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Jog sza bályok

2006. évi CXXXIII.
tör vény

a fõvárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok közötti forrásmegosztásról*

Az Or szág gyû lés a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 64.  §
(6) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a fõ vá ro si és a ke rü le ti
ön kor mány za tok kö zöt ti for rás meg osz tás nor ma tív mód -
sze re i nek sza bá lyo zá sá ra a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § A tör vény ha tá lya a fõ vá ro si ön kor mány zat ra és a
ke rü le ti ön kor mány za tok ra ter jed ki.

2.  § A Fõ vá ro si Köz gyû lés nek az Ötv. 64.  § (4) be kez -
dé sé ben, va la mint a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör -
vény ben meg ha tá ro zott, a fõ vá ro si ön kor mány za tot és a
ke rü le ti ön kor mány za to kat osz tot tan meg il le tõ be vé te lek
meg osz tá sá ról  szóló ren de le tét az e tör vény ben fog lal tak
sze rint kell meg al kot nia.

3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) Tárgy év: azon gaz da sá gi év, amely hez tar to zó meg -

osz tan dó be vé te lek nek a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü -
le ti ön kor mány za tok kö zöt ti meg osz tá sát a for rás meg osz -
tás ha tá roz za meg.

b) Bá zis év: a tárgy évet ket tõ vel meg elõ zõ év.
c) Köz pon ti hoz zá já ru lás: A nem la kos ság szám alap ján 

já ró köz pon ti nor ma tív hoz zá já ru lá sok és az azok hoz kap -
cso ló dó ki egé szí tõ tá mo ga tá sok, a bá zis évi ön kor mány za ti 
költ ség ve té si be szá mo ló érin tett ûr lap ja i nak ada tai.

d) Nor ma tív ré sze se dé si arány: A bá zis évi zár szám -
adá si tör vény ben a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány za to kat
együt te sen és a fõ vá ro si ön kor mány za tot meg il le tõ köz -
pon ti hoz zá já ru lás egy más köz ti ará nya szá za lék ban ki fe -
jez ve.

4.  § (1) A fõ vá ro si ön kor mány za tot és a ke rü le ti ön kor -
mány za to kat osz tot tan meg il le tõ be vé te lek kö rét az Ötv.
64.  § (4) be kez dé se ha tá roz za meg.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be vé te lek nagy sá gá nak
meg ha tá ro zá sa a tárgy idõ szak ra vo nat ko zó – a ke rü le tek -
kel egyez te tett – fõ vá ro si költ ség ve té si kon cep ci ó ban sze -
rep lõ terv szá mok alap ján tör té nik.

5.  § (1) A fõ vá ro si ön kor mány za tot és a ke rü le ti ön kor -
mány za to kat a 4.  § (1) be kez dés sze rint osz tot tan megil -
letõ be vé te lek bõl – a sze mé lyi jö ve de lem adó hely ben ma -
ra dó ré szé be be le ért ve a jö ve de lem dif fe ren ci á ló dás mér -

sék lé se  miatt el vont összeg tárgy évet meg elõ zõ év ben
vissza igé nyel he tõ ré szét is – a fõ vá ro si ön kor mány za tot
47%, a ke rü le ti ön kor mány za to kat együt te sen 53% ré sze -
se dés  illeti meg.

(2) A nor ma tív ré sze se dé si arány 5%-ot meg ha la dó vál -
to zá sa ese tén az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott for rás -
meg osz tá si ré sze se dést a nor ma tív ré sze se dé si arány vál to -
zás 60%-ának meg fe le lõ mér ték ben kor ri gál ni kell.

6.  § (1) A ke rü le ti ön kor mány za to kat meg il le tõ ré sze se -
dés fel osz tá sa kor a bá zis évi ön kor mány za ti költ ség ve té si
be szá mo lók azon mû kö dé si ki adá sa i ból, ame lyek hez a
köz pon ti költ ség ve tés nor ma tív hoz zá já ru lást nyújt, le kell 
von ni a köz pon ti hoz zá já ru lást, és a kü lönb sé get a köz -
ponti hoz zá já ru lá sok ará nyá ban kell meg osz ta ni az ön kor -
mány za tok kö zött.

(2) Az (1) be kez dés sze rint szá mí tott fel osz tan dó for rá -
son fe lü li rész 40%-át a bá zis év vé gi ál lan dó né pes ség,
15%-át a bel te rü le ti föld te rü let, 15%-át a bel te rü le ti föld -
te rü let re szá mí tott nép sû rû ség, 15%-át a 2005. vé gén az
ön kor mány za ti tu laj don ban lé võ fél kom for tos, kom fort -
nél kü li és szük ség la ká sok együt tes alap te rü le te és 15%-át
az ön kor mány zat te rü le tén ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült 
la ká sok da rab szá ma ará nyá ban kell meg osz ta ni az ön kor -
mány za tok kö zött.

(3) Az ál lan dó né pes ség (2) be kez dés sze rin ti sú lya
éven te 2 szá za lék pont tal nö vek szik, a la kás alap te rü le té és
az ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült la ká sok da rab szá máé
pe dig 1-1 szá za lék pont tal csök ken.

(4) Az egyes ke rü le ti ön kor mány za tok nak az (1)–(3) be -
kez dés sze rint szá mí tott ré sze se dé si ará nya a meg osz tott
for rá sok ból a tárgy évet meg elõ zõ év for rás meg osz tá sá hoz
ké pest ma xi mum 5%-kal nõ het, il let ve csök ken het. A
mód szer al kal ma zá sa  miatt be kö vet ke zõ el té ré sek a for rás -
meg osz tás so rán az egyes ön kor mány za tok ré sze se dé sét
nö ve lik vagy csök ken tik. A ré sze se dé si arány el moz du lá -
sá nak meg ha tá ro zá sa so rán fi gyel men kí vül kell hagy ni a
költ ség ve té si szer vek in téz mény fenn tar tói jo gá nak át adá -
sá ra vissza ve zet he tõ vál to zá so kat.

7.  § (1) Az e tör vény sze rin ti for rás meg osz tás el vég zé -
sé hez szük sé ges, a ke rü le ti ön kor mány za ti költ ség ve té si
be szá mo lók ban sze rep lõ ada to kat a fõ vá ro si ön kor mány -
zat fel dol goz za és ki kül di az ön kor mány za tok nak el len õr -
zés cél já ból a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 31. nap já ig.
A ke rü le ti ön kor mány za tok az adat el len õr zés nek a tárgy -
évet meg elõ zõ év no vem ber 15. nap já ig tesz nek ele get.

(2) A fõ vá ro si ön kor mány zat a tárgy év re vo nat ko zó
ren de let ter ve ze tét a ke rü le ti ön kor mány za tok ré szé re vé le -
mé nye zés cél já ból ja nu ár 15-ig kül di meg, a Fõ vá ro si Köz -
gyû lés ren de le tét feb ru ár 15-ig al kot ja meg.
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(3) A meg osz tott for rá sok ból az egyes ke rü le ti ön kor -
mány za to kat ha von ta, a tárgy hót kö ve tõ hó nap 10. nap já ig 
il le ti meg a tárgy hó nap ban be folyt ezen for rá sok 5.  § és
6.  § sze rint szá mí tott há nya da.

(4) A tárgy évi for rás meg osz tá si ren de let ki hir de té sé ig a
meg elõ zõ évi ren de let ben meg ha tá ro zott há nya dok alap -
ján kell a for rá so kat meg osz ta ni, ame lyet az el fo ga dott for -
rás meg osz tá si ren de let ben sza bá lyo zott mó don vissza me -
nõ leg kor ri gál ni kell.

8.  § (1) A fõ vá ro si ön kor mány zat tárgy év re vo nat ko zó
for rás meg osz tá si ren de le tét az Ál la mi Szám ve võ szék fe -
lül vizs gál ja. Az Ál la mi Szám ve võ szék az ada tok meg ala -
po zott sá gá nak és az en nek alap já ul szol gá ló szá mí tá sok
he lyes sé gé nek vizs gá la tá ba könyv vizs gá lót von hat be. A
könyv vizs gá ló nem le het azo nos az Ötv. 92/A.  §-ában
meg ha tá ro zott fel adat ra meg bí zott könyv vizs gá ló val.

(2) Amennyi ben a fe lül vizs gá lat meg ál la pít ja, hogy a
for rás meg osz tás so rán al kal ma zott ada tok, vagy a szá mí tá -
sok hely te len sé ge  miatt a fõ vá ro si ön kor mány zat vagy va -
la mely ke rü le ti ön kor mány zat jo go su lat lan for rás hoz ju -
tott, vagy a jog sze rû en já ró for rás nál ala cso nyabb összeg -
ben ré sze sült, ezt az össze get a hi ba fel tá rá sát kö ve tõ év
for rás meg osz tá sá nál kell figye lembe ven ni.

Záró rendelkezések

9.  § (1) E tör vény ki hir de té sét köve tõen a fõ vá ro si ön -
kor mány zat 5 mun ka na pon be lül meg kül di a ke rü le ti ön -
kor mány za tok nak a 2007. évi for rás meg osz tás el vég zé sé -
hez szük sé ges, a ke rü le ti ön kor mány za ti költ ség ve té si be -
szá mo lók ban sze rep lõ fõ vá ro si ön kor mány zat ál tal ki -
gyûj tött ada to kat el len õr zés cél já ból, me lyet a ke rü le ti ön -
kor mány za tok az el len õr zést köve tõen 5 mun ka na pon be -
lül vissza kül de nek.

(2) A tör vény 6.  § (4) és 7.  § (4) be kez dé se sze rin ti elõ zõ 
évi for rás meg osz tás nál 2007-ben a 2006. évi ere de ti for -
rás meg osz tást kell figye lembe ven ni.

(3) A tör vény 5.  § (2) be kez dé sét, va la mint 6.  § (3) be -
kez dé sét el sõ al ka lom mal a 2008. évi for rás meg osz tás nál
kell al kal maz ni.

(4) E tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a fõ vá ro si ön kor mány zat és a
ke rü le ti ön kor mány za tok kö zöt ti for rás meg osz tás ról  szóló 
2003. évi CXIV. tör vény.

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

A Kormány
366/2006. (XII. 28.) Korm.

rendelete
a közigazgatási hivatalokat érintõ egyes

kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint
a 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el -
járva, a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény 28.  §-a (1) be kez dé sé nek a), c),
d) és h) pont já ban, a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi
hi va tal lé te sí té sé rõl és az egyes ha tás kört meg ál la pí tó jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 1991. évi
VII. tör vény 3.  §-ában, a he lyi ön kor mány za tok és szer -
veik, a köz tár sa sá gi meg bí zot tak, va la mint egyes cent rá lis
alá ren delt sé gû szer vek fel adat- és ha tás kö re i rõl  szóló
1991. évi XX. tör vény 147.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
a  helyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 95.  §-ának c) pont já ban és
98.  §-ának b) pont já ban, a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 
1993. évi LV. tör vény 24.  §-ának (4) be kez dé sé ben, a ter -
mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 90.  §-a (1) be kez -
dé sé nek b) pont já ban, a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi
LVII. tör vény 45.  §-a (7) be kez dé sé nek e) pont já ban,
a biz ton sá gi ok má nyok ha té kony vé del mé nek meg te rem -
té se ér de ké ben a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló
1995. évi CXXV. tör vény 77.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban, a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés -
rõl és a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény
47.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és f) pont já ban, a gyer me kek
vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi
XXXI. tör vény 162.  §-a (1) be kez dé sé nek a), b), d), e) és
f) pont já ban, a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról
 szóló 1952. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1986. évi
IV. tör vény 39.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, az épí -
tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 62.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–e) pont ja i -
ban, a hír köz lés rõl  szóló 2001. évi XL. tör vény 107.  §-a
(1) be kez dé sé nek l) pont já ban, a fo gyasz tó vé de lem rõl
 szóló 1997. évi CLV. tör vény 55.  §-ának f) és h) pont -
jaiban, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 25.  §-ának (6) be kez dé sé ben és a 80.  §-a
(1) be kez dé sé nek a), b) és c) pont já ban, a pol gá rok sze -
mélyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló
1992. évi LXVI. tör vény 47.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont -
já ban, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 51.  §-ának a)–e) és j)–k) pont ja i ban, a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1999. évi
CXXV. tör vény 91.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban,
 valamint a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 109.  §-a
(1) be kez dé sé nek j) pont já ban, a Ma gyar Köz tár sa ság
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2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör -
vény 5. szá mú mel lék le té nek 19. és 20. pont já ban, a hul la -
dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény 59.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) és d) pont já ban, a kül föl di ek be uta zá -
sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2001. évi XXXIX. tör vény
94.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a sta tisz ti ká ról  szóló
1993. évi XLVI. tör vény 8.  §-ának (6) be kez dé sé ben, a te -
rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló 1996. évi
XXI. tör vény 27.  §-a (1) be kez dé sé nek i), j), n) és p) pont -
já ban, a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 60.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a köz igaz ga tá si ható -
sági el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény 174.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont -
já ban, a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (7) be kez dé sé nek
c), i), l) és s) pont já ban, nem zet gaz da sá gi szem pont ból
 kiemelt je len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor -
sí tá sá ról és egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény
12.  §-ának (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta lok nak a kis -
tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és a Bu da pes ti Agg lo me rá ci ós
Fej lesz té si Ta nács lét re ho zá sá val és a tér sé gi fej lesz té si
 tanács át ala ku lá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról, a meg ala -
ku lás sal és át ala ku lás sal kap cso la tos el já rás rend jé rõl,
 továbbá az egyez te tõ fó ru mok lét re jöt té nek és mû kö dé sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. ren de let
1.  §-ában, a 3.  § (1), (2), (3) és (4) be kez dé sé ben, a 4.  §
(3) és (4) be kez dé sé ben, az 5.  § (3) és (4) be kez dé sé ben,
a 10.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, a 12.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban, a 14.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a „me gyei
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, a 2.  § (2) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, a 4.  § (1) be kez dé sé ben,
a 9.  § (5) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal -
nak” szö veg rész he lyé be „köz igaz ga tá si hi va tal nak”
 szöveg, a 4.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ je ré szé re” szö veg rész he lyé be a „köz igaz -
ga tá si hi va tal nak” szö veg, a 6.  §-ában a „fõ vá ro si köz igaz -
ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal nak” 
szö veg, a 8.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé hez” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal hoz” szö veg, a 9.  § (4) be kez dés
a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg, a 15.  §
(3) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ -
jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak”
szö veg, a 15.  § (3) be kez dé sé ben, a 16.  §-ában a „fõ vá ro si
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a

„ Közép-magyarországi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va -
tal” szö veg, a 16.  §-ában a „fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg, a 19.  § (2) be kez dé -
sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” 
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, a
ren de let 1. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ „Nyi lat ko zat”
zá ra dé ká nak 2. pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg lép.

2.  §

(1) A szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény pe da gó gu so kat és ok ta tó kat érin tõ 
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Kr.1) 19.  §
(1) be kez dé sé ben, a 21.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei
( fõvárosi) köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, a 19.  § (8) be kez dés
e) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta -
lok” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok”
 szöveg lép.

(2) A Kr.1 mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te lép.

3.  §

(1) A szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek
 diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: Kr.2) 4.  §-ában, a 7.  § (2) be kez -
dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, az 5.  §
(7) be kez dés e) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga -
tá si hi va ta lok” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va -
ta lok” szö veg lép.

(2) A Kr. 2 mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel lék le te lép.

4.  §

(1) A ma gyar iga zol vány és a ma gyar hoz zá tar to zói iga -
zol vány ki adá sá val kap cso la tos el já rás ról  szóló 318/2001.
(XII. 29.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Kr.3) 8.  §
(2) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,
a 8.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei és fõ vá ro si közigazga -
tási hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg lép.

(2) A Kr.3 mel lék le te he lyé be e ren de let 3. mel lék le te lép.
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5.  §

(1) A me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal ról és
egyes föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si fel ada to kat meg ál -
la pí tó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 44/1991. (III. 14.) 
Korm. ren de let 2.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg lép.

(2) A ha gya té ki el já rás sal, a ki sa já tí tá si el já rás sal, a
szak for dí tás sal és a tol má cso lás sal kap cso la tos fel ada tok -
ról és ha tás kö rök rõl 10/1992. (I. 20.) Korm. ren de let
5.  §-ában a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze -
tõ jét” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va talt” szö -
veg, a 6.  §-ában a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal
ve ze tõ je” szö veg ré szei he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg lép.

(3) A he lyi ön kor mány za tok egyes szer ve i nek és a köz -
tár sa sá gi meg bí zot tak nak a köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te mé -
nyi, mû vé sze ti, to váb bá más kul tu rá lis te vé keny sé gek kel
kap cso la tos ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö re i rõl  szóló 
20/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 2.  §-ában a „me gyei, fõ vá -
ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(4) A köz igaz ga tá si és az ügy ke ze lõi alap vizs gá ról
 szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dé sé -
ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ i nek”
szö veg rész he lyé be „köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek”
szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben a
„ megyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg lép.

(5) A ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi
LV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 125/1993. (IX. 22.)
Korm. ren de let 13.  § (1) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si 
köz igaz ga tá si hi va tal ban” szö veg rész he lyé be a „köz igaz -
ga tá si hi va tal ban” szö veg, a 13.  § (2) be kez dé sé ben a
„ megyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek fel -
ada ta, aki” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal
fel ada ta, amely” szö veg, a 7. szá mú mel lék let 1. pont já ban
a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ban” szö veg -
rész he lyé be „köz igaz ga tá si hi va tal ban” szö veg, a 7. szá -
mú mel lék let 20. pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze -
tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg
lép.

(6) A köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban a „fõ vá ro si és me gyei köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, a
ren de let 2. szá mú mel lék le té nek cí mé ben a „fõ vá ro si,
 megyei köz igaz ga tá si hi va tal ban” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si hi va tal ban” szö veg lép.

(7) A kül föl di ek in gat lan szer zé sé rõl  szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si,

il le tõ leg me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je (a továb -
biak ban: hi va tal ve ze tõ je)” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 1.  § (3) be kez dé sé ben a „hi va -
tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg lép.

(8) A víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról
 szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dé sé -
ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(9) A biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl  szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let
III. pont 1.22. al pont já ban a „Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg
lép.

(10) A tûz vé del mi bír ság ról 116/1996. (VII. 24.) Korm.
ren de let 2.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

6.  §

(1) A gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és 
gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren -
de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé vel” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal lal” szö veg, az 5.  § (3) be kez dé sé ben a
„me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va ta lok ról” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok ról” szö veg lép.

(2) A ki emelt épí tés ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró
 hatóságok ille té kességi te rü le té rõl, a ki je lö lé si el já rás ról,
va la mint a szak mai fel té te lek rõl  szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. ren de let 4.  § (1) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz -
ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg lép.

(3) A köz igaz ga tá si szak vizs gá ról  szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei
(fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg lép.

(4) A zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let 5. szá mú mel lék let 1.2.2 pont -
jában a „me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok ban” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok ban” szö veg lép.

(5) A Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl,
fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír -
ság fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
2.  §-ában, 8.  § (1) be kez dé sé ben és 9.  § (3) be kez dé sé ben a
„me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg lép.

(6) A tûz vé del mi bír ság nak, va la mint a biz to sí tók tûz -
vé del mi hoz zá já ru lá sá nak a köz pon ti költ ség ve tés be tör -
ténõ be fi ze té se és el szá mo lá sa rend jé rõl, va la mint fel hasz -
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ná lá sá nak és el len õr zé sé nek mód já ról  szóló 180/1998.
(XI. 6.) Korm. ren de let 1.  § 1. pont já ban a „me gyei (fõ vá -
ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg lép.

(7) A köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga -
tá si ve ze tõ kép zés rõl  szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. ren -
de let 9.  § (1) be kez dé sé ben és 13.  § (2) be kez dés b) pont já -
ban a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö -
veg, a 9.  § (4) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz -
ga tá si hi va tal lal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
 hivatallal” szö veg, a 9.  § (5) be kez dé sé ben és a 11.  §
(2) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si és a me gyei köz igaz ga tá si
 hivatalok” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” 
szö veg, 15.  § (1) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(8) A sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let 2.  § 
(2) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va -
tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg lép.

(9) A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm.
ren de let 8.  § (4) be kez dé sé ben „me gyei köz igaz ga tá si
 hivatalok” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” 
szö veg lép.

(10) A te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok mû -
kö dé sé hez kap cso ló dó költ ség ve té si hoz zá já ru lás ról  szóló
61/2000. (V. 3.) Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dé sé ben a
„fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lo kat” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lo kat” szö veg lép.

7.  §

(1) A la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let 9.  § (6) be kez dés a) pont já ban
a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je,” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal,” szö veg lép.

(2) A ve szé lyes hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.
ren de let 5. szá mú mel lék let 3. pont b) al pont já ban „me gyei 
köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „közigazga -
tási hi va tal”, az 5. szá mú mel lék let 3. pont f) al pont já ban
a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal;” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal;” szö veg lép.

(3) A kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. ren de let 7.  § (1) be kez dé sé ben
a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõi” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg lép.

(4) A te le pü lé si hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm.
ren de let mel lék le té nek 2. pont c) al pont já ban a „me gyei
köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „közigazga -
tási hi va tal” szö veg lép.

(5) A köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ adat ke ze -
lés re és a köz szol gá la ti nyil ván tar tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ról  szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let 20.  §
(1), (3) és (4) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz -
ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg lép.

(6) A kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és
meg vál toz ta tá sá nak rend jé rõl  szóló 244/2003. (XII. 18.)
Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben és 5.  § (2) be kez dés
b) pont já ban a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(7) A 2005. év re  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj -
té si Prog ram ról  szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. ren de let
2. szá mú és 3. szá mú mel lék le té ben a „fõ vá ro si és me gyei
köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész he lyé be a „köz igaz -
ga tá si hi va ta lok” szö veg lép.

(8) A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ál tal el lá tott egyes
köz szol gál ta tá sok 2005. évi nor ma tív mû kö dé si tá mo ga tá -
sá ról  szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. ren de let 13.  § (3) be kez -
dés a) pont já ban és a 17.  § (3) be kez dés a) és b) pont já ban
a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg, a 13.  §
(3) be kez dés b) pont já ban a „me gyei köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(9) A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok meg ala ku lá sá nak
2005. évi ösz tön zé sé rõl és mo dell kí sér le tek tá mo ga tá sá ról
 szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. ren de let 8.  § (3) bekezdé -
sében a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal (a továb biak ban:
 Hivatal) ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „közigazga -
tási hi va tal nak (a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg lép.

8.  §

(1) A te rü let fej lesz tés in téz mé nyei tör vényességi fel -
ügye le té nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 51/2005. (III. 24.) 
Korm. ren de let 1.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben „A köz igaz ga -
tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be „A köz igaz -
ga tá si hi va tal” szö veg, az 1.  § (1), (2), (3), (6) és (7) be kez -
dé sé ben, 3.  § (1), (3) és (4) be kez dé sé ben, 5.  § (1) és (2) be -
kez dé sé ben, 7.  §-ában, 8.  §-ában, 9.  § (1) és (2) be kez dé sé -
ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, az 1.  § (4) be kez dé sé ben a
„köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va talt” szö veg, a 2.  §-ában a „köz igaz ga -
tá si hi va tal ve ze tõ jé nél” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga -
tá si hi va tal nál” szö veg, a 3.  § (2) és (4) be kez dé sé ben, 5.  §
(1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek”
szö veg rész he lyé be „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg,
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5.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé -
nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö -
veg lép.

(2) A te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rá sok ról  szóló
134/2005. (VII. 14.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék let
„szak ha tó sá gok” al cím alat ti 1. pont já ban a „me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg lép.

(3) A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
ren de let 1. szá mú mel lék let 9. pont já ban „az ille té kes me -
gyei köz igaz ga tá si hi va tal, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Köz -
igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be „az ille té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(4) A ha tó sá gi köz ve tí tõk rõl  szóló 179/2005. (IX. 9.)
Korm. ren de let 2.  § (1) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) 
köz igaz ga tá si hi va tal (a továb biak ban: köz igaz ga tá si hi va -
tal)” szö veg rész he lyé be „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg
lép.

