejlesztése” elõirányzatok tekintetében az
RFT-k által nyújtott támogatások szakmai teljesítés igazo-
lására az RFT-k elnökei jogosultak. Az RFT-k részére biz-
tosított mûködtetési támogatások szakmai teljesítés igazo-
lásaiért az ÖTM területfejlesztési és építésügyi szakállam-
titkára vagy az általa megbízott vezetõ állású köztisztvi-
selõ felelõs. Ezen utasításban meghatározott esetekben a
„Lakbértámogatások”, az „Egyéb lakástámogatások”, az
„Állami Támogatású Bérlakás Program” és a „Lakóépüle-
tek és környezetük felújításának támogatása” elõirányzat
felett szakmai teljesítésigazolásra jogosult az Építésügyi
Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. (a továbbiakban: ÉMI
Kht.) vezetõje vagy az általa írásban felhatalmazott mun-
katárs. Az ÉMI Kht. bevonásával felhasznált támogatások
ÖTM-en belüli szakmai teljesítés igazolásáért az önkor-
mányzati és lakásügyi szakállamtitkár vagy az általa meg-
bízott vezetõ állású köztisztviselõ a felelõs. (Munkakör
összevonás esetén vagy a munkakört betöltõ személy távo-
zása után, de még az érintett munkakör betöltése elõtt, a
kötelezettségvállalónak kell kijelölnie az új munkakört,
vagy a szakmai teljesítés igazolást elvégzõ természetes
személyt, melyrõl az érvényesítõt, utalványozót, utalvány
ellenjegyzõt még a kifizetés megtörténte elõtt írásban
értesítenie kell. Fentiek hiányában a kötelezettségvállaló
látja el a szakmai teljesítésigazolás feladatát is.);”

4. Az Ut. XI/12/21/2 Társadalmi szervezetek és segítõk
támogatása jogcímcsoport

„Kötelezettségvállaló: kabinetfõnök és a Humánpoliti-
kai és Civilkapcsolati Fõosztály vezetõje,

Szakmai teljesítést igazoló: kabinetfõnök, Humánpoli-
tikai és Civilkapcsolati Fõosztály vezetõje, fõosztályve-
zetõ helyettese, továbbá akit a támogatási szerzõdésben a
kötelezettségvállalásra jogosult megjelöl.” szövegrész he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány meg-
szüntetésébõl következõen, a jogcímcsoport kiegészül az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által e feladatkör-
re átadott 51 millió forinttal, mely elõirányzatként 2007.
évben katasztrófavédelmi- és katasztrófa elhárításban
résztvevõ szervezetek támogatására használható fel. Az
51 millió forint felhasználása az Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság által kiírásra kerülõ pályázat útján
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kerülhet sor. A pályázatok elbírálására az OKF fõigazgató
felterjesztése alapján a közjogi és koordinációs szakállam-
titkár jogosult.

Kötelezettségvállaló: közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár, a Humánpolitikai és Civilkapcsolati Fõosztály
vezetõje, a PEF vezetõje

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, a Humánpolitikai és Civilkapcsolati Fõ-
osztály vezetõje, fõosztályvezetõ helyettese, PEF fõosz-
tályvezetõje, PEF fõosztályvezetõ helyettesei, továbbá akit
a támogatási szerzõdésben a kötelezettségvállalásra jogo-
sult megjelöl.”

5. Az Ut. IV. fejezete – a XI/12/6/1 Közbiztonsági, köz-
igazgatási és tûzvédelmi beruházások jogcímet követõen –
a következõ rendelkezésekkel egészül ki:

„XI/12/06/02 Lakáscélú beruházások
Az elõirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárcához

tartozó intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához, fel-
újításához, korszerûsítéséhez, bõvítéséhez nyújtandó
munkáltatói kölcsönhöz. A támogatási összegek program-
finanszírozás keretében kerülnek átcsoportosításra az
intézményekhez.

A sornak eredeti elõirányzata nem volt, a 2006. évi
15 millió forintos kötelezettség vállalással terhelt marad-
ványa mellett a 2107/2007. (VI. 13.) Korm. határozat
100 088 ezer forint maradványt csoportosított át ezen jog-
címre. Ez kiegészül az év közben kölcsöntörlesztésekbõl
és egyéb jogcímeken (pl. jutalék) a számlákra befolyt
intézményi saját forrással.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.”

6. Az Ut. IV. fejezete – a XI/12/10/1/7. Gazdasági és
társadalmi kohézió erõsítése (HU 03XX) jogcímet köve-
tõen – a következõ rendelkezéssel egészül ki:

„XI/12/10/1/16 Európai Uniós programokon kelet-
kezett önkormányzati árfolyamveszteségek kompenzá-
lása

Az elõirányzat célja a VÁTI Kht. kezelésében lévõ „In-
tegrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése” elnevezésû
Phare program megvalósításakor az abban résztvevõ ön-
kormányzatok által elszenvedett árfolyamveszteségek
kompenzálása.