(5) A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let 12. szá mú mel lék let 2. pont
a)  alpontjában a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(6) A bu da pes ti köz pon ti szenny víz tisz tí tó te lep és kap -
cso ló dó lé te sít mé nyei pro jekt, a Za la eger szeg és tér sé ge
szenny víz el ve ze té si és ke ze lé si pro jekt és a Veszp rém és
tér sé ge szenny víz el ve ze té si és ke ze lé si pro jekt meg va ló sí -
tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek
 kiemelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról  szóló 150/2006. 
(VII. 21.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let 1. pont já ban
és 9. pont já ban a „Fõ vá ro si Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal” szö veg, a 2. szá mú mel lék let 1. pont já -

ban és 3. pont já ban a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(7) Az észak-ba la to ni hul la dék gaz dál ko dá si pro jekt és
a Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei hul la dék gaz dál ko dá si
pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról
 szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let 1. szá mú mel -
lék le té ben a „Veszp rém Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal”
szö veg rész he lyé be „Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal” szö veg, a „Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg he lyé be „Észak-
ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg, 
a ren de let 2. szá mú mel lék le té ben a „me gyei köz igaz ga tá si 
hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg lép.

(8) Az M3 au tó pá lya Nyír egy há za–Vá sá ros na mény kö -
zöt ti sza kasz meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní -
tá sá ról  szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(9) A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 13.  §
c) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg
lép.

9.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

[Mel lék let a 206/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let hez]

A pedagógusigazolvány és oktatói kártya
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok ille té kessége

Köz igaz ga tá si hi va tal meg ne ve zé se Kéz be sí tés sel érin tett kör

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban, a Szlo vén Köz tár sa ság ban
és a Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak, va la mint jo go sul tak, la kó he lyük tõl füg get le nül



Köz igaz ga tá si hi va tal meg ne ve zé se Kéz be sí tés sel érin tett kör

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Az Uk rán Köz tár sa ság ban és a Ro mán Köz tár sa ság ban
la kó hellyel ren del ke zõ jo go sul tak

Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Ro mán Köz tár sa ság ban és a Szerb Köz tár sa ság ban
 lakóhellyel ren del ke zõ jo go sul tak

2. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

[Mel lék let a 319/2001. (XII. 29.) Korm. ren de let hez]

A diákigazolvány
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok ille té kessége

Köz igaz ga tá si hi va tal meg ne ve zé se Kéz be sí tés sel érin tett kör

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban, a Szlo vén Köz tár sa ság ban
és a Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak, va la mint jo go sul tak, la kó he lyük tõl füg get le nül

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Az Uk rán Köz tár sa ság ban és a Ro mán Köz tár sa ság ban
la kó hellyel ren del ke zõ jo go sul tak

Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Ro mán Köz tár sa ság ban és a Szerb Köz tár sa ság ban
 lakóhellyel ren del ke zõ jo go sul tak

3. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

[Mel lék let a 318/2001. (XII. 29.) Korm. ren de let hez]

A „Magyar igazolvány”, valamint a „Magyar hozzátartozói igazolvány”
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok ille té kessége

Köz igaz ga tá si hi va tal meg ne ve zé se Kéz be sí tés sel érin tett kör

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban, a Szlo vén Köz tár sa ság ban
és a Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak, va la mint jo go sul tak, la kó he lyük tõl füg get le nül

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Az Uk rán Köz tár sa ság ban és a Ro mán Köz tár sa ság ban
la kó hellyel ren del ke zõ jo go sul tak

Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Ro mán Köz tár sa ság ban és a Szerb Köz tár sa ság ban
 lakóhellyel ren del ke zõ jo go sul tak
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
14/2006. (XII. 26.) ÖTM

rendelete
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,

valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk
választása költségeinek normatíváiról, tételeirõl,
elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl  szóló
4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet módosításáról

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
153.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt felhatal -
mazás alap ján a kö vet ke zõt ren de lem el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek,
va la mint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk válasz -
tása költ sé ge i nek nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo lá si és
bel sõ el len õr zé si rend jé rõl  szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 2.  § (1) be kez dé sé -
ben az „az 1–3. mel lék let ben” szö veg rész he lyé be az „az
1–3. és a 11. mel lék let ben” szö veg rész lép.

2.  §

A Ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben az „az 1–3. mel lék let -
ben” szö veg rész he lyé be az „az 1–3. és a 11. mel lék let ben” 
szö veg rész lép.

3.  §

(1) A Ren de let 5.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben az „Az 1–3. mel lék let ben” szö veg rész he lyé be az
„Az 1–3. és a 11. mel lék let ben” szö veg rész lép.

(2) A Ren de let 5.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az
„az 1–3. mel lék let” szö veg rész he lyé be az „az 1–3. és a
11. mel lék let” szö veg rész lép.

4.  §

A Ren de let 6.  § (2) be kez dé sé ben az „1–3. mel lék le té -
ben” szö veg rész he lyé be az „az 1–3. és a 11. mel lék let ben” 
szö veg rész lép.

5.  §

(1) A Ren de let 8.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg lép:

„A fel adat tí pu sú el szá mo lás ha tár ide je és a bel sõ
el len õr zés rend je”

(2) A Ren de let 8.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„A HVI ve ze tõ je a 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti el szá mo -
lást a sza va zás nap ját kö ve tõ 8 nap tá ri na pon be lül, a
TVI ve ze tõ je a 7.  § (3) be kez dé se sze rin ti el szá mo lást
a sza va zás nap ját kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül tel je sí ti.”

(3) A Ren de let 8.  § (2) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez -
dés ben” szö veg rész he lyé be az „Az (1) és (2) be kez dés -
ben” szö veg rész lép.

6.  §

A Ren de let 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„9.  § (1) Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
 Minisztérium El len õr zé si Tit kár ság a Hi va tal, a köz igaz -
ga tá si hi va tal, a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó köz re mû -
kö dõ költ ség ve té si szerv(ek) és az egyéb szer vek, va la -
mint a TVI bel sõ el len õr zé sét az el len õr zé si prog ram ban
meg ha tá ro zot tak sze rint lát ja el; a TVI ve ze tõ je a HVI
 belsõ el len õr zé sét a ren de let 8.  §-ában szá má ra meg ha tá ro -
zott el szá mo lá si ha tár idõ ig kö te les el vé gez ni.

(2) A Hi va tal a gaz dál ko dá si sza bály za tá ban fog lal tak
sze rint hajt ja vég re az e ren de let 1–3. és 11. mel lék le té ben
nem sze rep lõ köz pon ti fel ada tok hoz kap cso ló dó meg ren -
de lé se ket és pénz ügyi el szá mo lá so kat.

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

(4) A Hi va tal a vá lasz tás ki adá sa i nak el szá mo lá sá hoz,
va la mint a mi nisz té ri um a bel sõ el len õr zé si fel ada tok vég -
re haj tá sá hoz se gít sé get nyújt.

(5) A bel sõ el len õr zés so rán a költ ség ve té si szer vek bel -
sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let
elõ írásait kell al kal maz ni.”

7.  §

A Ren de let az e ren de let mel lék le té ben sze rep lõ
11. mel lék let tel egé szül ki.

8.  §

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

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 14/2006. (XII. 26.) ÖTM rendelethez

„11. mel lék let a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM ren de let hez

2007. évi területi és országos kisebbségi önkormányzati választás

Tételek és normatívák (forintban)

Kód Jog cím
Nor ma tí va

(Ft)

HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. Do lo gi ki adá sok

1.02. Ki adá sok a sza va zás nap ján.

1.02.01. Ki adás a sza va zás nap ján sza va zó kö rök ben te le pü lé sen ként. 1 000

1.05. Vá lasz tás sal össze füg gõ egyéb do lo gi ki adá sok ki sebb sé gen ként.
Hely ben ké szü lõ nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sa, pa pír költ sé ge, es kü té te li
jegy zõ köny vek, vá lasz tá si bi zott sá gok tag ja i nak meg bí zó le ve lei stb.

750

2. Sze mé lyi jut ta tá sok

2.01. A sza va zat szám lá ló bi zott sá gok tag ja i nak és pót tag ja i nak díja.

2.01.02. Egy sza va zó kö rös te le pü lés ese tén a HVB ne gye dik és ötö dik tag já nak 
5000 Ft/fõ díja sza va zó kö rön ként [Ve. 30.  §, 31.  § (1) és (2) be kez dés]. 
Sza va zás nap ján 05 órá tól 20 órá ig el vég zen dõ fel ada tok.

10 000

2.04. HVB 3 vá lasz tott tag já nak 5000 Ft/fõ díja te le pü lé sen ként. 15 000

3. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

3.01.01. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék te le pü lés nél, ha tá lyos jog sza bá lyok
 szerint.

MEGYEI KIADÁSOK

1. Do lo gi ki adá sok

1.31. A vá lasz tás le bo nyo lí tá sá nak te rü le ti (fõ jegy zõ) szint en je lent ke zõ
 dologi ki adá sai.

1.31.02. TVI do lo gi ki adá sai me gyén ként. A sza va zás na pi mû kö dés biz to sí tá -
sa, kap cso lat tar tás a te le pü lé sek kel (te le fon, fax, pa pír), jog or vos la tok
 elbírálása.

100 000

2. Sze mé lyi jut ta tá sok

2.31. He lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ i nek díja. Fel ada tai a vá lasz tá si iro da lét -
re ho zá sa, mû köd te té se, vá lasz tás szak mai fel ügye le te, elek to ri jegy zék 
tar tal má nak jogi el len õr zé se. A vá lasz tás le bo nyo lí tá sa, el len õr zé se.

10 000

2.34. TVB 3 vá lasz tott tag já nak 10 000 Ft/fõ díja. 30 000

2.35. TVI 5 tag já nak 10 000 Ft/fõ díja. A vá lasz tá si iro da fel ada ta it a
Ve. 35–39.  §-ai ha tá roz zák meg. Te vé keny sé ge a vá lasz tás ki tû zé sé tõl
a jog erõs jegy zõ köny vi ered mény meg ál la pí tá sá ig tart.

50 000

2.37. TVI ve ze tõk díja, me gyén ként. 50 000

3. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

3.01.03. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok me gyé nél, ha tá lyos jog sza bá lyok
 szerint.”
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A pénzügyminiszter
41/2006. (XII. 25.) PM

rendelete
a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók

és adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról  szóló

13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról

A he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény 46.  §-ában, a
gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör vény
19.  §-ának (6) be kez dé sé ben, va la mint az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tör vény 175.  §-ának (7) be kez dé sé -
ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem 
el:

1.  §

A te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó adók és
adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván tar tá sá ról,
ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991. (V. 21.) PM
ren de let (a továb biak ban: R.) 4/B.  §-ának (4)–(5) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg
a ren del ke zés a kö vet ke zõ (6)–(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az ipar ûzé si adó be val lá so kat te le pü lés so ro san a
13. szá mú mel lék let alap ján úgy kell fel dol goz ni, hogy a
ma gán sze mély vál lal ko zók 2 500 000 Ft ipar ûzé si adó ala -
pot meg nem ha la dó, 2 500 001–5 000 000 Ft kö zöt ti ipar -
ûzé si adó alap pal ren del ke zõ, 5 000 000 Ft ipar ûzé si adó -
ala pot meg ha la dó vál lal ko zá sok, a nem ma gán sze mély
vál lal ko zók ese té ben 2 500 000 Ft ipar ûzé si adó ala pot
meg nem ha la dó, 2 500 001–10 000 000 Ft kö zöt ti ipar ûzé -
si adó alap pal ren del ke zõ, 10 000 001–100 000 000 Ft kö -
zöt ti ipar ûzé si adó lap pal ren del ke zõ, 100 000 000 Ft adó -
ala pot meg ha la dó vál lal ko zá sok sze rint ke rül je nek ki gyûj -
tés re. A hi tel in té ze tek, pénz ügyi vál lal ko zá sok, biz to sí tók, 
be fek te té si vál lal ko zá sok, koc ká za ti tõ ke tár sa sá gok, koc -
ká za ti tõ ke ala pok ipar ûzé si adó be val lá sa it 50 000 000 Ft
ipar ûzé si adó ala pot meg nem ha la dó,
50 000 001–100 000 000 Ft kö zöt ti ipar ûzé si adó alap pal
ren del ke zõ, 100 000 000 Ft ipar ûzé si adó ala pot meg ha la -
dó vál lal ko zá sok sze rint kell fel dol goz ni. Va la mennyi vál -
lal ko zás ipar ûzé si adó be val lá sát 2 500 000 Ft ipar ûzé si
adó ala pot meg nem ha la dó, 2 500 001–5 000 000 Ft
 közötti ipar ûzé si adó alap pal ren del ke zõ,
5 000 001–10 000 000 Ft kö zöt ti ipar ûzé si adó alap pal ren -
del ke zõ, 10 000 000–50 000 000 Ft kö zöt ti ipar ûzé si adó -
alap pal ren del ke zõ, 50 000 001–100 000 000 Ft kö zöt ti
ipar ûzé si adó lap pal ren del ke zõ, 100 000 000 Ft adó ala pot
meg ha la dó vál lal ko zá sok sze rint kell fel dol goz ni.

(5) Az ipar ûzé si adó be val lá so kat nem zet gaz da sá gi ága -
za tok sze rint a 13. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
adat tar ta lom mal úgy kell fel dol goz ni, hogy 2 500 000 fo -
rint ipar ûzé si adó ala pot meg nem ha la dó,
2 500 001–10 000 000 fo rint kö zöt ti ipar ûzé si adó alap pal
ren del ke zõ, 10 000 001–100 000 000 fo rint kö zöt ti ipar -
ûzé si adó alap pal ren del ke zõ, va la mint 100 000 000 fo rint

ipar ûzé si adó ala pot meg ha la dó vál lal ko zá sok sze rint ke -
rül je nek ki gyûj tés re. A nem zet gaz da sá gi ága za to kat a
KSH Gaz da sá gi Te vé keny sé gek Egy sé ges Osz tá lyo zá si
Rend sze re alap ján kell meg ha tá roz ni.

(6) Egy sze rû sí tett adó alap meg ál la pí tást vá lasz tó adó -
zók ipar ûzé si adó be val lá sa it a 13/b. szá mú mel lék let alap -
ján te le pü lés so ro san kell fel dol goz ni.

(7) Az ide ig le nes jel leg gel vég zett ipar ûzé si te vé keny -
ség rõl  szóló be val lá so kat a 13/c. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zott adat tar ta lom mal kell fel dol goz ni.”

2.  §

Az R. 13.  §-át meg elõ zõ cím és a 13.  § he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az adó, a gépjármûadó, a luxusadó, a jövedelemadó,
 a talajterhelési díj, az államigazgatási eljárási illeték

és az adók módjára behajtandó köztartozások
számítógépes adatfeldolgozásának rendje

13.  § (1) Az ön kor mány za ti adó ha tó ság ha tás kö ré be tar -
to zó köz ter hek szá mí tó gé pes nyil ván tar tá sa az adó po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott prog ram rend szer -
rel vé gez he tõ.

(2) A szá mí tó gé pes prog ram rend szert le író do ku men tá -
ci ót (rend szer le írást, ha tá ro zat min tá kat stb.) a prog ram -
rend szer ter ve zett be ve ze té sét meg elõ zõ 180 nap pal elekt -
ro ni kus úton és 6 da rab pa pír ala pú pél dá nyon kell az adó -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hoz 
be nyúj ta ni. A be nyúj tás sal egy ide jû leg iga zol ni kell a
prog ram rend szer jó vá ha gyá sá ért fi ze ten dõ igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj meg fi ze té sét. Ha a ké rel me zõ az igaz ga tá -
si szol gál ta tá si dí jat a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg,
il let ve fel hí vás ra 8 na pon be lül nem fi ze ti meg a ké rel met
ér de mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni.

(3) A szá mí tó gé pes prog ram rend szer nem hagy ha tó jó -
vá, ha mû kö dé se jog sza bály sér tõ vagy al kal ma zá sa jog -
sza bály sér tést ered mé nyez.

(4) A ké re lem hez csa tol ni kell a kincs tár adat fo ga dás ról
 szóló iga zo lá sát, va la mint a díj meg fi ze té sét iga zo ló ban ki
át uta lá si bi zony la tot is.”

3.  §

Hatályba léptetõ, záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az adó ha tó ság nak a 2007. év ben kez dõ dõ adó év re
 szóló he lyi ipar ûzé si adó be val lá si nyom tat ványt az R.
e ren de let tel meg ál la pí tott 16. szá mú mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott adat tar ta lom mal kell el ké szí te nie.
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(3) Az R. 2.  § (2) be kez dés d) pont já ban és az R. 3.  §
(4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben „1000 fo rin tot”
szö veg rész he lyé be „10 000 fo rin tot” szö veg rész lép.

(4) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te, az R. 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de -
let 2. szá mú mel lék lete lép, az R. e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te sze rin ti új 10/a. szá mú mel lék let tel egé szül ki, és
egy ide jû leg az R. je len le gi 10/a. szá mú mel lék le té nek szá -
mo zá sa 10/b. szá mo zás ra mó do sul. Az R. 13. szá mú mel -
lék le te he lyé be e ren de let 4. szá mú mel lék le te, az R.
13/b. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá mú mel -
lék le te, az R. 16. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
6. szá mú mel lék le te lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 13/a. és a 16/a. szá mú mel lék le te.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az R. 9.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál lam -
kincs tár hoz (a továb biak ban: Kincs tár)” szö veg rész he lyé -
be a „kincs tár hoz” szö veg rész,

b) az R. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban, a
„Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai (a továb -
biak ban: Igaz ga tó ság)” szö veg rész he lyé be a „kincs tár te -
rü le ti szer vei” szö veg rész,

c) az R. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek ötö dik mon da tá ban,
14.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 14.  §-a
(4) be kez dé sé nek har ma dik és ha to dik mon da tá ban,
14.  §-a (5) be kez dé sé ben, 14.  §-a (6) be kez dé sé nek har ma -
dik mon da tá ban, 14.  §-a (7) be kez dé sé nek utol só mon da -
tá ban, 14.  §-a (10) be kez dé sé nek utol só mon da tá ban,
14.  §-a (11) be kez dé sé nek utol só mon da tá ban „a Pénz ügy -
mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be „az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um” szövegrész,

d) az R. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek he te dik és nyol ca dik
mon da tá ban, 14.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik, har ma -
dik, ne gye dik, ötö dik és ha to dik mon da tá ban, 14.  §-a
(4) be kez dé sé nek má so dik, ötö dik, ki len ce dik mon da tá -
ban, 14.  §-a (6) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban,
14.  §-a (10) be kez dé sé ben, 14.  §-a (11) be kez dé sé ben „az
Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be „a kincs tár te rü le ti szer -
ve” szö veg rész,

e) az R. 14.  §-a (4) be kez dé sé nek har ma dik, ha to dik
mon da tá ban az „Igaz ga tó sá gok” szö veg rész he lyé be a
„kincs tár te rü le ti szer vei” szö veg rész,

f) az R. 14.  §-a (10) be kez dé sé nek 4. mon da tá ban „az
Igaz ga tó ság nak” szö veg rész he lyé be „a kincs tár te rü le ti
szer vé nek” szö veg rész,

g) az R. 14.  § (1) be kez dé sé nek ha to dik mon da tá ban
„az ille té kes Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be „a kincs tár
ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg rész,

h) az R. 14.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tá ban a
„Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár)” szö -
veg rész he lyé be „kincs tár” szö veg rész,

i) az R. 14.  § (1) be kez dé sé nek ötö dik mon da tá ban „az
Igaz ga tó sá go kon” szö veg rész he lyé be „a kincs tár te rü le ti
szer ve in” szö veg rész,

j) az R. 14.  §-a (3) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban,
14.  §-a (4) be kez dé sé nek el sõ és nyol ca dik mon da tá ban,
14.  §-a (7) be kez dé sé nek el sõ és má so dik mon da tá ban,
14.  §-a (11) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban a „te rü le ti leg
ille té kes Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „kincs tár il le -
té kes te rü le ti szer ve” szö veg rész,

k) az R. 14.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik, ne gye dik és
ha to dik mon da tá ban, 14.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik,
har ma dik, ötö dik, ha to dik és ki len ce dik mon da tá ban,
14.  §-a (5) be kez dé sé ben, 14.  §-a (7) be kez dé sé nek má so -
dik és har ma dik mon da tá ban, 14.  §-a (10) be kez dé sé nek
ötö dik és ha to dik mon da tá ban, 14.  §-a (11) be kez dé sé nek
má so dik és har ma dik mon da tá ban a „Kincs tár” szö veg rész 
he lyé be a „kincs tár” szö veg rész,

l) az R. 14.  §-a (6) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban 
a „Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Igaz ga tó ság” szö veg -
rész he lyé be a „kincs tár adat fel dol go zá sért fe le lõs te rü le ti
szer ve” szö veg rész,

m) az R. 14.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá -
ban a „te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó ság nak” szö veg rész
he lyé be a „kincs tár te rü le ti leg ille té kes szer vé nek” szö -
veg rész

lép.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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 1. számú melléklet a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

[1. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] 

A Z  A D Ó H A T Ó S Á G  T Ö L T I  K I !  
Az adóhatóság megnevezése:................................... 
Azonosítószáma:..................................................... 

B e j e l e n t é s  
a belföldi forgalmi rendszámú gépjárm adó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz 

1.  Az adóalany neve:….....................................................................................................................…..…... 

születési helye és ideje:......................................................................................................................….... 

anyja leánykori családi és utóneve:....................................................................................................…... 

adóazonosító jele, adószáma:............................................................................................................…..... 

lakcíme: ……………………................................................................................................................…

     székhelyének, vagy telephelyének címe: .................................................................................................. 

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

a gépjárm  rendszáma, alvázszáma: ………………………………………………………………….....

a gépjárm  teljesítménye (kilowatt/lóer ): ............................................................................................... 

2.  Az adómentesség jogcíme (a megfelel  válasz bet jelét karikázza be): 
a)  költségvetési szerv, egyház tulajdonában lév  gépjárm ,
b) társadalmi szervezet, alapítvány, ha az adóévet megel z  évben társasági adófizetési 

kötelezettsége nem volt, 
c) helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjárm ,

 da) súlyos mozgáskorlátozott személy gépjárm ve,
 db) súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító gépjárm ,
e) az a gépjárm , amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság 

biztosítja,
f) az Észak-atlanti Szerz dés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerz dés tagállamainak és 

az 1995. évi XVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vev  államainak 
Magyarországon tartózkodó fegyveres er i tulajdonában lév  gépjárm .

3. A 2. pont szerinti mentességhez kapcsolódó feltételek beálltának/megsz nésének id pontja  
(a megfelel  aláhúzandó): 

………… év …………………………. hó …….. nap 

4. A súlyos mozgáskorlátozott kiskorú születési ideje: 

….…….. év ..…..…………....……….. hó ……… nap 

5. A rend rhatóság igazolása szerinti id pont, amikor a gépjárm  jogellenesen kikerült az adóalany 
birtokából:  

……….. év ……………………………. hó ……… nap 

Felel ségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

............................................, 20.... év ........................................ hó ......... nap 

...................................... 
(cégszer ) aláírás  
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 2. számú melléklet a 41/2006.  (XII. 25.) PM rendelethez

[10. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

Megnevezés*

 db
adóalap
(kilowatt)

adó összeg 
(Ft)

 db
adóalap
(kilowatt)

adó összeg (Ft)

  1. Adóköteles személygépkocsi

  2. Adómentes személygépkocsi

     (3+4+5+6+7)

  3. a gépjárm adó törvény 5. § a)

  4. a gépjárm adó törvény 5. § b)

  5. a gépjárm adó törvény 5. § f)

  6. a gépjárm adó törvény 5. § j)

  7. a gépjárm adó törvény 5. § k)

  8.  Összes személygépkocsi (1+2)

  9.  Adóköteles motorkerékpár

10. Adómentes motorkerékpár

     (11+12+13+14)

11. a gépjárm adó törvény 5. § a)

12. a gépjárm adó törvény 5. § b)

13. a gépjárm adó törvény 5. § j)

14. a gépjárm adó törvény 5. § k)

15. Összes motorkerékpár (9+10)

16. A Központi Adatfeldolgozó Hivatal 

     által átadott adatok:

    –  személygépkocsi

    –  motorkerékpár

17.  MINDÖSSZESEN

 * A megnevezés címszó alatt található sorokat 0–20 kilowatt (kW), 21–30 kW, 31–40 kW, 41–50 kW, 51–60 kW,

   61–70 kW, 71–80 kW, 81–90 kW, 91–100 kW, 101–110 kW, 111–120 kW  és 121 kW feletti kategóriák szerint
   kell kigy jteni.