Kötelezettségvállaló: az engedélyokiratok esetében a
területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár, illetve fel-
hatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy, a támogatási szerzõdések te-
kintetében a VÁTI Kht. vezérigazgatója, vagy a vezérigaz-
gató által írásban felhatalmazott cégjegyzésre jogosult
személy.

Szakmai teljesítést igazoló: VÁTI Kht. vezérigazgatója
Utalványozó: VÁTI Kht. vezérigazgatója által írásban

kijelölt személy
Utalvány ellenjegyzõ: VÁTI Kht. gazdasági-vezér-

igazgató helyettese
Érvényesítõ: a VÁTI Kht. vezérigazgatója által írásban

kijelölt személy”

7. Az Ut. IV. fejezete – a XI/12/20/7. Magyar Tûzoltó
Szövetség támogatása jogcímet követõen – a következõ
rendelkezéssel egészül ki:

„XI/12/20/32 Parlagfûmentesítés végrehajtásának
támogatása

Az ÖTM a közigazgatási hivatalokon keresztül gondos-
kodik a több ágazatot érintõ, parlagfû mentesítési célú kor-
mányzati döntések végrehajtásának területi összehangolá-
sáról. A fejezeti kezelésû elõirányzatnak eredeti elõirány-
zata nincs, módosított elõirányzata 14 millió forint, mely a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és az
ÖTM között megkötött, a „Parlagfûmentes Magyarorszá-
gért” Tárcaközi Bizottság által elfogadott programok vég-
rehajtásának támogatása fejezeti kezelésû elõirányzat ter-
hére, elõirányzat-átadási megállapodás keretében átvett tá-
mogatás. Az átvett elõirányzat egyenlõ arányban felosz-
tásra került a regionális közigazgatási hivatalok között,
ezen támogatás biztosítja a 2006-ban létrehozott megyei
parlagfû mentesítési bizottságok regionális szintre való át-
szervezéséhez és mûködtetéséhez szükséges forrást. A fel-
adat teljesítésérõl 2007. december 7-ig kötelesek megkül-
deni a közigazgatási hivatalok pénzügyi és szakmai beszá-
molóikat, mely alapján az ÖTM 2007. december 31-ig el-
számol az FVM felé.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.”

8. Az Ut. IV. fejezete – a XI/12/20/82. A hét önkor-
mányzati érdekszövetség mûködésének támogatása jogcí-
met követõen – a következõ rendelkezésekkel egészül ki:

„XI/12/20/89 Egyéb helyi önkormányzati beruházá-
sok támogatása

Az elõirányzat célja forrás biztosítása a folyamatban lé-
võ beruházás, illetve sürgõs, újonnan induló beruházás
megvalósításához a finanszírozási igény elõre nem tervez-
hetõ, váratlan esemény, illetve helyzet miatt következett
be és

a) életveszély-elhárítás, vagy
b) épített, illetve természetes környezeti kárelhárítás,

vagy
c) kármentesítés, vagy
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d) az állampolgárok szélesebb körét érintõ, elsõsorban
állami feladatkörbe tartozó, más módon nem megoldható
feladat ellátása, vagy

e) a kulturális, a nevelési-oktatási, a sport, a szociális, il-
letve az egészségügyi vagyon megõrzése
érdekében halaszthatatlanul szükséges.

A 9/2006. (III/23.) PM rendelet alapján a támogatott
szervezetekrõl és a támogatási összegekrõl a pénzügymi-
niszter egyedi döntést hozott. A 2006. évi CXXVII. tör-
vény 51. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a pénzügyminiszter fejezetek közötti átcsoportosítással
biztosítja a támogatást. A döntés technikai végrehajtója az
ÖTM PEF. Eredeti elõirányzat az ÖTM-nél nem tervez-
hetõ e címen.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.

XI/12/20/91 Árvíz védekezési feladatok
A 2006. tavaszi dunai és tiszai árvizek okozta károk

enyhítése érdekében Magyarország az Európai Unió Szo-
lidaritási Alapjából támogatást igényelt. A támogatást
(15.063.587 eurót) Magyarország részére az Európai Par-
lament döntése alapján az Európai Bizottság megítélte,
mely összeg e fejezeti kezelésû elõirányzat fedezetét biz-
tosítja.