** 0–16 éves korig évente, 16 éves kor után halmozottan kell az adatokat összesíteni.

Mindösszesen

Személyszállító gépjárm vek (autóbusz, lakópótkocsi kivételével)

G É P J Á R M  A D Ó  I.

20….. évi kivetési összesít

 ………..  éves**
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 3. számú melléklet a  41/2006.  (XII. 25.) PM rendelethez

[10/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

száma adóköteles kedvezmény, fizetend összes* száma adóköteles kedvezmény, fizetend összes* száma adóköteles kedvezmény, fizetend összes* száma adóköteles kedvezmény, fizetend összes*

Megnevezés adóalap mentesség adó adó adóalap mentesség adó adó adóalap mentesség adó adó adóalap mentesség adó adó

összege összege összege összege

db kg Ft Ft Ft db kg Ft Ft Ft db kg Ft Ft Ft db kg Ft Ft Ft

  1. Nem kedvezményezett és nem 
mentes gépjárm vek

  2. Kedvezmény összesen
     (3+4+5+)
  3. 20%-os adókedvezménnyel 
érintett gépjárm vek
  4. 30%-os adókedvezménnyel 
érintett gépjárm vek
  5. 50%-os adókedvezménnyel 
érintett gépjárm vek

  6. Mentesség összesen
      (8+9+10+11+12)

8. a gépjárm adó törvény 5. § a)

9. a gépjárm adó törvény 5. § b)

10. a gépjárm adó törvény 5. § c)

11. a gépjárm adó törvény 5. § j)

12. a gépjárm adó törvény 5. § k)

 13. MINDÖSSZESEN (1+2+6)

* Az „összes adó" oszlop rovataiba  az adókedvezmény és a  fizetend  adó együttes összegét kell beírni.

G É P J Á R M  A D Ó  II.
20…..  évi kivetési összesít

AUTÓBUSZ (lakópótkocsi) TEHERGÉPJÁRM NYERGESVONTATÓ ÖSSZESEN
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 4. számú melléklet a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

[13. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

Ipar zési adó
2006. évi feldolgozási összesít

Ft

Megnevezés Összesen

   1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
   2. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
   3. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)
   4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
   5. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
   6. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
   7. Biztosítástechnikai eredmény (+)
   8. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
   9. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 10. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 11. A Htv. 52. § 22. j) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 12. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 13. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 14. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (–)
 15. Az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó (–)
 16. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (–)
 17. Felszolgálási díj árbevétele (–)
 18. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként 
       elszámolt ellenérték (–)

 19. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (–)
 20. HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL (ÁFA nélkül) 
       [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)–(14+15+16+17+18+19)]
 21. Eladott áruk beszerzési értéke (–)
 22. Közvetített szolgáltatások értéke (–)
 22/a. A 22. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 23. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (–)
 24. HTV. SZERINTI ADÓALAP [20–(21+23+24)]
 25. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (–)
 26. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap (–)
 27. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)
 28. HTV. SZERINTI ADÓALAP MENTESSÉGGEL KORRIGÁLVA [(24–25–26)+27]
 29. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (–)
 30. Adózás alá es  adóalap  (28–29)
 31. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 32. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (–)
 33.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (–)
 34. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (–)
 35. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [31–(32+33+34)]
 36. A Htv. 40. § (3)–(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege 
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 5. számú melléklet a  41/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

[13/b.  számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

Ft

Megnevezés Összesen

0–2 500 000 2 500 001–5 000 000 5 000 001–

 NEM AZ EGYSZER SÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK
     1. Személyi jövedelemadó szerinti bevétel, árbevétel
     2. Helyi adó törvény szerinti egyszer sített adóalap
     3.  A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)
     4.  A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolodó adóalap-mentesség (–)
     5. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap (–)
     6. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (–)
     7. Adózás alá es  adóalap  [(2+3)–(4+5+6)]
     8. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
     9. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (–)
   10. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (–)
   11. Az 1995. évi XVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (–)
   12. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [8–(9+10+11)]

 EGYSZER SÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK
  Magán személy vállalkozó
     1. Egyszer sített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap
     2. Helyi adó törvény szerinti egyszer sített adóalap (50%)
     3.  A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)
     4.  A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolodó adóalap-mentesség (–)
     5. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap (–)
     6. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (–)
     7. Adózás alá es  adóalap  [(2+3)–(4+5+6)]
     8. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
     9. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (–)
   10. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (–)
   11. Az 1995. évi XVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (–)
  12. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [8–(9+10+11)]
  13. A Htv. 40. § (3)–(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege 
  Nem magán személy vállalkozó

     1. Egyszer sített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap
     2. Helyi adó törvény szerinti egyszer sített adóalap (50%)
     3.  A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)
     4.  A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolodó adóalap-mentesség (–)
     5. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap (–)
     6. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (–)
     7. Adózás alá es  adóalap  [(2+3)–(4+5+6+)]
     8. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
     9. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (–)
   10. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (–)
   11. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [8–(9+10)]

   12. A Htv. 40. § (3)–(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó
          összege

   1. Egyszer sített vállalkozói adó alanya (f )
   2. Egyszer sített vállalkozói adó alanya és és az egyszer sített adóalap megállapítási 
        módot választja (f )

választó adóalany vállalkozási szint  adóalap

Egyszer sített adóalap megállapítási módot választó adóalanyok
ipar zési adóbevallásának

20  ….... évi feldolgozási összesít je

Egyszer sített adóalap megállapítási módot
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6. számú melléklet a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

[16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] 

H E L Y I  I P A R Z É S I  A D Ó B E V A L L Á S  

2006. adóévr l __________________önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l

Az adóhatóság tölti ki!

Benyújtás, postára adás napja:  

Az adóhatóság megnevezése:   _________________________________________________________________________ 

Az adóhatóság  azonosító száma: _______________________________________________________________________ 

                                                                                                                  ____________________________________________ 
                        Az átvev  aláírása 

1. Azonosító adatok 

 Az adózó neve (cégneve): ______________________________________________________________________ 

 címe (lakóhelye, székhelye): 

 ___________________________________________________________________________________________ 

telephelye:   

____________________________________________________________________________________________ 

levelezési címe: 

____________________________________________________________________________________________ 

 adószáma:   

 azonosító jele:     

 statisztikai számjele:

bankszámlaszáma:  

 A bevallás kitölt jének neve, telefonszáma: _______________________________________________________ 
          __________________________________________________________________________________________

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelel  négyzetbe x-szel jelölje.) 

  2.1. Éves bevallás  
  2.2. Záró bevallás 
  2.3. El társasági bevallás 
  2.4. Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó bevallása    
  2.5. Évközben kezd  adózó bevallása 
  2.6. Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó áttérésének 

évér l készült évközi bevallása 
2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mez -

 gazdasági stermel  bevallása 
  2.8. A Htv. 37. § (2) b) pontja alapján állandó jelleg  ipar zési 

  tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott   bevallás 

    év  hó nap 

               

                         

      _  _  

         

      _   _ _

– –
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3. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.) 

    3.1.   Felszámolás                                                                              
    3.2.   Végelszámolás                                                                         
    3.3.   Átalakulás                                                                                 
    3.4.   A tevékenység saját elhatározásból történ  megszüntetése        
    3.5.   Hatósági megszüntetés                                                              
    3.6.   El társaságként m köd  társaság cégbejegyzés iránti kérelmét  
             elutasították vagy kérelmét a bejegyzés el tt visszavonta
    3.7.   Székhely áthelyezése 
    3.8.   Telephely megszüntetése                                                          
    3.9.   Egyszer sített vállalkozói adóalanyiság megsz nése                
    3.10.  A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül  helyezése  
    3.11.  Egyéb                                                                                        

 4. Bevallási id szak:

 5.

            

A benyújtott kiegészít  lapok jelölésének megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.

6. Az adó alapjának egyszer sített meghatározási módját választók nyilatkozata

6.1. A 2006. adóévre az adóalap egyszer sített meghatározási módját választottam (a személyi jövedelemadóban 
átalányadózást választó adózók, azon egyéb adóalanyok részére, akik 2005. adóévben 4 millió Ft nettó árbevételt 
nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

6.2. A 2007. adóévre az adóalap egyszer sített meghatározásának módját választom (a személyi jövedelemadóban 
átalányadózást választó adózók, azon vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok részére, akik 2006. adóévben 
4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

6.3. A 2006. adóévben, mint az egyszer sített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszer sített megállapítási módját 
választottam.

6.4. A 2007. adóévre, mint az egyszer sített vállalkozói adó alanya az ipar zési adónál az egyszer sített adóalap 
meghatározási módot választom. Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

7. Könyvvezetés módja: (A megfelel  kockába tegyen egy x-et!) 

1. egyszeres                                                       
2. kett s                                            
3. bevételi és költségnyilvántartás     
4. bevételi nyilvántartás 

    év hó naptól év hó napig

A B  C  D  E  F  G  

8. Alkalmazott adóalap megosztás módszere:

(A Htv. mellékletének 2.2. pontjában szerepl  vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül 
a végs  fogyasztó részére nyújtó szolgáltatóknak ezt a pontot nem kell kitölteni.) 
( A megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.)  

– személyi jelleg  ráfordítással arányos  
 – eszközérték arányos 
 – személyi jelleg  ráfordítás és eszközérték arányos együtt 
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9. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA
Az adatokat 
forintban kell 

megadni 

Az
adóhatóság 

tölti ki! 

911 Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó árbevétel (részletezése  
külön lapon található) 

912  Eladott áruk beszerzési értéke
913  Közvetített szolgáltatások értéke 
    9131 A 913. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke
914  Anyagköltség 
915 Htv. szerinti – vállalkozási szint  – adóalap  
[911–(912+913+914)]
916 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 
917 Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap 
       mentessége 
918 A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény 
919 Mentességekkel korrigált Htv. szerinti – a vállalkozási szint  – adóalap  
[(915–916–917)+918] 
920 Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 919. sorban lév  adóalap 
megosztása szerinti – települési szint  adóalap
921 Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján összesen 
(9211+9212+9213+9214+9215)
9211 ……………………………………………………………… 
9212 ……………………………………………………………… 
9213 ……………………………………………………………… 
9214 ……………………………………………………………… 
9215 ……………………………………………………………… 
922 Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (920–921) 
923 Adóalapra jutó ipar zési adó összege (922. sor  x    %) 
924 Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény összesen 
(az önkormányzat rendeletében megállapított, az ipar zési  
adóból levonható mentesség, kedvezmény) (9241+9242+9243+9244) 
9241 …………………………………………………………………   
9242 ………………………………………………………………… 
9243 ………………………………………………………………… 
9244 ………………………………………………………………… 
925 Az ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenység után  az  
adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható 
adóátalány összege 
926 Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható  
kedvezmény összege [1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján] 
927 Ipar zési adófizetési kötelezettség [923–(924+925+926)] 
928 Adóel legre befizetett összeg 
929 Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg 
930 Még fizetend  adó [927–(928+929)] 
931 Adótúlfizetés összege [(927+928)–926] 

10. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: 

Nyilatkozat
                                                                                                                                                                                     
Társasági adóel legnek az adóévi várható fizetend  adó összegére történ  kiegészítésére kötelezett:  igen     nem 

1. Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál) nincs tartozásom. (Ha nincs 
tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje.)     
Amennyiben tartozása van, a G jel  kiegészít  lapot is ki kell tölteni! 

2. Amennyiben az adótúlfizetés egész összegét visszakéri azt a négyzetben x-szel jelölje!  

3. Az adótúlfizetés összegéb l visszatéríthet  adót az alábbi összegben kérem  
esedékességkor, helyi adó-fizetési, helyi adóel leg-fizetési kötelezettségemre elszámolni.      Ft 

4 Az adótúlfizetés fennmaradó összegét kérem visszatéríteni:        
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Figyelem! 
Az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellen rzése érdekében a bevalláshoz további részletez
táblázatokat rendszeresíthet. Ebben az esetben azok kitöltése is kötelez .
Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

_________________________________________,  

___________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyz  személy neve: ______________________________________________ 

adószáma:  

adóazonosító jele: 

adótanácsadói oklevelének száma, kelte, vagy adószakért i engedélyének száma, kelte: ______________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ellenjegyzés dátuma:  

A bevallást ellenjegyzem: 

                                                                                              _____________________________________________ 
                                                                                 adótanácsadó, adószakért  aláírása 

év hó nap

     _  _

         

    év hó nap
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A

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

2006. adóévr l ______________________önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi 

ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 

„A” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Adószáma:  

Adóazonosító jele (vagy technikai száma):   

__________________________________________,  

                                                                                    ____________________________________________
                                                                                         (cégszer ) aláírás

_ _

         

Az adatokat forintban 
kell megadni 

Az adóhatóság tölti ki! 

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó 
árbevétel (9111–9112–9113–9114–9115) 
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel    

9112 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló tör-
vény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt 
ellenérték 
9113 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb 
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 
9114 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó 
összege
9115 Felszolgálási díj árbevétele   

    év hó nap
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B

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások 
 nettó árbevételének a kiszámítása

2006. adóévr l _______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési

adóbevalláshoz kapcsolódó 

„B” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Adószáma:  

Technikai száma: _______________________________

__________________________________________,  

                                                                                                       _______________________________________ 
                                                                                                            (cégszer ) aláírás 

 Az adatokat forintban  
       kell megadni 

       Az adóhatóság 
             tölti ki! 

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó 
árbevétel [(9111+9112+9113+9114+9115+9116)–9117]

9111 Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek   

9112 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei   

9113 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó ár-
bevétele

9114 Befektetési szolgáltatás bevétele   

9115 Fedezeti ügyletek vesztességének/nyereségének 
nyereségjelleg  különbözete 

9116 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ 
vesztességének nyereségjelleg  különbözete 

9117 Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások   

_ _

    év hó nap
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 C 

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

2006. adóévr l ___________________________önkormányzat  illetékességi 
területén folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni 

adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 

„C” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Adószáma:    

Technikai száma: ____________________________________ 

Az adatokat forintban 
kell megadni 

Az adóhatóság  
tölti ki! 

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó 
árbevétel [(9111+9112+9113+9114+9115+9116)–9117] 

9111  Biztosítástechnikai eredmény   

9112 Nettó m ködési költségek   

9113 Befektetésekb l származó biztosítástechnikai 
ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb 
biztosítás-technikai ráfordítások együttes összege 

9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének 
nyereségjelleg  különbözete  

9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/vesz-
teségének nyereségjelleg  különbözete 

9116 Nem biztosítási tevékenység bevétele, befekte-
tések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. c) alpontja szerint 
egyéb növel  tételek 

9117 Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések   

__________________________________________,  
   

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás

_ _

    év hó nap



3. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 153

D

Befektetési vállalkozások 
nettó árbevételének a kiszámítása

2006. adóévr l ______________________önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési

adóbevalláshoz kapcsolódó 

„D” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve : ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Adószáma:        

Technikai száma: _______________________________________________

__________________________________________ 

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

_ _

 Az adatokat forintban 
    kell megadni 

 Az adóhatóság  
         tölti ki! 

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó 
árbevétel (9111+9112+9113+9114+9115) 

9111 Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek 
együttes összege 

9112 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei   

9113 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység 
bevétele

9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének 
nyereségjelleg  különbözete  

9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ 
veszteségének nyereségjelleg  különbözete 

    év hó nap
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E

Kockázati t ketársaságok és kockázati t kealapok
 nettó árbevételének a kiszámítása 

2006. adóévr l ___________________________önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló 

helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 

„E” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Adószáma:    

Technikai száma: ______________________________________________________________________ 

  Az adatokat Ft-ban  
kell megadni 

    Az adóhatóság  
            tölti ki! 

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szint  – éves nettó 
árbevétel [9111+9112–(9113+9114+9115)] 

9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel  

9112 Befektetett pénzügyi eszközöknek min sül
részvények, részesedések a mérlegkészítés id pontjáig
pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen 
befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés 
együttes összege 

9113 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként 
elszámolt ellenérték 

9114 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb 
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 

9115 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó 
összege

__________________________________________, 

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

_ _ _

    év hó nap
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F

A vállalkozási szint  adóalap megosztása

2006. adóévr l ________________önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési

adóbevalláshoz kapcsolódó 

 „F” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Adószáma:    

Adóazonosító jele (vagy technikai száma):  

Az adatokat  forintban 
kell megadni 

101 A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe 
veend  összes személyi jelleg  ráfordítás összege 

102 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az 
adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe veend  személyi jelleg
ráfordítás összege 

103 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti 
településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték 
összege

104 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veend  – a Htv. 
melléklete szerinti – eszközérték összege 

105 Közvetlenül a végs  fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az 
összes vezetékes gáz-, villamosenergia-szolgáltatásból származó  
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele  

106 Közvetlenül a végs  fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az 
önkormányzat illetékességi területére jutó vezetékes gáz-, villamosenergia- 
szolgáltatás nyújtásból származó számviteli törvény szerinti nettó 
árbevételben képviselt aránya 

__________________________________________, 

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

– –

         

    év hó nap



1
5
6

B
E

L
Ü

G
Y

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

3
.
sz

á
m

                              G 

Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról 

_________ adóévr l  _______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni  

adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó „G” jel  kiegészít  lap 

                  

Az adózó neve (cégneve):     

Adószáma, adóazonosító jele:        

Kijelentem, hogy az adóbevallás benyújtásának napján az alábbi lejárt esedékesség  köztartozásaim állnak fenn: 

A tartozást nyilvántartó szervezet A tartozás 

megnevezése számlavezet  pénzintézetének neve bankszámla pénzforgalmi jelz száma összege (Ft) 

01.                 

02.                 

03.                 

04.                 

05.                 

06.                 

07.                 

08.                 

09.                 

10.                 

11.         

12.         

Felel ségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

               ___________________________________
(cégszer ) aláírás 



A pénzügyminiszter
42/2006. (XII. 25.) PM

rendelete
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó

közterhek nyilvántartását segítõ számítógépes
programrendszer engedélyezésének igazgatási

szolgáltatási díjáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó adók 
és adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván tar tá sá -
ról, ke ze lé sé rõl és el szá mo lá sá ról  szóló 13/1991. (V. 21.)
PM ren de let 13.  §-ában meg ha tá ro zott, az ön kor mány za ti
adó ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó köz ter hek nyil ván tar tá sát
se gí tõ szá mí tó gé pes prog ram rend szer en ge dé lye zé sé re
irá nyu ló el já rá sért 350 000 fo rint igaz ga tá si szol gál ta tá si
dí jat kell fi zet ni. Amennyi ben több he lyi adó ne met ke zel a
prog ram rend szer, ak kor az alap dí jon fe lül min den to váb bi
adó nem után to váb bi 100 000-100 000 fo rint igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.

(2) Jó vá ha gyott prog ram mó do sí tá sa ese tén az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott díj 25%-át kell meg fi zet ni.

(3) A díj meg fi ze té se alól men tes a köz pon ti költ ség ve -
té si szerv.

2.  §

(1) A díj az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett 
mi nisz té ri um be vé te le.

(2) A dí jat az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té ri um 10032000-01454055-00000000 szá mú
szám lá já ra ban ki át uta lás sal kell meg fi zet ni oly mó don,
hogy a díj az el já rás kez de mé nye zé sé nek nap já ra jó vá írás -
ra ke rül jön.

(3) A díj nem té rít he tõ vissza ak kor, ha az en ge dé lye zõ
ha tó ság a szá mí tó gé pes prog ram rend szert, a prog ram rend -
szer mó do sí tá sát nem hagy ja jó vá, vagy a ké rel me zõ a ké -
rel met az en ge dé lye zé si el já rás le foly ta tá sa elõtt vissza -
von ja. A ké re lem is mé telt be nyúj tá sa ese tén a dí jat is mé -
tel ten meg kell fi zet ni.

3.  §

(1) A dí jak be sze dé sé re, ke ze lé sé re, nyil ván tar tá sá ra és
el szá mo lá sá ra az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let elõ írásait kell al kal -
maz ni. Az igaz ga tá si-szol gál ta tá si díj ról az adó po li ti ká ért

fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um el kü lö ní tett
nyil ván tar tást ve zet.

(2) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott dí jak ra
a) a díj fi ze tés re kö te le zet tek kö ré nek meg ál la pí tá sá ra

az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény (Itv.) 31.  §-a
(1) be kez dé sé nek el sõ mon da tá ban, va la mint a 31.  §-ának
(2) és (7) be kez dé sé ben fog lal ta kat,

b) a díj be haj tá sá ra az Itv. 88.  §-ában fog lal ta kat
kell meg fele lõen al kal maz ni az zal, hogy ahol az Itv. il le té -
ket em lít, azon e jog sza bály te kin te té ben dí jat kell ér te ni.

4.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen kez de mé nye zett prog -
ram en ge dé lye zé si el já rá sok ban kell al kal maz ni.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

Köz le mé nyek

Tá jé koz ta tó
az ügy ke ze lõi alap vizs ga kö ve tel mény rend sze ré rõl

Az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság (továb -
biakban: OKV) El nök sé ge a köz igaz ga tá si és az ügyke -
zelõi alap vizs gá ról szó ló 51/1993. (III. 31.) Korm. ren de -
let 4. § (1) be kez dé se alap ján – 2007. ja nu ár 1-jei hatály -
lyal – az ügy ke ze lõi alap vizs ga vizs ga tár gya i nak kö ve tel -
mény rend sze rét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az új kö ve tel mény rend szer köz zé té te lé vel a Ma gyar
Köz löny 1999. évi 30. szá má ban köz zé tett ügy ke ze lõi alap -
vizs gá ra vo nat ko zó kö ve tel mény rend szer ha tá lyát vesz ti.

1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
az ügy ke ze lõi alap vizs ga gya kor la ti és szó be li

vizs gá já nak tel je sí té sé hez

Az ügy ke ze lõi alap vizs ga egy gya kor la ti és egy szó be li
vizs ga rész tel je sí té sé bõl áll. A vizs gá zó egy vizs ga na pon
tesz gya kor la ti és szóbeli vizsgát.

Gya kor la ti vizs ga
A vizs gá zó a gya kor la ti vizs ga rész tel je sí té se so rán szá -

mot ad ar ról, hogy a tan anya got a kö ve tel mény rend szer -
nek meg fe le lõ szín vo na lon is me ri, és ké pes azt alkalmazni
a gyakorlatban.
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A gya kor la ti vizs ga so rán a vizs gá zó egy írás be li fel -
adat la pot tölt ki, amely A) és B) rész bõl áll. Az A) rész
2 fel ada ta tar tal maz za az ál ta lá nos ügy irat ke ze lés re vo nat -
ko zó kér dé se ket, a B) rész 2 fel ada ta tar tal maz za a tit kos
ügy irat ke ze lés re vo nat ko zó kér dé se ket. Az írás be li fel -
adat lap meg ol dá sá ra ma xi má li san 40 pont adható. A gya -
kor la ti vizsga idõtartama 60 perc.

A vizs ga bi zott ság a gya kor la ti vizs gát egy érdemjegy -
gyel mi nõ sí ti:

Elég te len (1) 0–20 pont

Elég sé ges (2) 21–25 pont

Kö ze pes (3) 26–30 pont

Jó (4) 31–35 pont

Je les (5) 36–40 pont

Amennyi ben a vizs gá zó ren del ke zik a mi nõ sí tett adat
ke ze lé sé nek rend jé rõl szó ló 79/1995. (VI. 30.) Korm. ren -
de let 13 §-ában meg ha tá ro zott bi zo nyít vánnyal, fel men -
tést kap a B) fel adat rész megoldása alól.

Eb ben az eset ben a vizs ga bi zott ság csak az A) fel adat sort
vizs gál ja, a fel adat lap meg ol dá sá ra ma xi má li san 20 pont
 adható.

Elég te len (1) 0–10 pont

Elég sé ges (2) 11–13 pont

Kö ze pes (3) 14–16 pont

Jó (4) 17–18 pont

Je les (5) 19–20 pont

A si ke res gya kor la ti vizs ga fel té te le, hogy a vizs gá zó
kö zért he tõ, szak ma i lag és nyelv ta ni lag egy aránt he lyes,
át te kint he tõ és ol vas ha tó vá la szo kat ad jon az írás be li fel -
adat lap kérdéseire.

Szó be li vizs ga

A szó be li vizs gán a vizs gá zó szá mot ad ar ról, hogy a ki -
hú zott té te len sze rep lõ kér dé se ket a kö ve tel mény rend szer -
ben és a tan anyag ban meg ha tá ro zott szinten ismeri.

A vizs gá zó a szó be li vizs gán két té telt húz. Az A) té tel
tar tal maz egy ál ta lá nos köz igaz ga tá si is me re tek re vo nat -
ko zó és egy ál ta lá nos irat ke ze lés re vo nat ko zó kér dést, a
B) té tel pe dig egy tit kos ügy irat ke ze lés re vo nat ko zó kér -
dést. Amennyi ben a vizs gá zó ren del ke zik a mi nõ sí tett adat 
ke ze lé sé nek rend jé rõl szó ló 79/1995. (VI. 30.) Korm. ren -
de let 13 §-ában meghatározott bizonyítvánnyal, csak
A) té telt kell húznia.

A szó be li fe le let re va ló fel ké szü lés re leg alább 20 per cet
kell biz to sí ta ni a vizs gá zó számára.

A vizs ga bi zott ság a té tel hez nem tar to zó, az ügy ke ze lõi
alap vizs ga tan anya gá ba tar to zó to váb bi kér dé sek fel te vé -
sé vel is tá jé ko zód hat a vizsgázó felkészültségérõl.

A szó be li vizs gá ra bo csá tás nak nem fel té te le az ered mé -
nyes gya kor la ti vizsga.

A vizs ga bi zott ság a szó be li vizs gát a té tel ki fej té se és a
fel tett kér dé sek re adott vá la szok alap ján egy ér dem jeggyel   
[je les (5), jó (4), kö ze pes (3), elég sé ges (2), elég te len (1)]
mi nõ sí ti.

A vizs ga bi zott ság elég te len (1) ér dem jeggyel mi nõ sít és 
ja ví tó vizs gá ra uta sít, ha a té tel bár mely ré szé nek ki fej té se
és ugyan ezen té tel rész hez kap cso ló dó an fel tett kér dé sek re
adott vá la szok so rán meg gyõ zõ dött ar ról, hogy a vizs gá zó
a kö ve tel mény rend szer ben elõ írt is me re te ket nem sa já tí -
tot ta el.

2. Az ügy ke ze lõi alap vizs ga
tar tal mi kö ve tel mé nyei

Az ügy ke ze lõi alap vizs ga tan anya gá nak té ma kö rei:
I. A köz igaz ga tás fel épí té se és mû kö dé se
II. A köz szol gá la ti jog vi szony
III. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás sza bá lyai
IV. A köz igaz ga tás in for ma ti kai tá mo ga tá sa
V. Ügy vi tel, ügy irat ke ze lés
VI. Adat vé del mi és tit kos ügy irat ke ze lé si is me re tek

I. A KÖZIGAZGATÁS FELÉPÍTÉSE ÉS MÛKÖDÉSE
TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó át fo gó an is mer je a vég -
re haj tó ha tal mat meg tes te sí tõ köz igaz ga tás szer ve zet rend -
sze rét és an nak sa já tos sá ga it, tud jon kü lönb sé get ten ni a
köz igaz ga tás két al rend sze re, az ál lam igaz ga tá si és az ön -
kor mány za ti igazgatás között.

1. A köz igaz ga tás fel épí té se
A vizs gá zó is mer je a köz igaz ga tás fo gal mát, fel ada ta it,

a köz igaz ga tás szer ve zet rend sze rét. 

2. Ál lam igaz ga tás
A vizs gá zó be tud ja mu tat ni a köz pon ti ál lam igaz ga tá si

szer vek és az ál lam igaz ga tás te rü le ti, he lyi szer ve i nek
szer ve ze té re és mû kö dé sé re, il let ve fel adat- és ha tás kö ré re
vonatkozó fõbb szabályokat.

3. Ön kor mány za ti igaz ga tás
A vizs gá zó le gyen ké pes ér tel mez ni az ön kor mány za ti -

ság lé nye gét, is mer je az ön kor mány za tok al kot má nyos
alap jo ga it és az ön kor mány za tok tí pu sa it. A vizs gá zó is -
mer je az ön kor mány za ti fel ada tok tí pu sa it, le gyen ké pes
be mu tat ni az ön kor mány za tok szervezetét és mû kö dé sé -
nek fõbb szabályait.

Szó be li vizs ga kér dé sek a köz igaz ga tás fel épí té se és mû -
kö dé se témakörbõl:

1. Is mer tes se a köz igaz ga tás fo gal mát és mu tas sa be rö -
vi den a köz igaz ga tás rendszerét!

2. So rol ja fel az ál lam igaz ga tás köz pon ti szer ve i nek kö -
rét! Mu tas sa be rö vi den a Kor mány sze re pét, szer ve ze tét
és mûködését!
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3. So rol ja fel az ál lam igaz ga tás köz pon ti szer ve i nek kö -
rét! Mu tas sa be rö vi den a mi nisz té ri um fel ada ta it és szer -
ve ze tét!

4. Is mer tes se rö vi den az ál lam igaz ga tás he lyi (te rü le ti
és te le pü lé si) szer ve i re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat!
So rol ja fel a köz igaz ga tá si hivatalok feladatait!

5. Is mer tes se az ön kor mány za ti rend szer alap ja it és az
ön kor mány za tok típusait!

6. Is mer tes se rö vi den a te le pü lé si ön kor mány za tok kö -
te le zõ fel adat- és ha tás kö re it és mu tas sa be az ön ként vál -
lalt fel ada tok ra vonatkozó szabályokat!

7. Mu tas sa be rö vi den az ön kor mány za tok szer ve ze tét!

8. Is mer tes se az ön kor mány za tok mû kö dé sé re vonat -
kozó fõbb szabályokat!

II. A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY TÉMAKÖR
TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó meg sze rez ze a köz szol -
gá la ti jog vi szo nyá ra vo nat ko zó alap is me re te ket, be te kin -
tést nyer jen an nak tar tal má ba. A tan anyag rész el sa já tí tá sá -
val a vizs gá zó ké pes lesz a köz szol gá la ti jog vi szo nyá val
kapcsolatos ügyekben való tájékozódásra. 

1. A köz szol gá la ti jog vi szony in téz mé nye

A vizs gá zó is mer je a köz szol gá lat jel lem zõ it, a köz szol -
gá la ti jog vi szony sa já tos sá ga it a mun ka vi szony hoz ké pest
és a köz szol gá la ti jog vi szony ala nya it. Le gyen tisz tá ban a
köz szol gá la ti jog vi szony ke let ke zé sé nek, meg szû né sé nek
és megszüntetésének eseteivel és következményeivel.

2. A köz szol gá la ti jog vi szony tar tal ma, az ügy ke ze lõk re
vo nat ko zó sza bá lyok

A vizs gá zó is mer je a köz szol gá la ti jog vi szo nyá ból ere -
dõ fõbb ál ta lá nos, va la mint sa já tos kö te le zett sé ge it és jo -
ga it. A vizs gá zó is mer je a ma gyar köz szol gá lat rend sze ré -
ben az ügy ke ze lõk re vonatkozó szabályokat és ren del ke -
zé se ket.

Szó be li vizs ga kér dé sek a köz szol gá la ti jog vi szony té -
ma kör bõl:

1. So rol ja fel a köz szol gá lat jel lem zõ it és is mer tes se a
köz szol gá la ti jog vi szony alanyait!

2. Mu tas sa be a köz szol gá la ti jog vi szony ke let ke zé sé -
nek mód ját és is mer tes se rö vi den a ki ne ve zés tartalmát!

3. Is mer tes se a köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né sé -
nek és meg szün te té sé nek eseteit!

4. Mutas sa be rö vi den a köz tiszt vi se lõ ál ta lá nos és sa já -
tos kö te le zett sé ge it!

5. Mu tas sa be rö vi den a köz tiszt vi se lõ ál ta lá nos és sa já -
tos jogait!

6. Ha tá roz za meg az ügy ke ze lõ fo gal mát és is mer tes se a 
Ktv. ügy ke ze lõk re vo nat ko zó rendelkezéseit!

III. A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS
SZABÁLYAI TÉMAKÖR

TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó rend sze re zett át te kin -
tést kap jon a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás me ne té rõl és
leg fon to sabb sza bá lya i ról. A vizs gá zó is mer je a ha tó sá gi
jog al kal ma zás fo gal mát, a ha tó sá gi el já rás alap el ve it,
alap fo gal ma it, az eljárás szakaszait és menetét.

1. A köz igaz ga tá si szer vek ha tó sá gi jog al kal ma zó te vé -
keny sé ge, a köz igaz ga tá si el já rá si jog, va la mint a köz igaz -
ga tá si el já rás alap el vei

A vizs gá zó le gyen ké pes ér tel mez ni a ha tó sá gi jog al kal -
ma zás fo gal mát, is mer je a ha tó sá gi cse lek mé nyek fon to -
sabb tí pu sa it. Is mer je a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
el já rás jog fo gal mát és cél ját. A vizs gá zó le gyen ké pes
meg ha tá roz ni az alapelvek fõbb csoportjait.

2. A Ket. ha tá lya, a ha tó sá gi ügy, az ügy fél és a ha tó ság

A vizs gá zó is mer je a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló tör vény (Ket.)
sze mé lyi, te rü le ti és idõ be li ha tá lyát. Is mer je a ha tó sá gi
ügy és az ügy fél fogalmát, az eljáró hatóságok körét.

3. Jog ha tó ság, ha tás kör, il le té kes ség

A vizs gá zó le gyen ké pes ér tel mez ni a jog ha tó ság, ha tás -
kör és il le té kes ség fo gal mát és szabályait.

4. A köz igaz ga tá si el já rás sza ka szai

A vizs gá zó tud ja fel so rol ni a köz igaz ga tá si el já rás sza -
ka sza it, és le gyen ké pes meg ha tá roz ni azok cél ját és ren -
del te té sét. A vizs gá zó is mer je az el sõ fo kú el já rás sza bá -
lya it, va la mint a ha tó ság dön té se i nek tí pu sa it, kü lö nös te -
kin tet tel a ha tá ro zat és a jegy zõ könyv tar tal mi és for mai
kö ve tel mé nye i re. A vizs gá zó fel tud ja so rol ni a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gi el já rás ban ren del ke zés re álló jogorvoslatok
típusait és a közigazgatási végrehajtás rendeltetését. 

Szó be li vizs ga kér dé sek a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
sza bá lyai témakörbõl:

1. Ha tá roz za meg a köz igaz ga tá si ha tó sá gi jog al kal ma -
zó te vé keny ség, a köz igaz ga tá si el já rá si jog és a köz igaz -
ga tá si hatósági ügy fogalmát!

2. Mu tas sa be a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás alap el ve i -
nek fõbb cso port ja it, min den cso port hoz so rol jon fel né -
hány példát!

3. Is mer tes se az ügy fél, a köz igaz ga tá si ha tó ság és a
sze mé lyi, tár gyi, te rü le ti és idõ be li ha tály fo gal mát a Ket.
vonatkozásában!

4. Ha tá roz za meg a jog ha tó ság, ha tás kör és az il le té kes -
ség fo gal mát a köz igaz ga tá si ha tó sá gi eljárásban!

5. Mu tas sa be rö vi den a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
szakaszait!
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6. Mu tas sa be rö vi den az el sõ fo kú vagy alap el já rás ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás -
ban!

7. Is mer tes se a jegy zõ könyv fõbb tar tal mi és for mai ele -
meit!

8. Is mer tes se a ha tá ro zat fõbb tar tal mi és for mai ele -
meit!

9. Cso por to sít sa a köz igaz ga tá si el já rás ban ren del ke -
zés re ál ló jog or vos la to kat! Is mer tes se a fel leb be zés re vo -
nat ko zó fõbb szabályokat!

10. Ha tá roz za meg a köz igaz ga tá si vég re haj tás lé nye -
gét!

IV. A KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI
TÁMOGATÁSA TÉMAKÖR TARTALMI

KÖVETELMÉNYEI 

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó sze rez zen át fo gó is me -
re te ket a ma már alap ve tõ mun ka esz köz ként funk ci o ná ló
sze mé lyi szá mí tó gép al kal ma zá sá ról az ügy vi tel ben.
A vizs gá zó le gyen tisz tá ban az elekt ro ni kus ügy in té zés
formáival és alapvetõ szabályaival. 

1. Az ügy vi te li mun ka in for ma ti kai tá mo ga tott sá ga
A vizs gá zó is mer je a sze mé lyi szá mí tó gép al kal ma zá sá -

nak le he tõ sé ge it, elõ nye it. Ké pes le gyen az ügy vi te li fel -
ada tok in for ma ti kai esz kö zök kel tör té nõ meg ol dá sá nak
be mu ta tá sá ra. A vizs gá zó be tud ja mu tat ni a szá mí tó gé pes
ik ta tás elõ nye it, a szö veg szer kesz tés jel lem zõ it, le he tõ sé -
ge it, a táblázatkezelés, adatkezelés funkcióját.

2. Elekt ro ni kus köz igaz ga tás, elekt ro ni kus ügy in té zés
A vizs gá zó le gyen tisz tá ban a köz igaz ga tá si ügyek

elekt ro ni kus in té zé sé nek kor mány za ti cél ki tû zé se i vel, va -
la mint az elekt ro ni kus köz igaz ga tás mû köd te té sé nek rend -
sze ré vel. A vizs gá zó is mer je a kor mány za ti por tál és az
ügy fél ka pu funk ci ó ját, sze re pét az elekt ro ni kus ügy in té -
zés ben. Is mer je az elekt ro ni kus le ve le zés sel, az ügy fél ka -
pu lé te sí té sé vel, hasz ná la tá val, meg szün te té sé vel kap cso -
la tos fõbb sza bá lyo kat. Le gyen tisz tá ban a köz igaz ga tá si
szervek elektronikus tájékoztatási kö te le zett sé gé re vo nat -
ko zó alapvetõ követelményekkel.

Szó be li vizs ga kér dé sek a köz igaz ga tás in for ma ti kai tá -
mo ga tá sa témakörbõl:

1. Fog lal ja össze rö vi den, hogy mi lyen le he tõ sé get hor -
doz ma gá ban a szá mí tó gép iro dai alkalmazása!

2. So rol ja fel a szá mí tó gé pes ik ta tás elõ nye it!
3. Mu tas sa be pél dá kon ke resz tül, hogy mi lyen meg ol -

dá sok kal könnyí ti meg a szá mí tó gép az irat ké szí tés mû ve -
le tét, va la mint a táb lá za tok készítését!

4. Mu tas sa be rö vi den a köz igaz ga tás Köz pon ti Elekt ro -
ni kus Szol gál ta tó Rendszerét!

5. Is mer tes se az elekt ro ni kus ügy in té zés ál ta lá nos sza -
bá lya it!

6. Is mer tes se az elekt ro ni kus le ve le zés tör vé nyi sza bá -
lyo zá sá nak szük sé ges sé gét!

7. Ha tá roz za meg az elekt ro ni kus alá írás ren del te té sét!

8. Rö vi den is mer tes se az elekt ro ni kus alá írás sal tör té nõ
ügy in té zés leg fon to sabb szabályait!

9. Mu tas sa be az ügyfél ka pu lé te sí té sé hez szük sé ges re -
giszt rá ció formáit!

10. Is mer tes se a köz igaz ga tá si ügyek in té zé sé nek mód -
ját az ügy fél kap un keresztül!

11. Is mer tes se a köz igaz ga tá si szer vek elekt ro ni kus tá -
jé koz ta tá si kö te le zett sé gé re vo nat ko zó szabályokat!

12. So rol ja fel az egyéb elekt ro ni kus esz kö zök kel tör -
ténõ kap cso lat tar tás fõbb szabályait!

V. ÜGYVITEL, ÜGYIRATKEZELÉS TÉMAKÖR
TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó sa já tít sa el az ál ta lá nos
ügy vi tel lel kap cso la tos te vé keny sé ge ket és is mer je meg az 
ügy vi te li mun ka fo lya ma to kat, a le het sé ges ügy vi te li szer -
ve ze ti meg ol dá so kat. Sa já tít sa el az ügy irat ke ze lé si fel ada -
tok el lá tá sá hoz szük sé ges szak mai alap is me re te ket és
készségszinten legyen képes azok gyakorlati alkalmazá -
sára.

1. Az ügy vi te li mun ka he lye és sze re pe a szer ve zet ben

A vizs gá zó tud jon kü lönb sé get ten ni a szer ve ze tek kü -
lön bö zõ tí pu sai kö zött. Le gyen tisz tá ban az ügy vi tel, az
ügy in té zés és ügy irat ke ze lés kap cso la tá val, je len tõ sé gé -
vel.

2. Ügy irat ke ze lés sza bá lyo zá sa

A vizs gá zó is mer je az ügy irat ke ze lés re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat és az ügy irat ke ze lés kö ve tel mé nye it. Sa já tít sa el
az ügy irat ke ze lés irá nyí tá sá val és fel ügye le té vel kap cso la -
tos ismereteket.

3. Ügy irat ke ze lés fo lya ma ta

A vizs gá zó rész le te sen is mer je az irat ke ze lés szer ve ze ti
rend jé vel kap cso la tos sza bá lyo kat, az ügy irat ke ze lés fo -
lya ma tát (kül de mé nyek át vé te le, fel bon tá sa, ér kez te tés,
kül de mé nyek sze re lé se, csa to lá sa, ik ta tás mu ta tó zás, szig -
ná lás, ügy irat ké szí té se, ki ad má nyo zás, ira tok sok szo ro sí -
tá sa, to váb bí tá sa, ha tár idõ nyil ván tar tá sa stb.). A vizs gázó
ismerje az iratok védelmére vonatkozó fõbb sza bá lyo kat.

Szó be li vizs ga kér dé sek az ügy vi tel, ügy irat ke ze lés té -
ma kör bõl:

1. Mu tas sa be, hogy mi a sze re pe az ügy vi te li mun ká nak 
egy adott szer ve zet ben!

2. Is mer tes se az ügy irat ke ze lés cél ját és ren del te té sét!

3. Mu tas sa be rö vi den az ügy irat ke ze lés irá nyí tá sá nak,
fel ügye le té nek rend sze rét!
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4. So rol ja fel az irat ke ze lés sel szem ben tá masz tott ál ta -
lá nos kö ve tel mé nye ket!

5. Is mer tes se a kü lön bö zõ irat ke ze lé si szer ve ze ti fel épí -
té se ket és a köz tük lé võ különbségeket!

6. Mu tas sa be a pa pír ala pú kül de mé nyek át vé te lé nek
sza bá lya it!

7. Is mer tes se az elekt ro ni kus kül de mé nyek át vé te lé nek
szabályait!

8. Mu tas sa be, hogy a kül de mé nyek fel bon tá sa kor mi -
lyen el len õr zé se ket kell elvégezni!

9. Mu tas sa be a pa pír ala pú kül de mé nyek fel bon tá sá nak
sza bá lya it!

10. Is mer te tes se az elekt ro ni kus ira tok bon tá sá nak sza -
bá lya it!

11. Ha tá roz za meg az ér kez te tés fo gal mát!

12. Is mer tes se a ké zi és szá mí tó gé pes ik ta tás ra vo nat ko -
zó ál ta lá nos szabályokat!

13. Mu tas sa be a ké zi ik ta tás kö ve tel mé nye it!

14. Mu tas sa be a szá mí tó gé pes ik ta tás kö ve tel mé nye it!

15. Ha tá roz za meg a szig ná lás fo gal mát és fejt se ki sze -
re pét az ügy irat ke ze lés ben!

16. So rol ja fel az ügy irat ké szí tés moz za na ta it! Hatá -
rozza meg a ki ad má nyo zás fo gal mát és hi te les sé gé nek fel -
té te le it!

17. Is mer tes se a ha tár idõ-nyil ván tar tás szük sé ges sé gét!

18. Mu tas sa be, hogy mi lyen elõ írá so kat kell be tar ta ni
az ira tok sok szo ro sí tá sa során!

19. Rö vi den mu tas sa be, hogy mi lyen sza bá lyo kat kell
kö vet ni az ira tok to váb bí tá sa során!

20. Rö vi den is mer tes se az irat tá ri terv cél ját és felépí -
tését!

21. Is mer tes se az irat tá ro zás sze re pét és az irat tár ba he -
lye zés fõbb moz za na ta it!

22. Mu tas sa be az ira tok se lej te zé sé nek fo lya ma tát!

VI. ADATVÉDELMI ÉS TITKOS ÜGYIRATKEZELÉSI
ISMERETEK TÉMAKÖR

TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A fe je zet cél ja, hogy a vizs gá zó is mer je a sze mé lyes
ada tok vé del mé nek és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá -
nak je len tõ sé gét, a jo gi sza bá lyo zás alap fo gal ma it és az
adat ke ze lés sza bá lya it. To váb bá is mer je a tit kos ügy irat -
ke ze lés alap ve tõ sza bá lya it és az ál ta lá nos irat ke ze lés tõl
el té rõ ke ze lé si elõírásokat, valamint ezek törvényi hátterét
és alapelveit.

1. Ál ta lá nos adat vé de lem

A vizs gá zó ké pes le gyen meg ha tá roz ni a sze mé lyes
adat, a köz ér de kû adat, a nem nyil vá nos adat, az ál lam ti -
tok, va la mint a szol gá la ti ti tok fo gal mát. Is mer je az egyes
adat tí pu sok ra vo nat ko zó adatkezelési szabályokat.

2. Tit kos ügy irat ke ze lé si is me re tek

A vizs gá zó is mer je a ti tok vé de lem rend sze rét és alap ve -
tõ sza bá lya it, az ál lam ti tok, va la mint a szol gá la ti ti tok fo -
gal mát. A vizs gá zó ké pes le gyen be mu tat ni a mi nõ sí té si
el já rás ren del te té sét, meg tud ja ha tá roz ni a mi nõ sí tés re jo -
go sul tak kö ré nek fõbb jel lem zõ it. A vizs gá zó is mer je a mi -
nõ sí tett ada tok meg is me ré sé re és vé del mé re vo nat ko zó ál -
ta lá nos szabályokat, valamint a minõsített adat ke ze lés
alap ve tõ szabályait.

Szó be li vizs ga kér dé sek az adat vé de le mi és tit kos ügy -
irat ke ze lé si is me re tek témakörbõl:

1. Ha tá roz za meg a sze mé lyes adat fo gal mát és fejt se ki,
hogy mi lyen fel té te lek kel ke zel he tõ sze mé lyes adat!

2. Is mer tes se, hogy mi lyen te vé keny ség mi nõ sül het
adat ke ze lés nek!

3. Ha tá roz za meg a „köz ér de kû adat” fo gal mát és is mer -
tes se, hogy mely ada to kat nem kell köz zé ten nie a köz fel -
ada tot el lá tó szerveknek!

4. Ha tá roz za meg a ti tok vé de lem cél ját és ga ran ci á it!

5. Fog lal ja össze a ti tok vé de lem fõbb sza bá lya it!

6. Is mer tes se a mi nõ sí tett ira tok ke ze lé sé nek alap ve tõ
szabályait!

7. Is mer tes se a mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó irat ké szí té -
se és nyil ván tar tá sa, il let ve a ha gyo má nyos irat ké szí té se
és nyil ván tar tá sa közötti különbségeket!