Az elõirányzat csak közvetlen károk, illetve közkiadá-
sok pénzügyi fedezetére korlátozódik, valamint az az aláb-
bi elsõdleges veszélyhelyzeti tevékenységek (rész)finan-
szírozására szolgál:

– infrastruktúra (energiaellátás, vízellátás, közlekedés,
valamint egészségügyi, és oktatási szolgáltatás),

– ideiglenes szállás és mentõszolgálat,
– megelõzõ infrastruktúra biztosítása és a kulturális

örökség védelme,
– a természeti katasztrófa által érintett terület megtisz-

títása, a természeti területeket is ideértve.
A támogatás kedvezményezettjei az alábbi minisztériu-

mok: EüM, FVM, GKM, HM, IRM, KVM, OKM, ÖTM,
települési önkormányzatok.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ

helyettese vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.”

9. Az Ut. IV. fejezete – a XI/12/26/23. Szabadidõsport
támogatása jogcímet követõen – a következõ rendelkezés-
sel egészül ki:

„XI/12/26/24 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása
Az elõirányzat felhasználásának célja a „Sportoló Nem-

zet” szemléletváltás megvalósítását elõsegítõ innovatív
programok, a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló
65/2007 (VII. 27.) OGY határozatban megfogalmazott pri-
oritások, sportpolitikai stratégiai célok és feladatok támo-
gatása.

Kötelezettségvállaló: sport szakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy,

Szakmai teljesítést igazoló: sport szakállamtitkár,
Sport Fõosztály vezetõje, Sport Fõosztályt vezetõ helyet-
tese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra jo-
gosult megjelöl.”

10. A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
rendjérõl szóló 6/2007. (BK 10.) ÖTM utasítás szövegé-
ben az „MLI” szövegrész helyébe az „ÉMI” szöveg-
rész lép.

11. Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép ha-
tályba.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap elején és közepén je-
lenik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap, déli 12 óra.
A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra

kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellené-

ben történik.
Közzététel díja: 43 000 Ft + áfa.
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2008.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-
hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
Jelentkezési határidõ: 2007. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.
Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet,

1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.
Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI.

Honlapunk: http://kti.linett.hu
Telefonszámaink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443.
Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mester,
illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség megléte mel-
lett a kiadott tájékoztatóban elõírt jelentkezési lapon lehet. A tan-
folyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 4 félévig tartanak. Ettõl
való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füzetünk
tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot vesznek
igénybe és 9.30–18.00 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-
szerzésének feltételei: Az elõírt képesítési követelmények (az elõírt
tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése, szak-
dolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele) teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képesítési követelmé-
nyeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az elvégzett
szaktól függ.

2008-ban az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti)

kapcsolatok szak
3. Vezetési és szervezési szak
4. Marketing szak
5. Pénzügy szak
6. Agrárközgazdasági szak
7. Vállalkozási menedzsment szak
8. Értékelemzõ szak
9. Környezeti menedzsment szak

10. Biztosítási szak
11. Személyügyi gazdálkodás az emberi erõforrásokkal szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak

14. Belügyi gazdasági szak
15. Gyógyszerügyi menedzsment szak
16. Ingatlangazdálkodási szak
17. Védelemgazdasági szak
18. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
19. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése

szak
20. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
21. Érdekérvényesítõ (lobbi) szak
22. Kultúra-gazdaságtan szak
23. Vezetési tanácsadás szak
24. Esélyegyenlõségi szak
25. Versenyszabályozás szak
26. Egészségügyi biztosítás szak

Gazdasági szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, s eredményes szakvizsga után
képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2008-ban az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

2. Elektronikus kereskedelem, digitális gazdaság
3. Középfokú innovációs szakasszisztens szaktanfolyam
4. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
5. Direkt marketing tanfolyam
6. Munkaerõ-piaci politikák, munkaerõ-piaci elemzések
7. Biztosítási ügyintézõ szaktanfolyam

8. Biztosítási tanácsadó szaktanfolyam
9. Biztosításközvetítõ szaktanfolyam

10. Marketing-, reklám- és PR-menedzser szaktanfolyam
11. Gyógyszer-sales representative szaktanfolyam
12. Pénzügyi számviteli szakellenõri szaktanfolyam
13. Okleveles pénzügyi revizori szaktanfolyam
14. Mérlegképes könyvelõ szaktanfolyam

(vállalkozási szak)

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a fõzõ-
tudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az olvasót,
miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is betekintést adnak,
kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6., tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttas-
sák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... .............................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett
pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA
címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.) megalkotása során az Európai Unió
társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jog-
alkalmazók több mint másfél évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég megszûntek, az elsõ tár-
sasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatálybalépése óta a gazdasági élet szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és
elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jog-
alkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló, a Legfelsõbb Bíróság és
az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Ma-
gyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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