8. Is mer tes se a mi nõ sí tett ira tok át vé te lé re vo nat ko zó
szabályokat!

9. Mu tas sa be a mi nõ sí tett ada tok to váb bí tá sá ra vo nat -
ko zó elõírásokat!

10. Is mer tes se, hogy a mi nõ sí tett ada tok õr zé se so rán
mi lyen elõ írá so kat kell betartani!

Jog sza bály jegy zék:

– A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény

– A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -
sá ról szó ló 2006. évi LV. törvény

– Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról szó ló 2005.
évi XC. törvény

– A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

– Az elekt ro ni kus alá írás ról szó ló 2001. évi XXXV.
tör vény

– A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a magánlevél -
tári anyag vé del mé rõl szó ló 1995. évi LXVI. tör vény (Le -
vél tá ri törvény)

– Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995.
évi LXV. törvény

– A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról szó ló 1992. évi LXIII. tör vény
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– A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény

– A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV.
tör vény

– A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló
1949. évi XX. tör vény

– Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet

– A köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke -
ze lé si szoft ve rek kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek -
rõl szó ló 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM együttes
rendelet

– A köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke -
ze lé si szoft ve rek meg fe le lõ sé gét ta nú sí tó szer ve ze tek ki je -
lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szóló 16/2006. (IV. 6.)
BM rendelet

– A köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá -
nos kö ve tel mé nye i rõl szó ló 335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendelet

– A köz ér de kû ada tok elekt ro ni kus köz zé té te lé re, az
egy sé ges köz adat ke re sõ rend szer re, va la mint a köz pon ti
jegy zék adat tar tal má ra, az adat in teg rá ci ó ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet

– Az elekt ro ni kus ügy in té zést le he tõ vé te võ in for ma ti -
kai rend sze rek biz ton sá gá ról, együtt mû kö dé si ké pes sé gé -
rõl és egy sé ges hasz ná la tá ról szó ló 195/2005. (IX. 22.)
Korm. rendelet

– A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban fel hasz nált
elekt ro ni kus alá írá sok ra és az azok hoz tar to zó tanúsít -
ványokra, va la mint a ta nú sít vá nyo kat ki bo csá tó hite -
lesítésszolgáltatókra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek rõl szó ló
194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

– Az elekt ro ni kus ügy in té zés rész le tes sza bá lya i ról
szó ló 193/2005. (IX. 22.) Korm. ren de le tet

– A mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sé nek rend jé rõl szó ló
79/2005. (VI. 30.) Korm. rendelet

– A pa pír ala pú do ku men tu mok ról elekt ro ni kus úton
tör té nõ má so lat ké szí té sé nek sza bá lya i ról szó ló 13/2005.
(X. 27.) IHM rendelet

– Az elekt ro ni kus ügy in té zé si el já rás ban al kal maz ha tó
do ku men tu mok rész le tes tech ni kai sza bá lya i ról szó ló
12/2005. (X. 27.) IHM rendelet

– A köz igaz ga tá si hi va ta lok ról szó ló 297/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let

Iro da lom jegy zék:

Ál ta lá nos ügy ke ze lõi alap is me re tek, (szerk.: Pó csi
 Anikó). Ki ad ja: Ma gyar Köz igaz ga tá si Intézet, 2006.

Irat min ta tár az Ál ta lá nos ügy ke ze lõi alap is me re tek c.
se géd let hez, (szerk.: Szán tai Ad ri enn). Ki ad ja: Ma gyar
Köz igaz ga tá si Intézet, 2006.

To váb bi ta nul má nyok és tan köny vek, me lyek az
egyes té ma kö rök el mé lyül tebb ta nul má nyo zá sát se -
gítik:

Az I–III. fe je zet hez:
Köz igaz ga tá si alap vizs ga. Ki ad ja: Ma gyar Köz igaz ga -

tá si In té zet, 2006.
Ál ta lá nos köz igaz ga tá si is me re tek. Ki ad ja: Ma gyar

Köz igaz ga tá si In té zet, 2002.

A IV–VI. fe je zet hez:
Dr. Mer czel Krisz ti na: Köz igaz ga tá si ügy vi tel. Ki ad ja:

PTE, Pécs, 2006.
Tró csá nyi Sá ra: A kom mu ni ká ció jo gi alap jai. Ki ad ja:

Osi ris Ki adó, 2004.
Fre i sin ger Edé né: Iro dai ügy vi tel (5. ki adás). Ki ad ja:

Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt., 2004.
Fre i sin ger Edé né: Igaz ga tá si és ügy vi te li tech ni kai is -

me re tek. Ki ad ja: Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt., 2000.

A Legfõbb Ügyészség közleménye
ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítésérõl

Lo u is né dr. Vin ce Zsu zsa ke rü le ti ügyész sé gi ügyész el -
tu laj do ní tott 010489, dr. Kiss Pál ügyész sé gi fo gal ma zó
el ve szí tett 050051, dr. Ke me nes Csa ba bu da pes ti I. és
XII. ke rü le ti ügyész sé gi ügyész el ve szí tett 012381, dr.
Hor váth Lász ló Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei fõ ügyész el -
ve szí tett 012127, dr. Var koly Ba lázs bar csi vá ros ügyész -
sé gi fo gal ma zó el ve szí tett 050540, dr. Kar dos Já nos
 Tolna me gyei fõ ügyész sé gi ügyész 011516, dr. La ka tos
Ist ván Tol na me gyei cso port ve ze tõ ügyész 010976, va la -
mint Gesz ler András ka to nai fõ ügyész sé gi törzs õr mes ter
140008 sor szá mú szol gá la ti iga zol vá nyát a Leg fõbb
Ügyész ség Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ -
osz tá lya ér vény te le ní tet te.

A Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Köz igaz ga tás tu do má nyi Kar

(volt Ál lam igaz ga tá si Fõ is ko la jog utód in téz mé nye)
fel hí vá sa

szak irá nyú to vább kép zés ben va ló rész vé tel re

Az Ál lam igaz ga tá si To vább kép zõ In té zet – egye te mi,
il let ve fõ is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ dip lo má sok ré -
szé re – fel vé telt hir det a 2007/2008. tan vé re újabb ok le ve -
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let nyúj tó szak irá nyú to vább kép zés re, az alábbi szak irá -
nyo kon:

– igaz ga tá si rend szer szer ve zõ,

– költ ség ve té si el len õr zés,

– kör nye zet vé del mi igaz ga tás,

– ön kor mány za ti gaz dál ko dás,

– sze mély ügyi igaz ga tás,

– szo ci á lis igaz ga tás.

Az egyes sza kok te ma ti kus tar tal ma a http://www.
uni-cor vi nus.hu web cí men te kint he tõ meg. A kép zés min -
den sza kon Bu da pes ten tör té nik, idõ tar ta ma 2 év. A hall -
ga tók kö rül be lül 240 órá ban, össze sen tíz há rom na pos
kon zul tá ci ón vesz nek részt, és fél éven ként vizs gáz nak.
A má so dik év ben szak dol go za tot ké szí te nek, me lyet a ta -
nul má nya i kat le zá ró zá ró vizs gán vé de nek meg. A si ke res
zá ró vizs ga ered mé nye ként – a vá lasz tott szak nak megfe -
lelõ – „……………… szak igaz ga tás-szer ve zõ” ok le ve let
kap nak. Fel vé te li vizsga nincs, túljelentkezés esetén fel vé -
te li be szél ge tés lehetséges.

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2007. már ci us 31.

A kép zés ön költ sé ges, a kép zés össze ge az el sõ fél év re
az összes sza kon egy sé ge sen 122 000 Ft, mely nek be fi ze -
té si ha tár ide je: augusztus 15.

A tan díj a vizs ga dí ja kat is ma gá ban fog lal ja. A hall ga tó -
kat ter he lik az uta zá si és szál lás költ sé gek, va la mint a jegy -
ze tek stb. költ sé gei. (A kép zés ter he it a mun kál ta tók át vál -
lal hat ják.) A tan díj össze ge a kép zés ide je alatt vál toz hat
(az infláció mértékétõl füg gõ en).

A je lent ke zés mód ja: a to vább kép zés re a fel vé telt az in -
té zet ál tal rend sze re sí tett „Je lent ke zé si lap” nyom tat vá -
nyon le het kér ni, mely hez csa tol ni kell az egye te mi vagy
fõ is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le vél – köz jegy zõ vagy
mun kál ta tó ál tal hi te le sí tett – má so la tát, rö vid élet raj zot és
a je lent ke zé si díj be fi ze té sét iga zo ló ere de ti fel adó ve -
vényt. (A je lent ke zé si la pot és csek ket az Ál lam igaz ga tá si
To vább kép zõ Intézetben lehet kérni, vi dé ki ek nek fel bé -
lyeg zett válaszboríték ellenében küldünk.)

A je lent ke zé si díj: 7000 Ft.

A fen ti ek alap ján össze ál lí tott je lent ke zé si anya got
2007. már ci us 31-ig kell az Ál lam igaz ga tá si To vább kép zõ 
In té zet cí mé re: 1519 Bu da pest, Pf. 275 beküldeni.

A je lent ke zés ered mé nyé rõl a pá lyá zók 2007. au gusz tus 
ele jé ig kap nak ér te sí tést. Az ér dek lõ dõk a 482-6609-es és
a 482-6610-es te le fon szá mon kap hat nak bõ vebb fel vi lá -
go sí tást.

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

Az ÁNTSZ Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te
re gi o ná lis tisz ti fõ gyógy sze ré szi fel adat kör ének

el lá tá sá ra köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan
ide jû ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat kör meg ha tá ro zá sa:
– a re gi o ná lis in té zet il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ

he lyi szer vek gyógy sze ré sze ti szak mai te vé keny sé gé nek
irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa,

– jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi ügyek inté zése,
– az in té zet ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott, il let ve a

vo nat ko zó jog sza bá lyok ban rög zí tett fel ada tok el lá tá sa a
gyógy szer ügyi igaz ga tás és ko or di ná ció te rü le tén,

– elem zi a gyógy szer ügyi igaz ga tás re gi o ná lis te rü le tet
át fo gó kér dé se it, ja vas la tot tesz azok meg ol dá sá ra,

– ha tás kö ré ben el jár va a szak te rü le ten meg ha tá roz za az 
ak tu á lis fel ada to kat, el len õr zi a fel ada tok vég re haj tá sát.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi szin tû gyógy sze ré szi szak kép zett ség,
– szak gyógy sze ré szi ké pe sí tés,
– ma gyar ál lam pol gár ság.

Elõnyt je lent:
– egész ség ügyi igaz ga tás ban szer zett köz igaz ga tá si

gya kor lat,
– ve ze tõi gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség,
– ide gen nyelv is me re te.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai sze rint.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– szak mai prog ram és rész le tes szak mai ön élet rajz,
– er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo -

nyít vány hoz kö tött mun ka he lyen dol go zik, az er rõl szó ló
iga zo lás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok má so la ta,

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

A pá lyá za tot az ÁNTSZ Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis
In té ze té hez kell be nyúj ta ni (dr. Kvar da At ti la re gi o ná lis
tisz ti fõ or vos 9024 Gyõr, Jó si ka u. 16.).

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi köz löny ben tör tént meg je -
le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: 15 na pon be lül.
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Az ÁNTSZ Dél-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Dél-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te
re gi o ná lis tisz ti-fõ gyógy sze ré szi fel adat kör ének

el lá tá sá ra köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan
ide jû ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat kör meg ha tá ro zá sa:

– a re gi o ná lis in té zet il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ
he lyi szer vek gyógy sze ré sze ti szak mai te vé keny sé gé nek
irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa,

– jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi ügyek inté -
zése,

– az in té zet ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott, il let ve a
vo nat ko zó jog sza bá lyok ban rög zí tett fel ada tok el lá tá sa a
gyógy szer ügyi igaz ga tás és ko or di ná ció te rü le tén,

– elem zi a gyógy szer ügyi igaz ga tás re gi o ná lis te rü le tet
át fo gó kér dé se it, ja vas la tot tesz azok meg ol dá sá ra,

– ha tás kö ré ben el jár va a szak te rü le ten meg ha tá roz za az 
ak tu á lis fel ada to kat, el len õr zi a fel ada tok vég re haj tá sát.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– egye te mi szin tû gyógy sze ré szi szak kép zett ség,

– szak gyógy sze ré szi ké pe sí tés,

– ma gyar ál lam pol gár ság.

Elõnyt je lent:

– egész ség ügyi igaz ga tás ban szer zett köz igaz ga tá si
gya kor lat,

– ve ze tõi gya kor lat,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség,

– ide gen nyelv is me re te.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai sze rint.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– szak mai prog ram és rész le tes szak mai ön élet rajz,

– er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo -
nyít vány hoz kö tött mun ka he lyen dol go zik, az er rõl szó ló
iga zo lás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok má so la ta,

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

A pá lyá za tot az ÁNTSZ Dél-du nán tú li Re gi o ná lis In té -
ze té hez kell be nyúj ta ni (7400 Ka pos vár, Fo dor J. tér 1.).

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi köz löny ben tör tént meg je -
le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: 15 na pon be lül.

Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

a he lyet tes re gi o ná lis tisz ti fõ or vos fel adat kör ének
el lá tá sá ra köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan

ide jû ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
In té ze te he lyet tes re gi o ná lis tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el -
lá tá sa az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si tevékeny -
ségrõl szó ló 1991. évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog lal tak nak meg -
fe le lõ en.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés,

2. leg alább 10 éves szak mai és 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azon nal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg -
kül de ni.
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Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest I., II., XII. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest I., II., XII. Ke rü le ti In té -
ze te kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991.
évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés,

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg -
kül de ni. 

Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest III. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest III. Ke rü le ti In té ze te kis -
tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész ség ügyi
ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi
XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg -
kül de ni. 
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Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot

hir det az ÁNTSZ Bu da pest IV., XV. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest IV., XV. Ke rü le ti In té ze te 
kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész ség -
ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi
XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés,

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kérjük
megküldeni.

Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest V., XIII. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest V., XIII. Ke rü le ti In té ze te 
kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész ség -
ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi
XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg -
kül de ni. 
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Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest VI., VII. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest VI., VII. Ke rü le ti In té ze te 
kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész ség -
ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi
XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés,

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kérjük
megküldeni. 

Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest VIII., IX. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest VIII., IX. Ke rü le ti In té ze -
te kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991.
évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg -
kül de ni. 
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Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest X., XVII. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest X., XVII. Ke rü le ti In té ze -
te kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991.
évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kérjük
megküldeni. 

Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest XI., XXII. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest XI., XXII. Ke rü le ti In té -
ze te kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991.
évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg -
kül de ni.
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Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest XIV., XVI. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest XIV., XVI. Ke rü le ti In té -
ze te kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991.
évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kérjük
megküldeni. 

Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest XVIII., XIX. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest XVIII., XIX. Ke rü le ti In -
té ze te kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az
egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló
1991. évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg -
kül de ni.
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Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest XX., XXIII. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest XX., XXIII. Ke rü le ti In té -
ze te kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991.
évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kérjük
megküldeni.

Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest XXI. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da pest XXI. Ke rü le ti In té ze te
kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész ség -
ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi
XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg -
kül de ni. 
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Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da ör si Kis tér sé gi In té ze te
(szék hely: Érd)

kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Bu da ör si Kis tér sé gi In té ze te kis tér -
sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész ség ügyi ha -
tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi XI. tör -
vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti -
or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kérjük
megküldeni. 

Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Ceg lé di Kis tér sé gi In té ze te
(szék hely: Ceg léd)

kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Ceg lé di Kis tér sé gi In té ze te kis tér -
sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész ség ügyi ha -
tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi XI. tör -
vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti -
or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg -
kül de ni. 
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Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Gö döl lõi, Aszó di, Ve res egy há zi
Kis tér sé gi In té ze te (szék hely: Gö döl lõ)

kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Gö döl lõi, Aszó di, Ve res egy há zi
Kis tér sé gi In té ze te kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el -
lá tá sa az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség -
rõl szó ló 1991. évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben fog lal tak nak meg -
fe le lõ en.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg -
kül de ni. 

Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Mo no ri, Nagy ká tai Kis tér sé gi In té ze te
(szék hely: Mo nor)

kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Mo no ri, Nagy ká tai Kis tér sé gi In té -
ze te kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991.
évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-
nép egész ség tan szak vizs ga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kérjük
megküldeni. 
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Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Szentendrei, Pilisvörösvári Kistérségi
Intézete (székhely: Szentendre)

kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Szentendrei, Pilisvörösvári Kistér-
ségi Intézete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl
szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami Nép-
egészségügyi 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:

1. egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-
vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesí-
tés,

2. legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:

1. közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-
népegészségtan szakvizsga,

2. közigazgatási szakvizsga,

3. 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 résztvevõk 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. Felmérai István regionális tiszti fõor-
vosnak címezve az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (1138 Budapest, Váci út 174.) kérjük meg-
küldeni.

Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézete
(székhely: Vác)

kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi
Intézete kistérségi 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:

1. egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-
vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesí-
tés,

2. legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:

1. közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-
népegészségtan szakvizsga,

2. közigazgatási szakvizsga,

3. 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 résztvevõk 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. Felmérai István regionális tiszti fõor-
vosnak címezve az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regio-
nális Intézetébe (1138 Budapest, Váci út 174.) kérjük
megküldeni.
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Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Rác ke vei Kis tér sé gi In té ze te
(szék hely: Rác ke ve)

kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra
köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan ide jû

ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Rác ke vei Kis tér sé gi In té ze te kis tér -
sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész ség ügyi ha -
tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi XI. tör -
vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti -
or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -
vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe sí -
tés, 

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:1. köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg -
elõ zõ or vos tan-nép egész ség tan szakvizsga,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kér jük meg -
kül de ni.

Az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

a re gi o ná lis tisz ti fõ gyógy sze rész fel adat kör ének
el lá tá sá ra köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan

ide jû ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
In té ze te re gi o ná lis tisz ti fõ gyógy sze ré szi te en dõ i nek el lá -
tá sa az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl 
szó ló 1991. évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti fel té te lek:

1. egye te mi szin tû gyógy sze ré szi szak kép zett ség és
szak gyógy sze ré szi képesítés,

2. leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:

1. szak fel ügye lõ gyógy sze ré szi szak ké pe sí tés,

2. köz igaz ga tá si szak vizs ga,

3. Ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:

– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a
pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szóló igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rint.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za to kat dr. Fel mé rai Ist ván re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis In té ze té be (1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kérjük
megküldeni.
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Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

pá lyá za tot hir det
In for ma ti kai Fõ osz tály

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

A fõ osz tály ve ze tõ jog ál lá sa: az Or szá gos Mun ka vé del -
mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (OMMF) el nö ke ál tal
ki ne ve zett és meg bí zott köztisztviselõ. 

El lá tan dó fõbb fel ada tai:

Mint mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja, egy sze mé lyi fe le -
lõs ként irá nyít ja és el len õr zi a fõ osz tály mun ká ját; meg ál -
la pít ja a fõ osz tály mû kö dé si rendjét, munkamegosztását. 

El ké szí ti és jó vá ha gyat ja a fõ osz tály mun ka ter vét, va la -
mint ál lást fog lal a fõ osz tá lyi mun ka te rü le tet érin tõ kér dé -
sek ben, a fel ada tok vég re haj tá sá hoz szükség sze rint út mu -
ta tást ad.

El lát ja az OMMF in for ma ti kai rend sze ré vel kap cso la -
tos rend szer gaz da, há ló zat biz ton sá gi, fej lesz té si és üze -
mel te té si fel ada to kat. Te vé keny sé gét az OMMF el nö ke
köz vet len irá nyí tá sa alatt gya ko rol ja. 

Mû köd te ti és fej lesz ti a szer ve zet in for ma ti kai rend sze -
rét (szá mí tás tech ni kai és kom mu ni ká ci ós esz kö zök, hard -
ver és szoftver).

Rend szer gaz dai te vé keny ség ként fel ügye li és mûköd -
teti a szá mí tó gé pes és te le fon há ló za to kat, biz to sít ja a fel -
ügye lõ sé gek hálózatainak mûködtetését.

El lát ja a há ló zat biz ton sá gá val (adat biz ton ság és ví rus -
vé de lem) kap cso la tos feladatokat.

Kap cso la tot tart a kül sõ be szál lí tók kal és szol gál ta tók -
kal.

El vég zi vagy el vé gez te ti az ak tu á lis hard ver- és szoft -
ver kar ban tar tá so kat.

El lát ja az OMMF web hely és Fó kusz pont web hely
szak ér tõi és fris sí té si munkáit. 

Szük ség sze rint in for má ci ós rend sze re le me ket ala kít ki.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság, 

– bün tet len elõ élet,

– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe -
le lés,

– a 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 3. szá mú mel lék le té -
nek 55. pont já ban elõ írt fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett sé -
gek kö zül:

= köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,

= leg alább 5 éves, a szak te rü le tén el töl tött gya kor -
lat.

Elõnyt je lent:

– egyéb szak irá nyú vég zett ség, szak kép zett ség,

– ide gen nyelv-is me ret,

– szak te rü le ten el töl tött ve ze tõi gya kor lat.

Pá lyá za ti el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le: ké pes ség-,
il let ve al kal mas sá gi vizs gá lat ban va ló rész vé tel.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó leg fon to sabb sze mé lyi ada ta it,

– a pá lyá zó rész le tes el kép ze lé se it a fõ osz tály mû köd -
te té sé vel kapcsolatban,

– rész le tes szak mai ön élet raj zát, is me re te it, ta pasz ta la -
ta it, szak mai kompetenciáit,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi, ere de ti ha tó sá gi er köl -
csi bi zo nyít vá nyát,

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

– egy da rab 4×4-es szí nes fény ké pet.

A köz szol gá la ti jog vi szony, a be so ro lás, az il let mény,
va la mint az egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján tör -
té nik. A mun ka kör il let mény meg ha tá ro zás szem pont já ból 
fõ osz tály ve ze tõi be so ro lá sú nak fe lel meg, mun ka kö rét
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

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

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban az Or szá gos Mun ka vé -
del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség cí mé re (1399 Bu da -
pest, Pf. 639) a Hu mán po li ti kai Osz tály részére kell
benyújtani. 

A bo rí té kon szer ve zet ne vé nek meg je lö lé sé vel kér jük
fel tün tet ni: „Pá lyá zat az OMMF In for ma ti kai Fõ osz tá lyá -
nak fõ osz tály ve ze tõi mun ka kö ré re”.

Fel vi lá go sí tás a 346-9555 vagy a 346-9486-os te le fon -
szá mo kon kérhetõ.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa:

A pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be -
lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá za tot az OMMF el nö ke ál -
tal fel kért bi zott ság bí rál ja el. A bi zott ság a pá lyá za ti fel té -
te lek nek meg fe le lõ pá lyá zó kat sze mé lye sen meg hall gat ja.
A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ
8 na pon be lül ér te sí tést kap nak. Az ered mény te le nül pá -
lyá zók pá lyá za ti anya gát az ér te sí tés sel egy ide jû leg pos tai
úton vissza küld jük. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak tényét és
annak tartalmát az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen
kezeljük.

A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lást kö ve tõ en azon -
nal.
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Al só új lak Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

– határozatlan idõre szóló kinevezéssel –
jegy zõi fel ada tok el lá tá sá ra

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko la  igaz ga tásszer ve zõi, vagy

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

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

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

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

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

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

be nyúj ta ni. Cím: 9842 Al só új lak, Csurgó u. 15/A. Te le -
fon: (94) 573-120.

Ács Nagy köz ség Ön kor mány za ta
pá lyá za tot hir det

az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti
sze mély szál lí tás szol gál ta tó já nak ki vá lasz tá sa

tár gyá ban

Az aján lat kérõ ne ve és cí me: Ács Nagy köz ség Ön kor -
mány za ta 2941 Ács, Gyár u. 23. Te le fon: (34) 595-140,
 telefax: (34) 385-042.

Az el já rás tár gya, il let ve mennyi sé ge: au tó busszal vég -
zen dõ, me net rend sze rin ti he lyi tö meg köz le ke dés el lá tá sa
Ács nagy köz ség vo nat ko zá sá ban, köz szol gá la ti szer zõ dés
ke re té ben, ezen kí vül a szük sé ges menetrend, jegyek és
bérletek biztosítása.

A sze mély szál lí tást meg ha tá ro zott szá mú és he lyi meg -
ál ló he lyet tar tal ma zó me net rend sze rint kell vé gez ni.
A meg ál ló he lyek szá mát és ne vét, va la mint a já ra tok in du -
lá si idõ in ter val lu mát, rész le tes mû sza ki leírást a do ku men -
tá ció tartalmazza.

A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa: köz szol gál ta tá si szerzõdés.
A szer zõ dés idõ tar ta ma: 2007. áp ri lis 1-jé tõl 2011. jú -

nius 30-ig.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek nap ja: 2007. áp ri lis 1.

A tel je sí tés he lye: Ács nagy köz ség köz igaz ga tá si te -
rülete.

Aján lat té te li ha tár idõ: 2007. már ci us 9.

Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2007. már ci us 22.

Szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2007. már ci us 30.

El bí rá lás mód ja: az aján la ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek és bí rá la ti szem pon tok alap -
ján az aján lat ké rõ a leg ked ve zõbb aján la tot be nyúj tó aján -
lat te võ vel köt szerzõdést.

A pá lyá zat be szer zé sé nek ha tár ide je: 2007. feb ru ár 26.

Ára: 50 000 Ft + áfa.

Fi ze tés fel té te lei és mód ja: a ki írás el len ér té két a pá lyá -
zó át uta lás sal tel je sít he ti az OTP Rt. ácsi fi ók já nál ve ze tett
11740078-15385413-as számú bankszámlaszámra.

A ren del ke zés re bo csá tás mód ja: a pá lyá za ti ki írás Ács
Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hiva tal tit kár sá gán hét fõn
13–17 órá ig, szer dán 8–16 órá ig, pén te ken 8–12 órá ig sze -
mé lye sen sze rez he tõ be, il let ve ké rés re pos tai úton ke rül
meg kül dés re a pá lyá zó ré szé re, amennyi ben az el len ér té -
ké nek meg té rí té sét a pá lyá zó iga zol ja. Az el já rás ban való
részvétel feltétele a pályázati kiírás megvétele.

Bel várd gyu la Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

rész mun ka idõs jegy zõi ál lás be töl té sé re

A pá lyá za ti fel té te lek a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XIII. tör vény ben meg ha tá ro zot tak.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le vél, dip lo ma má so -
la tát,

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

Az ál lás be töl té se 2007. áp ri lis 1-jé tõl rész mun ka idõ -
ben.

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

A pá lyá za to kat Bel várd gyu la köz ség pol gár mes te ré nek
kell benyújtani.

A pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ci ó kat a 06 (69)
359-104-es te le fon szá mon – hi va ta li idõ alatt – Sán dor
Ág nes pol gár mes ter tõl lehet kérni.
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Budapest Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1195 Budapest, Városház tér 18.)
pályázatot hirdet

a gyámhivatal szervezetiegység-vezetõi
munkakörének betöltésére

Pályázati feltételek:

– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy fõis-
kolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szak-
képzettség,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezés,

– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, összefér-
hetetlenség hiánya,

– legalább 2 éves gyámhivatalban szerzett gyakorlat.

Elõnyt jelent gyámügyi vezetõi gyakorlat, legalább egy
idegen nyelv ismerete (angol, német vagy francia).

A pályázat tartalmazza a pályázó:

– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-
kenységét,

– végzettségét, szakképesítését, szakvizsgáját igazoló
okiratok másolatát,

– idegennyelv-ismeretet igazoló okirat másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
vagy annak másolatát,

– a gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos vezetõi
programot.

A kinevezés határozatlan idõre szól, az állás 2007. ápri-
lis 1-jétõl tölthetõ be.

A vezetõ besorolása: fõosztályvezetõ-helyettes, illetmé-
nye, valamint egyéb juttatásai a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a helyi közszolgálati
szabályzat elõírásai szerint kerül meghatározásra.

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

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

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros XIX. Ker. Kispest Polgármesteri Hiva-
tal, Jegyzõi Kabinet Iroda 1195 Budapest, Városház tér 18.
I. emelet 53-as szoba. Telefon: 347-4685.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet

I. Építéshatósági területre ügyintézõi munkakörbe

Az állás betöltésének feltételei:
– építészmérnök, építõmérnök, magasépítõ üzemmér-

nök, településmérnök-diploma,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– számítástechnikai ismeretek,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

II. Pénzügyi-számviteli ügyintézõ álláshely
betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– felsõfokú szakirányú végzettség, pénzügyi-számvi-

teli fõiskolai, gazdasági egyetemi végzettség,
– önkormányzatnál pénzügyi, számviteli területen

szerzett gyakorlat,
– informatikai ismeretek,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

III. Pénzügyi ügyintézõi-pénztárosi álláshely
betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– közgazdasági szakközépiskolai végzettség, és re-

gisztrált mérlegképes könyvelõi vizsga,
– informatikai ismeretek,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– hasonló területen szerzett gyakorlat.

IV. Városrendezési irodára ügyintézõi munkakör
betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– felsõfokú szakirányú végzettség – építészmérnöki,

városrendezési, településfejlesztési, városgazdász szakon
szerzett diploma,
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– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– ön kor mány zat nál fõ épí té szi te rü le ten szer zett gya -

kor lat,
– szá mí tás tech ni kai is me re tek,
– köz igaz ga tá si alap-, il let ve szak vizs ga,
– tár gya ló ké pes an gol-, né met nyelv-tu dás.

V. Bel sõ el len õri mun ka kör be töl té sé re

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
– fel sõ fo kú gaz da sá gi szak irá nyú vég zett ség,
– bel sõ el len õri te rü le ten szer zett gya kor lat,
– szá mí tás tech ni kai is me re tek,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si alap-, il let ve szak vizs ga.

Az ál lás he lyek be tölt he tõk 2007. feb ru ár 1-jé tõl.
Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény ben

elõ ír tak szerint.
Je lent kez ni le het: szak mai ön élet rajz be nyúj tá sá val (is -

ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat csa to lá sá val) Bu da pest
XXI. Ke rü let Cse pel Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va -
tal, Papp Gyu lá né hu mán po li ti kai ve ze tõ nél (1211 Bu da -
pest, Szent Im re tér 10., tel.: 427-6109).

Az ön élet raj zok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: meg je le nést
kö ve tõ két hé ten be lül.

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

Do rog Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban meg üre se dõ
épí tés ügyi ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel adat: ki e mel ten el sõ fo kú épí tés ha tó sá gi
fel ada tok, épí tés ügyi ha tás kör be tar to zó ha tá ro za tok,
szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sok elõ ké szí té sé re.

Al kal ma zás fel té te lei:
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí -

tõ mér nö ki vagy fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki szak -
kép zett ség,

– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– egész sé gi al kal mas ság.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga,

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– szak kép zett sé get, is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le -
vél, bi zo nyít vány má so la tát,

– 90 nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -
ványt.

Il let mény, egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) sze rint.

A pá lyá za tot a ki írás Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le -
nést kö ve tõ 15 na pon be lül le het be nyúj ta ni Do rog vá ros
jegy zõ jé hez (2510 Do rog, Bé csi út 71.)

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ 10 na pon be lül.

Az ál lás 2007. már ci us 1-jé tõl be tölt he tõ.

To váb bi in for má ció: (33) 431-913, vagy (33) 431-299.

Érd Me gyei Jo gú Vá ros köz gyû lé se
pá lyá za tot hir det

az In téz mé nyi Gond nok ság
ma ga sabb ve ze tõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– köz gaz da ság tu do má nyi egye te mi vég zett ség vagy
pénz- és szám vi te li fõ is ko lai vég zett ség,

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

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

– ha son ló mun ka kör ben szer zett több éves ve ze tõi gya -
kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

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

– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le vél köz jegy zõ ál -
tal hi te le sí tett má so la tát,

– mo ti vá ci ós le ve let,

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

A meg bí zás idõ tar ta ma ha tá ro zat lan idõ re szó ló, ma ga -
sabb ve ze tõi meg bí zás.

178 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 3. szám



Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXXIII. tör vény alap ján + ve ze tõi pót lék a pót lék alap
260%-a.

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

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be adá si ha tár idõt kö ve tõ köz -
gyû lé si ülés.

Az ál lás be tölt he tõ a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon -
nal.

A pá lyá za tot Érd Me gyei Jo gú Vá ros pol gár mes te ré hez
(2030 Érd, Al só u. 1.) kell be nyúj ta ni. Rész le tes fel vi lá go -
sí tás kér he tõ: Gom bos Ka ta lin pénz ügyi osz tály ve ze tõ tõl.
Te le fon: 06 (23) 522-366.

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

fõ köny ve lõi fel ada tok el lá tá sá ra

A mun ka kör ha tá ro zat lan idõ re szól.

Az ál lás 2007. már ci us tól be tölt he tõ.

Al kal ma zá si fel té te lek: kö zép is ko lai vég zett ség és OKJ
mér leg ké pes köny ve lõi szak ké pe sí tés (ál lam ház tar tá si
szak).

Ja va dal ma zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alap ján.

A szak mai ön élet raj zot és a vég zett sé get iga zo ló ok -
mány(ok) má so la tát 2007. feb ru ár 15-ig a Pol gár mes te ri
Hi va tal (2151 Fót, Vö rös marty tér 1.) tit kár sá gi iro dá já ra
kér jük el jut tat ni.

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

pénz ügyi cso port ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra

Az ál lás 2007. már ci us tól 1-jé tõl be tölt he tõ.

Fel té tel: szak irá nyú fõ is ko lai vég zett ség.

Elõnyt je lent: ál lam ház tar tá si szak mai gya kor lat.

Ja va dal ma zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alap ján.

A szak mai ön élet raj zot és a vég zett sé get iga zo ló ok -
mány má so la tát 2007. feb ru ár 15-ig a Pol gár mes te ri Hiva -
tal [2151 Fót, Vö rös marty tér 1., tel.: (27) 353-365/104-es
mel lék] tit kár sá gi iro dá já ra kér jük el jut tat ni.

He ves ve ze kény Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

na pi 8 órás jegy zõi ál lás be töl té sé re

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

to ri vég zett ség,
– leg alább két éves – ál lam igaz ga tá si szerv nél töl tött –

szak mai gya kor lat,
– jo gi, vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség.

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

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

ványt,
– vég zett sé get iga zo ló do ku men tum má so latát.

Az ál lás be tölt he tõ: 2007. már ci us 15-étõl.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõ után 15 na -

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

alapján.
A pá lyá za tot He ves ve ze kény köz ség pol gár mes te ré nél

kell be nyúj ta ni. (3383 He ves ve ze kény, Al kot mány út 2.)
Tel./fax: (36) 495-084.

Inárcs Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hirdet

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

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

to ri ké pe sí tés,
– jo gi, vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 5 év köz igaz ga tá si gya kor lat, eb bõl 3 év ve -

ze tõi gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell betölteni.

Pá lyá za ti elõ nyök:
– leg alább fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret,
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– an gol, né met, il let ve más nyelv kö zép fo kú is me re te,

– ön kor mány za ti mun ká ban szer zett ta pasz ta lat.

Il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. és a kép vi se lõ-tes tü let
ren del ete alap ján ke rül meg ál la pí tás ra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot, ed di gi mun ka kö re i -
nek, te vé keny sé ge i nek leírását,

– a kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so latát,

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

– a hi va ta li mun ka szer ve zé sé vel, irá nyí tá sá val kap cso -
la tos el kép ze lé se it.

A pá lyá za tot a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je len te -
tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül le het be nyúj ta ni sze mé lye -
sen, vagy pos tai úton a Pol gár mes te ri Hiva tal cí mé re: 2365 
Inárcs, Rá kó czi u. 4. (A bo rí tékon kér jük feltüntetni:
„Jegyzõi pá lyá zat”.)

To váb bi fel vi lá go sí tást ad La czy Ká roly pol gár mes ter
a (29) 370-031-es te le fon szá mon.

A pá lyá zat el bí rá lá sa sze mé lyes meg hall ga tás sal egy be -
köt ve, a be adá si ha tár idõt kö ve tõ 30. nap.

A jegy zõi mun ka kör 2007. áp ri lis 1-jé tõl tölt he tõ be.

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

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi
dok to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
vagy az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé -
ge ál tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett
tu do má nyos fo ko zat alap ján adott men te sí tés, il let ve a
Ktv. 8. § (4) be kez dé se alap ján a kép vi se lõ-tes tü let köz -
igaz ga tá si szak vizs gá val nem ren del ke zõ pá lyá zót is ki ne -
vez het, fel té ve, hogy a ki ne ve zés tõl szá mí tott egy éven be -
lül a jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gát, vagy a szak vizs -
ga alól az OKV el nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en köz igaz ga -
tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat alap ján
adott men te sí tést meg szer zi. A határidõ eredménytelen
eltelte esetén a jegyzõ, fõjegyzõ közszolgálati jogviszonya 
a törvény erejénél fogva szûnik meg,

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

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– cse lek võ ké pes ség,

– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– vég zett sé get, szak mai gya kor la tot iga zo ló ira tok hi te -
les másolatát,

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

– a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai
és ve ze té si programot.

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

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

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

A pá lyá za to kat 3 pél dány ban a pol gár mes ter nél le het
sze mé lye sen, vagy pos tai úton be nyúj ta ni Mind szent város 
kép vi se lõ-tes tü le té nek cí mez ve (cím: 6630 Mind szent,
Köz tár sa ság tér 31.). 

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a pá lyá za tok be nyúj tá sát kö -
ve tõ tes tü le ti ülé sen ke rül sor. 

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso lat ban bõ vebb in for má ci ót ad
dr. Ta ri Bé la pol gár mes te ri re fe rens [tel.: (62) 527-011].

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

Pol gár mes te ri Hi va ta la jegy zõi ál lás he lyé nek
be töl té sé re

Al kal ma zá si fel té te lek:

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

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá -
gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OKV) el nök sé ge ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû -
nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat alap ján adott men te sí -
tés [vagy a Ktv. 8. § (4) bek. sze rint a kép vi se lõ-tes tü let
köz igaz ga tá si szak vizs gá val nem ren del ke zõ pá lyá zót is
ki ne vez het, fel té ve, hogy a ki ne ve zés tõl szá mí tott egy
éven be lül a jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gát, vagy a
szak vizs ga alól az OKV el nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en
köz igaz ga tá si jellegûnek minõsített tudományos fokozat
alapján adott mentesítést meg szer zi),

– leg alább két éves köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– cse lek võ ké pes ség,

– bün tet len elõ élet.
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Il let mény és egyéb jut ta tás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai alap ján tör té -
nik.

Be nyúj tás he lye: Ju hász Zol tán pol gár mes ter ré szé re,
4320 Nagy kál ló, So mo gyi Bé la u. 5–7. Tel.: (42) 263-101.

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

Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: a pá lyá zat el bí rá lá sát
kö ve tõ en az ál lás betölthetõ.

Pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– sze mé lyes ada to kat, élet utat és szak mai gya kor la tát

be mu ta tó ön élet raj z,
– ok le ve lek bi zo nyít vá nyok, szak kép zett sé get iga zo ló

ira tok köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett másolata,
– be töl ten dõ mun ka kör rel kap cso la tos szak mai ta pasz -

ta la tok és el kép ze lé sek ismertetése,
– 1 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, ide je: a kép vi se lõ-tes -
tü let az Ügy ren di Jo gi Bi zott ság elõ ze tes ér té ke lé se alap -
ján, leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö -
ve tõ leg kö ze leb bi ülé sén dönt. Ér te sí tés a dön tés tõl írás -
ban tör té nik, legkésõbb az elbírálást követõ 8 napon belül.

Nagy kó nyi és Nagy szo koly Köz sé gek
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás ra

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

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

Bé re zés a Ktv. sze rint, szol gá la ti la kás meg old ha tó.
Az ál lás 2007. jú ni us 16. nap já tól tölt he tõ be, a ki ne ve -

zés ha tá ro zat lan idõre szól.
A pá lyá za to kat Nagy kó nyi köz ség pol gár mes te ré nek cí -

mez ve, 7092 Nagy kó nyi, Nagy u. 108. szám ra kell be nyúj -
ta ni a pá lyá za ti hir det mény nek a Bel ügyi Köz löny ben tör -
té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül.

A pá lyá za to kat a kép vi se lõ-tes tü le tek a be nyúj tá si ha -
tár idõt kö ve tõ együt tes ülé sü kön bírálják el.

A tes tü le tek fenn tart ják a jo got, hogy a pá lyá za tot
– nem meg fe le lõ szak mai tar ta lom ese tén – ered mény te -
len nek nyil vá nít ják.

Õr sé gi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás tár su lá si ta ná csa
pá lyá za tot hir det

az Õr sé gi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás
Mun ka szer ve ze te

ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– fel sõ fo kú vég zett ség, 
– ma gyar ál lam pol gár ság, 
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si, te rü let fej lesz té si vagy ve ze tõi gya -

korlat, 
– ál lam ház tar tá si is me re tek és gya kor la ti ta pasz ta la tok,
– né met és an gol nyelv bõl nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot, 
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, 
– az is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get, nyelv vizs -

gát ta nú sí tó ok le ve lek má so la tát (az ere de tit a sze mé lyes
meg hall ga tá son be kell mutatni),

– a mun ka szer ve zet ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai el -
kép ze lé se ket.

A tár su lás ban el lá tott fel ada tok ról, a mun ka szer ve zet
lét szá má ról, fel ada ta i ról fel vi lá go sí tás kérhetõ La czó
Lász ló el nök tõl, Ma gyar szom bat fa Polgármesteri Hiva -
tala, tel.: 444-038.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
Az ál lás hely 2007. már ci us 1-jé tõl tölt he tõ be.
Bé re zés a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi 

XXXIII. tör vény ren del ke zé sei alap ján meg egye zés sze -
rint.

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

A pá lyá za tot La czó Lász ló el nök nek cí mez ve (9941
Õri szent pé ter, Vá rosszer 55.) kell be nyúj ta ni, a bo rí ték ra
rá ír ni: „Mun ka szer ve zet vezetõ pályázat”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ el sõ tár su lá si ta nács ülés.

Pá cin Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

pénz ügyi elõ adói mun ka kör be töl té sé re

Köz igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Pá cin Köz ség Pol -
gár mes te ri Hi va ta la, 3964 Pá cin, Fõ u. 35. Tel./fax: (47)
342-033.

Ál lás hely ada tai: pénz ügyi elõ adó.
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Pá lyá za ti fel té te lek: a pá lyá zó nak meg kell fe lel nie az
1992. évi XXIII. tv. sze rin ti ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te -
lek nek, va la mint a 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 3. sz.
mel lék le té ben fog lalt ké pe sí té si fel té te lek nek, va la mint
kö zép fo kú vég zett ség ese tén mér leg ké pes köny ve lõi vég -
zett ség.

Elõnyt je lent az ön kor mány zat nál költ ség ve té si te rü le -
ten szer zett, leg alább 2 évi gyakorlat. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– szak mai ön élet raj zot, vég zett sé get, szak kép zett sé get
iga zo ló ira tok másolatát,

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

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

To váb bi jut ta tá sok: szol gá la ti la kás.

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

Az ál lás el fog la lá sá nak idõ pont ja: a pá lyá za tok el bí rá lá -
sát kö ve tõ en azon nal.

A pá lyá za tot Pá cin köz ség jegy zõ je ré szé re kell meg -
kül de ni [3964 Pá cin, Fõ u. 35. Te le fon/fax: (47) 342-033].

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

Pá pa Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nál
al jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

A pá lyá zat a több ször mó do sí tott 1990. évi LXV. tör -
vény 36. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ke rül ki -
írásra.

El lá tan dó fel ada tok: a több ször mó do sí tott 1990. évi
LXV. tör vény 36. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
feladatok.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– egye tem ál lam- és jog tu do má nyi ka rán szer zett jo gi
vég zett ség, jo gi szak vizs ga,

– leg alább tíz év köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– szak mai ön élet raj zot,

– kép zett sé get ta nú sí tó ok irat(ok) má so la tát,

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

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

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
és a he lyi ren de let alapján.

Egyéb jut ta tá sok: ru há za ti költ ség té rí tés, ét ke zé si hoz -
zá já ru lás, 13. ha vi il let mény, va la mint a he lyi ren de let
alap ján biz to sí tott egyéb juttatások.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. jú ni us 30.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide -
jé nek le jár tát kö ve tõ ülé sen dönt a képviselõ-testület.

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

Az ál lás be töl té sé nek fel té te le az es kü, va la mint va -
gyon nyi lat ko zat tétele.

A pá lyá za tot Pá pa Vá ros Ön kor mány za tá nak pol gár -
mes te ré hez kell be nyúj ta ni, 8500 Pá pa, Fõ u. 12. Te le fon:
(89) 324-585, fax: (89) 515-083.

Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

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

– leg alább 5 év köz igaz ga tá si gya kor lat,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga.

Csa to lan dó ira tok:

– sze mé lyi és szak mai ön élet rajz,

– vég zett sé get iga zo ló ok irat, vagy an nak hi te les má so -
la ta,

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

– ve ze tõi prog ram.

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

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott
30 na pon be lül Pi lis bo ros je nõ köz ség pol gár mes te ré hez az 
aláb bi cím re: 2097 Pilisborosjenõ, Fõ út 16.

Ér dek lõd ni le het a (26) 336-603-as te le fon szá mon.
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A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a kép vi se lõ-tes tü let a benyúj -
tási ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül, a so ron kö vet ke zõ
ülé sén dönt.

Az ál lás be tölt he tõ a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ hó nap
1. nap já tól. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõre szól.

Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

pénz ügyi cso port ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– kö zép is ko lai vég zett ség és szak irá nyú ké pe sí tés,
– mér leg ké pes köny ve lõi szak ké pe sí tés,
– leg alább 5 év köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat.

Csa to lan dó ira tok:
– sze mé lyi és szak mai ön élet rajz,
– vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– a cso port ve ze té sé vel kap cso la tos ve ze tõi el kép ze lé -

sek.

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

Az ál lás be tölt he tõ a dön tést kö ve tõ en azon nal.
Ér dek lõd ni le het a (26) 336-262-es te le fon szá mon.
A pá lyá za to kat írás ban – a jegy zõ ré szé re – az aláb bi

cím re kell be nyúj ta ni: Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány -
za ta, 2097 Pi lis bo ros je nõ, Fõ út 16.

Sa jó ve lezd, Ki ráld, Sa jó mer cse Köz sé gi
Ön kor mány za tok
pá lyá za ti fel hí vá sa

kör jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Sa jó ve lezd Köz ség Ön kor mány za ta, Ki ráld Köz ség Ön -
kor mány za ta és Sa jó mer cse Köz ség Ön kor mány za ta pá -
lyá za tot hir det kör jegy zõi állás betöltésére.

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

má nyi egye te mi vég zett ség,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább há rom év jegy zõi/kör jegy zõi gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok hi te les máso -

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

Bé re zés és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alapján.

Az ön kor mány zat la kást biz to sí ta ni nem tud.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat nak a

Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét követõ 15. nap.
A pá lyá za tok el bí rá lá sa: a pá lyá za ti ha tár idõ le já ra tát

kö ve tõ leg kö ze leb bi együt tes tes tü le ti ülésen történik.
Az ál lás be tölt he tõ: 2007. áp ri lis 1. nap já tól.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a kö vet ke zõ cím re kell el -

jut tat ni: Pál Ka ta lin pol gár mes ter, Sa jó ve lezd, Ki ráld, Sa -
jó mer cse Kör jegy zõ ség, 3656 Sa jó ve lezd, Rá kó czi út 10.
Telefon/fax: 06 (48) 433-093.

Si mon tor nya vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

köz gaz da sá gi osz tály ve ze tõi ál lás be töl té sé re

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

fo kú is ko lai vég zett ség és emel lett leg alább mér leg ké pes
köny ve lõi ké pe sí tés vagy ez zel egyenértékû képesítés,

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

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– a köz igaz ga tás ban töl tött gya kor lat,
– ha son ló mun ka kör ben szer zett ve ze tõi gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát.

El lá tan dó fel ada tok: a köz gaz da sá gi osz tály ve ze té se,
az ön kor mány zat gaz dál ko dá sá val kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sa az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII.
tör vény ben, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben, az ön kor mány za ti 
ren de let ben, va la mint a mun ka kö ri le írás ban fog lal tak
alap ján, va la mint az ön kor mány zat adóz ta tás sal kap cso la -
tos fel ada ta i nak el lá tá sa.
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Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben, a pol gár mes te ri hi -
va tal ban fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk il let mény ki egé -
szí té sé rõl és a ve ze tõi pót lék meg ál la pí tá sá ról szó ló
15/2003. (XI. 12.) ÖR ren de let, va la mint a pol gár mes te ri
hi va tal közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben
tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be adá si ha tár idõt
kö ve tõ 15 na pon be lül, Si mon tor nya vá ros jegy zõ je – a
pol gár mes ter egyetértésével – dönt.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá zat ered mény te len né nyil vá ní -

tá sá nak jo gát fenntartja.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, Si mon tor nya vá ros jegy -

zõ jé hez kell be nyúj ta ni, 7081 Si mon tor nya, Szent Ist ván
ki rály ut ca 1. cím re. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Pá lyá zat a
köz gaz da sá gi osz tály ve ze tõi munkakör betöltésére”.

A pá lyá zat tal kap cso la to san ér dek lõd ni le het Si mon tor -
nya vá ros jegy zõ jé nél a (74) 586-229-es telefonszámon.

Sza mos sá lyi és Her mán szeg Köz sé gek
Kép vi se lõ-tes tü le tei

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

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

to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– szak mai vég zett sé get iga zo ló ira tok má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

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

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ együt tes testületi ülés.

Az ál lás a dön tést kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
Az il let mény meg ál la pí tá sá ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -

sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény, va la mint az ön kor -
mány za tok he lyi ren de le tei alapján kerül sor.

Egyéb jut ta tás: igény ese tén szol gá la ti la kás biz to sí tott.
A pá lyá za tot be nyúj ta ni Bi ró né Di e nes Csil lá hoz, Sza -

mos sá lyi köz ség pol gár mes te ré hez kell, 4735 Szamos -
sályi, Kos suth u. 58. Telefon: (44) 566-076.

Pá lyá za ti fel hí vás
a Szent Lász ló Völ gye Kis tér sé gi Szol gál ta tó Iro da

(Mar ton vá sár, Bu dai út 23.)
bel sõ el len õri ál lás he lyé re

Kö ve tel mény: a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé -
sé rõl szó ló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 11. §-a
szerint.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– ön élet raj zot,
– bi zo nyít vá nyok má so la tát,
– er köl csi bi zo nyít vány má so la tát.

A pá lyá za to kat Mar ton vá sár, Bu dai út 23. cím re kér jük
be nyúj ta ni 2007. már ci us 31-ig.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXXIII. tör vény és a 77/1993. (V. 12.) Korm. ren de let
szerint.

Fel vi lá go sí tás: Krepsz Já nos iro da ve ze tõ, te le fon: (22)
569-127, 569-128.

Zá moly Köz ség Ön kor mány za ta
és Gánt Köz ség Ön kor mány za ta

pá lyá za tot hir det
Zá moly–Gánt Kör jegy zõ ség

kör jegy zõi mun ka kö ré nek be töl té sé re

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

ve zõi  ké pe sí tés és köz igaz ga tá si vagy jogi szak vizs ga,
– köz igaz ga tá si szerv nél szer zett leg alább ket tõ évi

köz igaz ga tá si gya kor lat,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, ma gyar ál lam -

pol gár ság. 

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó szak mai élet raj zát,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó, köz jegy zõ ál tal hi te le sí -

tett oki rat má so la tot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– szak mai el kép ze lé se ket.

A kör jegy zõ fel ada ta a kör jegy zõ ség ve ze té se, va la mint
a jog sza bá lyok ban szá má ra meg ha tá ro zott ha tás kö rök el -
lá tá sa. 

A kör jegy zõ il let mé nyé nek meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alapján
történik. 

A ki ne ve zés kez dõ idõ pont ja: 2007. áp ri lis 1.
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
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A pá lyá za tot 2 pél dány ban kell be nyúj ta ni: 
a) ha tár ide je: az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si

Mi nisz té ri um Köz lö nyé ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott
15. nap,

b) he lye: a pá lyá za tot Zá moly Köz ség Ön kor mány za ta
Pol gár mes te ré nél – 8081 Zá moly, Kos suth u. 43. sz.
– kell be nyúj ta ni. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Kör jegy zõi
pá lyá zat”.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról Zá moly Köz ség Ön kor mány -
zatának Kép vi se lõ-tes tü le te és Gánt Köz ség Ön kor mány -
za tának Kép vi se lõ-tes tü le te együt tes ülés ke re té ben dönt. 

A pá lyá za to kat a kép vi se lõ-tes tü le tek a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ együt tes ülé sen bí rál ják el. A pá lyá za to -
kat a Ktv. 8. § (6) be kez dé sé ben fog lal tak nak megfelelõen
kezeljük. 

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

Az ÁNTSZ Észak-al föl di Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Észak-al föl di Re gi o ná lis In té ze te
re gi o ná lis tisz ti fõ gyógy sze ré szi fel adat kör ének

el lá tá sá ra, köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel
és ha tá ro zat lan ide jû ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat kör meg ha tá ro zá sa: 
– a re gi o ná lis in té zet il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ

he lyi szer vek gyógy sze ré sze ti szak mai te vé keny sé gé nek
irányítása, ko or di ná lá sa,

– jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi ügyek inté -
zése,

– az in té zet ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott, il let ve a
vo nat ko zó jog sza bá lyok ban rög zí tett fel ada tok el lá tá sa a
gyógy szer ügyi igaz ga tás és koordináció te rü le tén,

– elem zi a gyógy szer ügyi igaz ga tás re gi o ná lis te rü le tet
át fo gó kér dé se it, ja vas la tot tesz azok meg ol dá sá ra,

– ha tás kö ré ben el jár va a szak te rü le ten meg ha tá roz za az 
ak tu á lis fel ada to kat, el len õr zi a fel ada tok végrehajtását.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi szin tû gyógy sze ré szi szak kép zett ség,
– szak gyógy sze ré szi ké pe sí tés,
– ma gyar ál lam pol gár ság.

Elõnyt je lent:
– egész ség ügyi igaz ga tás ban szer zett köz igaz ga tá si

gya kor lat,
– ve ze tõi gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség,
– ide gen nyelv is me re te.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai szerint.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– szak mai prog ram és rész le tes szak mai ön élet rajz,
– er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo -

nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben dol go zik, az er rõl szóló
igazolás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok másolata,

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

A pá lyá za tot az ÁNTSZ Észak-al föl di Re gi o ná lis In té -
ze té hez kell be nyúj ta ni (cím: 5000 Szol nok, Ady End re
u. 35–37.).

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le né sé tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: 15 na pon be lül.

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
pá lyá za tot hir det

a Ma gyar Köz tár sa ság Wa shing to ni Nagy kö vet sé gén
tar tós szol gá la tot tel je sí tõ

me zõ gaz da sá gi szak dip lo ma ta mun ka kör
be töl té sé re

A kül szol gá lat meg kez dé sé re a pá lyá zat el bí rá lá sát, to -
váb bá a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri -
um ban és a Kül ügy mi nisz té ri um ban tör té nõ szük sé ges fel -
ké szí tést, va la mint a kül ügyi szak mai alap vizs ga leg alább
„meg fe lelt” ered ménnyel tör té nõ le té te lét kö ve tõ en vár -
hatóan 2007. szeptember hónapban kerül sor. 

A 104/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze -
rin ti tar tós kül szol gá lat 2 év re szól, amely a szak mai te vé -
keny ség ér té ke lé se alap ján leg fel jebb to váb bi 2 év re meg -
hosszab bít ha tó.

A me zõ gaz da sá gi szak dip lo ma ta a kül szol gá la tát a Kül -
ügy mi nisz té ri um ál lo má nyá ban, az ál lo más he lyén a nagy -
kö vet ál ta lá nos-dip lo má ci ai irá nyí tá sá val, dip lo ma ta mun -
ka kör ben tel je sí ti. Szak mai irá nyí tá sát az FVM lát ja el,
feladatai alaputasításban kerülnek meghatározásra. 

Me zõ gaz da sá gi szak dip lo ma ta csak köz tiszt vi se lõ le -
het. Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi szak dip lo ma ta ál lás -
hely be töl té sé re ki vá lasz tott sze mély nem az FVM köz -
tiszt vi se lõ je úgy, a szak dip lo ma ta je lölt tel az FVM a kül -
szol gá lat ide jé re szó ló, ha tá ro zott ide jû köz szol gá la ti jog -
vi szonyt lé te sít.
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A me zõ gaz da sá gi szak dip lo ma ta a fel ada ta it az Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok ban és Ka na dá ban, a ma gyar kül kép -
vi se let tel va ló kap cso lat tar tás sal és a te vé keny sé gé -
vel össze füg gõ, szük ség le te szerinti szakmai utazásokkal
látja el. 

A me zõ gaz da sá gi szak dip lo ma ta fõbb fel ada tai:
– Az ága za ti együtt mû kö dés, a ma gyar ag rár ter mé kek

pi ac ra ju tá sá nak elõ se gí té se.
– Az USA és Ka na da me zõ gaz da sá ga és élel mi szer gaz -

da sá ga hely ze té nek, nem zet kö zi gaz da sá gi együtt mû kö dé -
si kap cso la ta i nak, ke res ke del mi for gal má nak fo lya ma tos
fe gye lem mel kí sé ré se, elem zé se kü lö nös te kin tet tel a je -
len tõ sebb gaz da sá gi és po li ti kai eseményekre, illetve azok
magyar vonatkozásaira. 

– Az USA be fo lyá sá nak, il let ve sze rep vál la lá sá nak fi -
gye lem mel kí sé ré se, elem zé se a ki emelt fon tos sá gú nem -
zet kö zi szer ve ze tek ben, mint pl. Vi lág bank, WTO, OECD
és a FAO. 

– Je len té sek az USA és az Eu ró pai Unió kap cso la ta i -
nak ala ku lá sá ról a me zõ gaz da sá gi területen.

– Sze mé lyes mun ka kap cso la tok ki ala kí tá sa, azok ápo -
lá sa az ag rár irá nyí tást el lá tó fõ ha tó sá gok kal, ag rár-ér dek -
vé del mi szervezetekkel. 

– Köz vet len kap cso lat tar tás az USA és Ka na da me zõ -
gaz da sá gi szem pont ból ki emelt fon tos sá gú ál la ma i nak
(Io wa, Il li o nis, Min ne so ta, il let ve Al ber ta, Qu é bec stb.)
meg ha tá ro zó mezõgazdasági szereplõivel.

– Tá jé koz ta tás nyúj tá sa a ma gyar ag rár po li ti ká ról, az
ága zat ered mé nye i rõl, az együtt mû kö dés te rü le te i rõl és le -
he tõ sé ge i rõl. A me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri köz vet -
len, vál la la ti kapcsolatok kialakításának elõsegítése.

– Az FVM ré szé rõl, il let ve a tár ca te rü le té rõl az
USA-ba, il let ve Ka na dá ba ki uta zó ma gas szin tû de le gá ci -
ók szak mai prog ram já nak egyez te té se, elõ ké szí té se, köz -
re mû kö dés azok le bo nyo lí tá sá ban, va la mint a tárgyalási
tematikák összeállításában. 

A me zõ gaz da sá gi szak dip lo ma ta a kül kép vi se let mun -
ka meg osz tá sá ból adó dó an a nagy kö vet ség fel adat kö ré be
tar to zó ál ta lá nos dip lo má ci ai – és szük ség sze rint – egyéb,
a nagy kö vet ál tal meghatározott feladatokat is ellát. 

A mun ka kör az 1995. évi CXXXV. tör vény, va la mint a
35/1997 (V. 13.) FM ren de let alap ján fon tos nak és bi zal -
mas nak mi nõ sül. A nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly ta -
tá sa a mun ka kör be töl té sé nek fel té te le. A mun ka kört be -
töl tõ a köz tiszt vi se lõi tör vény sze rint va gyon nyi lat ko zat
té tel re is kö te le zett, ame lyet a Kül ügy mi nisz té ri um ban
tesz. 

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
ve ze tõ i vel és rész le ge i vel a kap cso la tot az alap uta sí tás ban
fog lal tak nak, va la mint a me zõ gaz da sá gi szak dip lo ma ták
mû köd te té sét sza bá lyo zó 1/2005. KÜM–FVM együt tes
mi nisz te ri uta sí tás nak meg fe le lõ en tart ja.

Te vé keny sé gé rõl, a ka pott szak mai fel ada tok tel je sí té -
sé rõl az ezt sza bá lyo zó FVM uta sí tás sze rint ad szá mot.

Azok nak az ag rár vagy köz gaz da sá gi egye te mi vég zett -
sé gû, a köz tiszt vi se lõi tör vény fel té te le i nek meg fe le lõ
szak em be rek je lent ke zé sét vár juk, akik

– fel sõ fo kú „C” tí pu sú an gol ál la mi nyelv vizs gá val,
tár gya ló ké pes szak mai nyelv is me ret tel ren del kez nek, 

– köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– tá jé ko zot tak az USA és Ka na da fõbb po li ti kai-gaz da -
sá gi fo lya ma ta i ról, 

– kül szol gá lat ban elv árt sze mé lyi tu laj don sá gok kal,
ma ga tar tás sal bír nak (kap cso lat te rem tõ-, tár gya ló, kis kö -
zös ség be va ló be il lesz ke dé si kész ség, elem zõ kéz ség, jó
írás- és fo gal ma zókéz ség, jó meg je le nés, ha tá ro zott fel lé -
pés, kul tu rált vi sel ke dés, dip lo má ci ai ér zék), 

– hoz zá já rul nak a nem zet biz ton sá gi el len õr zé sük höz
és tu do má sul ve szik a va gyonnyi lat ko za té te li kötelezett -
séget,

– a mun ka vég zés so rán ter hel he tõ ek és ön ál ló, fe le lõs
mun ka vég zés re ké pe sek,

– egész sé gi ál la po ta a kül szol gá lat el lá tá sá ra al kal mas,
alá ve tik ma gu kat (csa lád ta gok is) a KÜM ál tal elõ írt – a
kül szol gá lat hoz szük sé ges – or vo si vizs gá lat nak, 

– csa lá di kö rül mé nyei ren de zet tek, 

– ér vé nyes „B” tí pu sú sze mély gép ko csi ve ze tõi en ge -
déllyel és kel lõ gép ko csi ve ze tõi gya kor lat tal ren del kez -
nek, va la mint 

– vál lal ják a ver seny vizs gát és a pszi cho ló gi ai al kal -
mas sá guk, va la mint a nyelv tu dá suk fel mé ré sét. 

A ki vá lasz tás nál elõnyt je lent:

– a fel adat el lá tá sa so rán a kom mu ni ká ci ó hoz szük sé -
ges fran cia vagy spa nyol nyelv tu dás, 

– leg ke ve sebb 10 éves – a tár ca te rü le tén leg alább
5 éves – szak mai gya kor lat, 

– az ag rár-szak igaz ga tás te rü le tén szer zett ta pasz ta lat,

– nem zet kö zi egyó ütt mû kö dés ben szer zett gya kor lat,
dip lo má ci ai tá jé ko zott ság,

– a tár ca szak te rü le te i nek szé le sebb is me re te, a ha zai
ag rár ter mé kek kül ke res ke del mi le he tõ sé ge i rõl va ló tá jé -
ko zott ság,

– szá mí tó gép-ke ze lõi és szö veg szer kesz tõi is me re tek
(ECDL-vizs ga). 

A me zõ gaz da sá gi szak dip lo ma ta köz tiszt vi se lõi be so -
ro lá sa, bel föl di il let mé nyé nek meg ál la pí tá sa, kül szol gá la ti 
mun ka kör ben a dip lo má ci ai rang és a de vi za el lát mány
meg ha tá ro zá sa az FVM ja vas la tá ra a ha tá lyos jog sza bá -
lyok, valamint a KÜM gyakorlata szerint történik. 

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: 

– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát, va la mint
2-3 gé pelt ol da lon össze fog lal va a kül szol gá lat tal kap cso -
la tos elképzeléseit,

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé get, a nyelv vizs gát iga zo ló 
ok ira tok másolatát,
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– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt, 

– szak or vo si vagy há zi or vo si iga zo lást ar ról, hogy
egész sé gi leg al kal mas a több éves kül szol gá lat ra, 

– 1 db iga zol vány fény ké pet. 

A pá lyá za tot a Bel ügyi Köz löny ben meg je le né sét
 követõen, szá mí tott 30 na pon be lül kell az FVM Hu mán -
po li ti kai Fõ osz tá lyá ra (Bu da pest V., Kos suth La jos tér 11., 
le vél cím: 1860 Bu da pest 55., Pf. 1) be nyúj ta ni. „Wa shing -
to ni me zõ gaz da sá gi szakdiplomata pályázat” megjelö -
léssel.

A pá lyá za tok elõ ze tes ér té ke lé sé hez csak a pá lyá za ti ki -
írás fel té te le i nek és az al kal mas sá gi fel mé rés nek meg fe lelt 
pá lyá zók ke rül nek sze mé lyes meg hall ga tás ra.

A pá lyá za tok ról va ló dön tés re a be ér ke zé si ha tár idõt
kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor. A pá lyá za tot a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don ke zel jük, ered mé nyé rõl
írás ban adunk tá jé koz ta tást.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást ad:

1. Ba ra csi György fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, FVM Hu -
mán po li ti kai Fõ osz tály, te le fon: 301-4640,

2. dr. Su lyok Fe renc ve ze tõ fõ ta ná csos, FVM EU Ko or -
di ná ci ós és Nem zet kö zi Kap cso la tok Fõ osz tá lya, telefon:
301-4127.

A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
Hu mán po li ti kai fõ osz tály

(1133 Bu da pest, Po zso nyi út 56.)
pá lyá za tot hir det

a kö zös sé gi tá mo ga tá sok ko or di ná lá sá ért fe le lõs
el nök he lyet tes irá nyí tá sa alatt mû kö dõ

Gaz da ság fej lesz té si Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá ga
fõ osz tály ve ze tõi munkakörére

Az NFT-I (GVOP), il let ve ÚMFT (GOP) fõbb fel ada tai:

– az irá nyí tó ha tó ság mun ká já nak ad mi niszt ra tív, pénz -
ügyi, szak mai irányítása,

– köz re mû kö dés a gaz da ság fej lesz té si ope ra tív prog ra -
mok hoz kap cso ló dó ter ve zé si feladatokban,

– a 2004–2006 és 2007–2013 kö zöt ti EU terv idõ szak
gaz da ság fej lesz té si ope ra tív prog ram ja i nak meg va ló sí tá sa 
az ered mé nyes ség, a ha té kony ság és a sza bály sze rû ség
szem pont ja i nak érvényesítése mellett,

– a meg va ló sí tás ba be vont köz re mû kö dõ szer ve ze tek
mun ká já nak fel ügye le te és ko or di ná ci ó ja,

– az OP mo ni tor ing bi zott sá gok tit kár sá ga i nak mû köd -
te té se, a mo ni tor ing bi zott ság mun ká já nak tá mo ga tá sa,

– kap cso lat tar tás a gaz da ság fej lesz tés ben érin tett part -
ner szer ve ze tek kel – kü lö nö sen a mi nisz té ri u mok kal, gaz -
da ság fej lesz té si tanácsokkal.

Pá lyá za ti fel té te lek:

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

– egye te mi dip lo ma (el sõ sor ban közgazdaság-tudo -
mányi),

– az an gol nyelv tár gya ló ké pes is me re te (fel sõ fo kú
nyelv vizs ga),

– leg alább há rom éves ve ze tõi ta pasz ta lat,

– szá mí tó gé pes fel hasz ná lói is me re tek (Word, Ex cel,
Po wer Point),

– ki vá ló kap cso lat te rem tõ kész ség, di na mi kus, agi lis
sze mé lyi ség,

– nagy fo kú ön ál ló ság és ter hel he tõ ség,

– a gaz da ság fej lesz tés szak te rü le tén szer zett tapasz -
talat.

Elõnyt je lent:

– ál lam igaz ga tá si gya kor lat, ál lam igaz ga tá si el já rá sok
ismerete,

– fej lesz tés po li ti kai gya kor lat, kü lö nös te kin tet tel az
EU Struk tu rá lis Ala pok, Ko hé zi ós Ala pok, va la mint ha zai
tá mo ga tá si prog ra mok te rü le tén szerzett tapasztalatokra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát, re fe ren cia -
sze mé lyek meg je lö lé sé vel,

– mo ti vá ci ós le ve let,

– az is ko lai vég zett sé get, il let ve a nyelv tu dást iga zo ló
do ku men tu mok másolatát,

– a fel adat meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó rö vid szak mai
kon cep ci ót (3–5 oldalban).

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

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2007. feb ru ár 22.

A pá lyá za tot 2 pél dány ban, zárt bo rí ték ban a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség Hu mán po li ti kai fõ osz tá lyá ra, a
fen ti cím re kér jük be kül de ni. A bo rí té kon kér jük feltün -
tetni az „IH vezetõ” megjelölést.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:

A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ en leg ké sõbb 30 na pon be lül el bí rá lás ra ke rül nek. A 
pá lyá zó kat az el bí rá lást kö ve tõ 8 na pon be lül írás ban tá jé -
koz tat juk az ered mény rõl. A mun ka kör az elbírálást
követõen azonnal betölthetõ.

A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség az esély egyen lõ ség el -
vét al kal ma zó mun kál ta tó!
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Bu da pest-Zug ló Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak
jegy zõ je

pá lyá za tot hir det
fõ épí tész-iro da ve ze tõ ál lás hely re

A mun ka kör be töl té se kor a ha tá ro zat lan ide jû ki ne ve -
zés sel egy ide jû leg a Fõ épí té szi Iro da ve ze té sé re szó ló – az
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) sze rin ti fõ osz tály ve ze tõ-he lyet -
te si szint nek meg fe le lõ – ve ze tõi meg bí zás ra is sor ke rül.
Ez va gyon nyi lat ko zat-té te li és egy éven be lü li köz igaz ga -
tá si szak vizs ga le té te li kö te le zett sé get von ma ga után. Az
il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sá nak sza bá lya it
a Ktv., a 29/2003. (X. 27.) ZKT rendelet, valamint a Köz -
szol gá la ti Szabályzat tartalmazza.

Fel ada tai:

– ve ze ti a Fõ épí té szi Iro dát,

– el lát ja az ön kor mány za ti fõ épí té szi te vé keny ség el lá -
tá sá nak rész le tes szak mai sza bá lya i ról és fel té te le i rõl
 szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM ren de let 5. és 6. §-ában fel so -
rolt fel ada to kat.

Al kal ma zá si fel té te lek:

– ok le ve les épí tész mér nö ki vég zett ség,

– a te le pü lés ren de zés, épí té sze ti ter ve zés, épí tés ügyi
igaz ga tás kö ré ben el töl tött – össze sen leg alább nyolcéves
gya kor lat,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– cse lek võ ké pes ség,

– bün tet len elõ élet,

– mun ka kör re vo nat ko zó egész ség ügyi al kal mas ság.

Elõnyt je lent:

– köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– to váb bi szak irá nyú szak ké pe sí tés,

– É1 ter ve zõi fo ko zat sze rin ti ter ve zõi jo go sult ság,

– tér in for ma ti kai is me re tek,

– jó együtt mû kö dé si és kap cso lat te rem tõ kész ség,

– ope ra tív, pro jekt jel le gû mun ka vég zés, pers pek ti vi -
kus gon dol ko zás.

A pá lyá zat kö ve tel mé nye i vel kap cso la tos rész le tes in -
for má ci ót Dwo rák Ist ván hu mán po li ti kai cso port ve ze tõ
ad. Te le fon: (1) 467-9176 vagy 467-2375.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a je lölt rész le tes szak mai el kép ze lé se it, hogy fõ épí -
tész ként mi lyen el ve ket és gya kor la ti el kép ze lé se ket kí ván 
meg va ló sí ta ni, il let ve ja va sol ni az ön kor mány zat fe lé. En -
nek ki dol go zá sá hoz kon zul tá ci ós le he tõ sé get biz to sí tunk
és ren del ke zés re bo csát juk a ha tá lyos he lyi épí tés ügyi jog -
sza bá lyo kat. A mû kö dõ tér in for ma ti kai rend szer meg te -
kint he tõ.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, 
– rész le tes szak mai ön élet raj zot ed di gi és je len le gi

mun ka kö re i nek is mer te té sé vel,
– ké pe sí tést iga zo ló do ku men tu mok má so la ta it.

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

A je lent ke zés be nyújt ha tó pos tai úton: Bu da pest-Zug ló
Pol gár mes te ri Hi va ta la Hu mán po li ti kai Cso port 1590 Bu -
da pest, Pf. 180 cím re, vagy sze mé lye sen: Bu da pest XIV.,
Pé ter vá rad u 2. I. 130. szo bá ba, zárt bo rí ték ban. A bo rí té -
kon kér jük fel tün tet ni: „Fõ épí tész-iro da ve ze tõ pá lyá zat”.

Az ál lás be töl té sé rõl a pol gár mes ter egyet ér té sé vel a
jegy zõ dönt. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a be nyúj -
tá si ha tár idõt követõ 30. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók az el bí rá lás tól szá -

mí tott 8 na pon be lül tá jé koz ta tást kapnak.

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

Bé kés Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
jegy zõi ál lás he lyé nek be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– köz igaz ga tás ban el töl tött leg alább 2 éves szak mai

gya kor lat,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– fény ké pes, rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– vég zett sé get iga zo ló ok má nyo kat,
– a pol gár mes te ri hi va tal ve ze té sé vel, a hi va ta li mun ka

szer ve zé sé vel kap cso la tos szak mai elképzeléseket.

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

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

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá za tot Bé kés Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se -
lõ-tes tü le te, Izsó Gá bor pol gár mes ter nek cí mez ve (5630
Bé kés, Pe tõ fi u. 2.) le het be nyúj ta ni. A bo rí ték ra kér jük
 ráírni: „Jegy zõi pá lyá zat”.
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Érd Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak
jegy zõ je

pá lyá za tot hir det
vá ro si fõ épí tész mun ka kör be töl té sé re

A mun ka kör tar tal ma: az ön kor mány za ti fõ épí té szi te -
vé keny ség el lá tá sá nak rész le tes szak mai sza bá lya i ról és
fel té te le i rõl szó ló 9/1998. (IV. 3.) KTM ren de let ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ en Érd me gyei jo gú vá ros ön kor mány -
za ti  fõépítészi feladatok ellátása.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ok le ve les épí tész mér nö ki dip lo ma,
– leg alább 8 éves, a te le pü lés ren de zés ben, az épí té sze ti

ter ve zés ben, il let ve az épí tés ügyi igaz ga tás ban el töl tött
gyakorlat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– ké pe sí tést tar tal ma zó ok irat hi te les má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– szak mai élet út ját be mu ta tó ön élet raj zát.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alapján.

A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap 16 óra.

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azonnal.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Érd me gyei jo gú vá ros
jegy zõ jé hez (2030 Érd, Al só u. 1.) kell benyújtani.

Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Köz gyû lé se
pá lyá za tot hir det

jegy zõi mun ka kör  be töl té sé re

El lá tan dó fel ada tai  kü lö nö sen:
– ve ze ti a Köz gyû lés hi va ta lát, biz to sít ja za var ta lan

mû kö dé sét,
– gon dos ko dik az ön kor mány zat mû kö dé sé vel kap cso -

la tos fel ada tok ellátásáról,
– gya ko rol ja a jegy zõ ha tás kö ré be utalt ha tó sá gi jog kö -

rö ket, e kör ben sza bá lyoz za a ki ad má nyo zás rendjét,
– gya ko rol ja a pol gár mes te ri hi va tal köz tiszt vi se lõi te -

kin te té ben a mun kál ta tói jo go kat.

Pá lyá za ti  fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet (3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi

bi zo nyít vány),

– gép pel,  va la mint  kéz zel írott szak mai ön élet rajz,
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés és jo gi

szak vizs ga,
– leg alább  5 éves  köz igaz ga tá si és 3 éves ve ze tõi gya -

kor lat,
– a Ktv. 7. § (7) be kez dé sé ben elõ ír tak sze rint vál lal ja  a 

va gyon nyi lat ko za tok meg té te lét, az ott meg je lölt va gyon -
nyi lat ko za tok el len õr zé sét, ke ze lé sét.

Elõnyt je lent het: ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat tar tal maz za a Pol gár mes te ri Hi va tal ve ze té -
sé re vo nat ko zó szak mai és ve ze tõi el kép ze lé se ket.

Az ál lás hely a köz gyû lé si dön tést kö ve tõ en  azon nal  be -
tölt he tõ.

Bé re zés, jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tv., il let ve az ön kor mány za ti ren de let
sze rint.

A pá lyá za tok be nyúj tá sa: dr. Zom bor Gá bor pol gár mes -
ter nél (Kecs ke mét Vá ros há za, I. eme let 5.), pos tán: 6000
Kecs ke mét, Kos suth tér 1. I/5.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa: Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros 
Köz gyû lé se ha tás kö ré be tar to zik.

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

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta ni, rá ve zet ve:
„Pá lyá zat a jegy zõi mun ka kör be töl té sé re”.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be ér ke zé si ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ en,  30 na pon be lül.

A pá lyá zat hoz kér jük csa tol ni:
– a fel sõ fo kú vég zett sé get iga zo ló dip lo ma  má so la tát,
– jo gi szak vizs ga bi zo nyít vány má so la tát,
– er köl csi bi zo nyít ványt,
– ál la mi nyelv vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát.

Kesz nyé ten–Gi rincs– Kis csécs köz sé gek
kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás betöltésére

A kör jegy zõ ve ze ti a ko ráb bi jegy zõ, il let ve kör jegy zõ
nyug ál lo mány ba vo nu lá sát kö ve tõ en ala kí tan dó új kör -
jegy zõ sé get és el lát ja az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 36. §
(2) be kez dés ben reá ru há zott fel ada to kat.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, 
– bün tet len elõ élet, 
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi ké -

pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.
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A pályázó sa ját tu laj do nú sze mély gép ko csi val és B ka -
te gó ri ás jo go sít vánnyal ren del kez zen, va la mint leg alább
két éves köz igaz ga tá si gya kor la ta le gyen. A fel so rolt fel té -
te lek alól fel men tés nem ad ha tó.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:  
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a fen ti ek ben fel so rolt ké pe sí té se ket iga zo ló ok má -

nyok ere de ti pél dá nyát (en nek hi á nyá ban köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tet tet),

– rész le tes szak mai ön élet raj zot.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. alap ján, il let ve meg egye -
zés sze rint.

A pá lyá za tot a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je len tés tõl 
szá mí tott 30 na pon be lül Kesz nyé ten köz ség pol gár mes te -
ré nek kell be nyúj ta ni zárt bo rí ték ban. Cím: Ke csõ Im re
pol gár mes ter, 3579 Kesz nyé ten, Bé ke tér 17. Te le fon:
(49) 459-808, (49) 459-810.

El bí rá lás ha tár ide je: a pá lyá zat meg je le né sét kö ve tõ
45. nap, de leg ké sõbb 2007. már ci us 31.

A pá lyá za to kat Kesz nyé ten–Gi rincs– Kis csécs köz sé -
gek kép vi se lõ-tes tü le tei együt tes ülé sen bí rál ják el az elõ -
ké szí tõ bi zott sá gok vé le mé nyét fi gye lem be vé ve.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá zat le adá si (be ér ke zé si) ha tár ide je: a hir de tés

meg je le né sé tõl szá mí tott 30. nap 16 óra.
Szol gá la ti la kást tu dunk biz to sí ta ni.

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

nagy köz sé gi al jegy zõi álláshely be töl té sé re

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

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la tát.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó sze mé lyes
ada ta i nak ke ze lé sé re vo nat ko zó nyilatkozatát.

Be nyúj tá si ha tár idõ: a pá lyá zat nak a Bel ügyi Köz löny -
ben va ló meg je le né sé tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en a
kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen kerül sor.

Az ál lás hely az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ, a 
ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõre történik.

A ki ne ve zett al jegy zõ bel sõ szer ve ze ti egy sé get is ve -
zet het.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. alap ján, meg egye zés szerint.

A pá lyá zat a kö vet ke zõ cím re nyújt ha tó be zárt bo rí ték -
ban: „Al jegy zõi pá lyá zat”, Mo gyo ród nagy köz ség jegy -
zõje, 2146 Mo gyo ród, Dó zsa György út 40.

Ér dek lõd ni le het a kö vet ke zõ te le fon szá mon: 06 (28)
540-716, 542-706.

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

pá lyá za tot ír ki
a meg üre se dett jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

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

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

– leg alább 5 év jegy zõi mun ka kör ben el töl tött gya -
korlat,

– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, tel jes cse -
lek võ ké pes ség.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,

– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány ere de ti
pél dá nyát.

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

A pá lyá zat el bí rá lá sa a pá lyá zat-elõ ké szí tõ bi zott ság ja -
vas la ta alap ján, a fen ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi -
se lõ-tes tü le ti ülésen történik.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en, 2007. már ci us 15-tõl be -
tölt he tõ.

A pá lyá za ti fel té te lek ben fog lal tak tól a kép vi se lõ-tes tü -
let nem tud el te kin te ni, a hi á nyos vagy nem meg fe le lõ pá -
lyá za to kat már el bí rá lás ra sem tudja befogadni.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alapján.
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El lá tan dó fel ada tok: a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta lá nak
ve ze té se és a más jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott jegy -
zõi ha tás kö rök gya kor lá sa.

A pá lyá za to kat Olasz lisz ka köz ség pol gár mes te ré hez,
Fe ke te Gyu la (3933 Olasz lisz ka, Szent Ist ván út 5.) cí mez -
ve kell benyújtani.

Ér dek lõd ni a (47) 358-001-es te le fon szá mon vagy sze -
mé lye sen lehet.

Tar cal Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot ír ki

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vagy igazgatás -

szer vezõi fõ is ko lai végzettség,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 5 év köz igaz ga tá si gya kor lat (ko ráb bi/je len -

le gi jegy zõi gya kor lat elõny),
– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, tel jes cse -

lek võ ké pes ség.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– fény kép pel el lá tott rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát, a leg ma ga -

sabb vég zett ség nél hi te le sí tett másolatot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány ere -

detijét.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 20. napon jár le.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá zat-elõ ké szí tõ bi zott ság
ja vas la ta alap ján a fen ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi -
se lõ-tes tü le ti ülésen történik.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za ti fel té te lek ben fog lal tak tól a kép vi se lõ-tes tü -

let nem tud el te kin te ni, a hi á nyos vagy nem meg fe le lõ pá -
lyá za to kat már el bí rá lás ra sem tudja befogadni.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, bé re zés a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap -
ján.

El lá tan dó fel ada tok: a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta lá nak
ve ze té se és a más jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott jegy -
zõi hatáskörök gyakorlása.

A pá lyá za to kat Tar cal köz ség pol gár mes te ré hez, Ba -
racs kai Lász ló hoz (3915 Tar cal, Fõ u. 61.) cí mez ve kell
benyújtani.

Ér dek lõd ni a 06 (47) 580-445-ös te le fon szá mon vagy
sze mé lye sen lehet.

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

jegy zõi ál lás be töl té sé re

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

dok to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény ren del ke zé sei szerint.

A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nést követõ 15. nap.

A pá lyá za tot Vát Köz ség Ön kor mány za ta pol gár mes te -
ré nek cí mez ve (Bí ró Jó zsef pol gár mes ter, 9748 Vát, Fõ u.
6.) kell benyújtani.

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

A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en az ál lás azon nal be tölt -
he tõ.

Ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz te ri

uta sí tás

 Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
2/2007. (BK 2.) ÖTM

uta sí tá sa
az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um

Ti tok vé del mi Sza bály za tá ról

A mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sé vel össze füg gés ben az
 államtitokról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995. évi
LXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ttv.) 19. §-ának (1) be kez -
dé sé ben a ti tok bir to kos szerv ve ze tõ jé nek fel adat- és ha -
tás kö ré be utalt fel ada tok vég re haj tá sa és a ti tok vé de lem
rend sze ré nek sza bá lyo zá sa ér de ké ben – a mi nõ sí tett adat
ke ze lé sé nek rend jé rõl szó ló 79/1995. (VI. 30.) Korm. ren -
de let (a to váb bi ak ban: Korm. ren de let) 3. §-ának (1) be -
kez dé sé be fog lalt ren del ke zés alap ján – az Ön kor mány za ti 
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és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um Ti tok vé del mi Sza bály -
za tá nak (a továbbiakban: Szabályzat) meg ha tá ro zá sa ér de -
ké ben kiadom az alábbi

uta sí tást:

I. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

A Sza bály zat cél ja, ha tá lya

1. A Sza bály zat cél ja, hogy biz to sít sa a mi nõ sí tett ada -
tok ke ze lé se so rán a ti tok vé del mi jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rök ren del te tés sze rû gya kor -
lá sát, en nek ér de ké ben meg ha tá roz za a ti tok vé del mi fel -
ada tok vég re haj tá sá nak szer ve ze ti rend jét, a mi nõ sí tett
ada tok ke let kez te té sé vel és ke ze lé sé vel össze füg gõ jo go -
kat és kötelezettségeket, illetve a felelõsség rész le tes sza -
bá lya it.

2. A Sza bály zat ha tá lya ki ter jed az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: ÖTM)
hi va ta li szer ve i re, va la mint az ÖTM teljes sze mé lyi ál lo -
má nyá ra.

3. A NATO, a NYEU, az Eu ró pai Ta nács és az Eu ró pai
Bi zott ság ál tal al kal ma zott mi nõ sí tés sel el lá tott ada tok ra a
Sza bály zat ren del ke zé se it a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján
át vett, vagy nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján ké -
szült mi nõ sí tett adat vé del mé nek el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 179/2003. (XI. 5.) Korm. ren de let, to váb bá a Nem ze -
ti Biz ton sá gi Fel ügye let rész le tes fel ada ta i ról és mû kö dé si
rend jé rõl, az ipar biz ton sá gi el len õr zé sek rész le tes fel ada -
ta i ról szó ló 180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az
ÖTM Biztonsági Szabályzatában foglalt eltéréssel kell al -
kal maz ni.

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

4. Ál lam ti tok [Ttv. 3. § (1) be kez dés]: az az adat, amely:

a) a Ttv. 1. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ ál lam ti tok kö ri 
jegy zék ben meg ha tá ro zott adat faj ta kö ré be tartozik, és

b) a mi nõ sí té si el já rás so rán a mi nõ sí tõ meg ál la pí tot ta,
hogy 

c) az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõt ti nyil vá nos ság ra ho -
za ta la, jo go su lat lan meg szer zé se vagy fel hasz ná lá sa, il le -
ték te len sze mély tu do má sá ra ho zá sa, to váb bá az ar ra jo go -
sult ré szé re hoz zá fér he tet len né té te le köz vet le nül sér ti
vagy ve szé lyez te ti a Ma gyar Köz tár sa ság tör vény ben
meg ha tá ro zott hon vé del mi, nem zet biz ton sá gi, bûnüldö -
zési vagy bûn meg elõ zé si, köz pon ti pénz ügyi, kül ügyi
vagy nem zet kö zi kap cso la ta i val össze füg gõ, va la mint
igaz ság szol gál ta tá si ér de ke it.

5. Szol gá la ti ti tok [Ttv. 4. § (1) be kez dés]: 
a) a Ttv. 6. §-ának (1) be kez dé se sze rint mi nõ sí tés re fel -

ha tal ma zott ál tal meg ha tá ro zott adat faj ták kö ré be (a to -
váb bi ak ban: szol gá la ti titokkör) tartozó adat, 

b) amely rõl a mi nõ sí tõ a mi nõ sí té si el já rás so rán meg ál -
la pí tot ta, hogy

c) az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõt ti nyil vá nos ság ra ho -
za ta la, jo go su lat lan meg szer zé se és fel hasz ná lá sa, il le ték -
te len sze mély ré szé re hoz zá fér he tõ vé té te le, to váb bá az ar -
ra jo go sult ré szé re hoz zá fér he tet len né té te le sér ti vagy ve -
szé lyez te ti az ál la mi vagy köz fel ada tot el lá tó szerv mû kö -
dé sé nek rend jét, aka dá lyoz za a fel adat- és ha tás kö ré nek il -
le ték te len be fo lyás tól men tes gya kor lá sát, és ez ál tal köz -
vet ve a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott
érdekeit hátrányosan érinti.

6. Nem nyil vá nos ke ze lé sû adat: a sze mé lyes ada tok vé -
del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló
1992. évi LXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Avtv.)
19/A. §-ában ne ve sí tett ada tok, me lyek ke ze lé se, ik ta tá sa
el kü lö nít ve „NNY” betûjelzéssel történik.

7. Mi nõ sí tés: az a dön tés, amely nek meg ho za ta la so rán
az er re fel ha tal ma zott sze mély meg ál la pít ja, hogy egy adat 
tar tal má nál fog va meg fe lel az ál lam ti tok vagy a szol gá la ti
ti tok fo gal mi kri té ri u ma i nak – a nyil vá nos sá got kor lá to zó
ál lam ti tok kör be, vagy szol gá la ti ti tok kör be tar to zik és il le -
ték te len sze mély ál ta li meg is me ré se sér ti vagy ve szé lyez -
te ti az ott meg ha tá ro zott vé den dõ ér de ke ket – és er re fi gye -
lem mel az ada tot a tör vény ben meghatározott minõsítési
eljárás során minõsíti és megállapítja a minõsítési jelölést.

8. Mi nõ sí tett adat: az ál lam ti tok kö ri vagy szol gá la ti ti -
tok kö ri jegy zék ben meg ha tá ro zott adat faj tá ba tar to zó
adat, ame lyet a mi nõ sí tés re jo go sult sza bály sze rû en mi nõ -
sí tett és en nek meg fe le lõ en minõsítési jelöléssel ellátott.

9. Mi nõ sí tett adat tal ren del ke zés [Ttv. 2. § (1) be kez dés
4. pont]:

a) a mi nõ sí tett adat ba tör té nõ be te kin tés;
b) a mi nõ sí tett adat bir tok ban tar tá sa;
c) a mi nõ sí tett adat alap ján to váb bi mi nõ sí tett adat ké -

szí té se, azon az ere de ti mi nõ sí tés feltüntetése;
d) a mi nõ sí tett adat má so lá sa, sok szo ro sí tá sa;
e) a mi nõ sí tett adat ba tör té nõ be te kin tés en ge dé lye zé se;
f) a mi nõ sí tett adat fel dol go zá sa és fel hasz ná lá sa;
g) a mi nõ sí tés fe lül vizs gá la ta;
h) a mi nõ sí tés fe lül bí rá la ta;
i) a mi nõ sí tett adat nyil vá nos ság ra ho za ta la;
j) a mi nõ sí tett adat nak kül föl di sze mély vagy kül föl di

szerv ré szé re hoz zá fér he tõ vé tétele;
k) a mi nõ sí tett adat kül föld re vi te le vagy kül föld rõl tör -

té nõ be ho za ta la;
l) a ti tok tar tá si kö te le zett ség aló li fel men tés;
m) a meg is me ré si en ge dély ki adá sa.

10. Köz re mû kö dõ: az a ter mé sze tes sze mély, jo gi sze -
mély, vagy jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, 
il let ve ezek ki je lölt kép vi se lõ je, aki, vagy amely az ÖTM
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fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben elõ ze tes meg ál -
la po dás (szer zõ dés) alap ján se gít sé get nyújt és eh hez a
minõsített adatok megismerése is szükséges.

11. Meg is me ré si en ge dély [Ttv. 2. § (1) be kez dés
7. pont]: az Avtv. 20. §-ának (1) be kez dé se alap ján a mi nõ -
sí tõ ál tal adat meg is me ré sé re, a jo go sult sze mély azo no sí tó
ada ta i nak fel tün te té sé vel írásban adott felhatalmazás.

12. Be te kin té si en ge dély [Ttv. 2. § (1) be kez dés 8.
pont]: az ál la mi vagy köz fel adat vég re haj tá sa ér de ké ben a
mi nõ sí tõ ál tal a mi nõ sí tett adat tal va ló kor lá to zott ren del -
ke zés re, a jo go sult ne vé nek, be osz tá sá nak, a mi nõ sí tett
adat tal kap cso la tos egyes jo go sít vá nya i nak a 9. pont ban
fog lal tak szerinti meghatározásával írásban adott fel ha tal -
ma zás.

13. Ér vé nyes sé gi idõ: az év, hó, nap sze rint fel tün te tett
idõ pont, amely nek el éré sé ig a mi nõ sí té si je lö lés sel el lá tott
adat meg is me ré sét a jog sze rû minõsítés korlátozza:

a) ál lam ti tok ese tén az ér vé nyes sé gi idõt leg fel jebb a
Ttv. 1. szá mú mel lék le tét ké pe zõ ál lam ti tok kö ri jegy zék -
ben adat faj tán ként meg ál la pí tott idõ tar ta mig a mi nõ sí tõ ál -
la pít ja meg. A Ttv. 2. §-a (1) be kez dé se 2. pont já nak c) al -
pont já ban meg ha tá ro zott eset ben a mi nõ sí tés egy al ka lom -
mal, annak lejártakor meghosszabbítható;

b) szol gá la ti ti tok ese tén a szol gá la ti ti tok kö ri jegy zék -
ben adat faj tán ként meg ál la pí tott idõ tar ta mig ter jed het a
mi nõ sí tés érvényességi ideje.

14. Ti tok vé del mi fel ügye lõ [Ttv. 2. § (1) be kez dés
10. pont]: az a sze mély, aki a ti tok bir to kos szerv ve ze tõ jé -
nek írá sos fel ha tal ma zá sa alap ján irá nyít ja és el len õr zi a ti -
tok vé del mi feladatok végrehajtását.

15. Ti tok bir to kos [Ttv. 2. § (1) be kez dés 12. pont]: a mi -
nõ sí tõ, va la mint az a sze mély vagy szerv, aki nek, vagy
amely nek a mi nõ sí tett ada tot a mi nõ sí tõ ren del ke zé se
alap ján ál la mi vagy köz fel adat el lá tá sa ér de ké ben to váb bí -
tot ták. 

16. A mi nõ sí tett adat ke ze lé se: min den, a mi nõ sí tett
adat tal vég zett ér de mi te vé keny ség és tech ni kai mû ve let,
így kü lö nö sen a mi nõ sí tett adat ké szí té se, át vé te le, ér kez -
te té se, nyil ván tar tá sa, bir tok ban tar tá sa, fel dol go zá sa, fel -
hasz ná lá sa, szó be li köz lé se, to váb bí tá sa, rejt je le zé se, tá ro -
lá sa, sok szo ro sí tá sa, má so lá sa, fi zi kai meg sem mi sí té se
(tör lé se).

17. Mi nõ sí tett adat hor do zó: a köz ira tok ról, a köz le vél -
tá rak ról és a ma gán le vél tá ri anyag vé del mé rõl szó ló 1995.
évi LXVI. tör vény 3. §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott
olyan irat vagy egyéb adat hor do zó – ide ért ve az elekt ro ni -
kus ira tot is –, amely mi nõ sí tett ada tot tar tal maz, va la mint
a mi nõ sí tett ada tot hor do zó objektum, technikai eszköz,
vagy ezek alkotórészei.

18. A je len fe je zet ben nem sze rep lõ fo gal mak ér tel me -
zé se so rán a Ttv., az Avtv., a Korm. ren de let, va la mint az
ÖTM Irat ke ze lé si Sza bály za tá nak ren del ke zé sei az irány -
adók.

A mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sé nek alap el vei

19. Az ada tok vé del mé nek el ve: az ÖTM ál lo má nyá ba
tar to zó sze mély kö te les a fel adat- és ha tás kö re gya kor lá sa
so rán ke let ke zõ ada tok mi nõ sí té sé nek szük sé ges sé gét
vizs gál ni és a tör vé nyi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a mi nõ -
sí tést kez de mé nyez ni, il let ve – amennyi ben minõsítésre
jogosult – az adatot minõsíteni.

20. Az in for má ció sza bad ság el ve: az ada tok nyil vá nos -
sá gát mi nõ sí tés sel kor lá toz ni ki zá ró lag a tör vé nyi fel té te -
lek fenn ál lá sa ese tén, az el ke rül he tet le nül szükséges
esetekben és ideig lehet.

21. A szük sé ges ség el ve: a mi nõ sí tett ada tok hoz csak az
fér het hoz zá, aki nek az ál la mi vagy köz fel ada tá nak gya -
kor lá sa ér de ké ben el en ged he tet le nül szük sé ges, vagy aki -
nek azt – va la mely jo gá nak gya kor lá sa ér de ké ben – tör -
vény külön felhatalmazása megengedi.

22. A do ku men tá lás el ve: a mi nõ sí tett ada tok kal kap -
cso la tos min den te vé keny sé get do ku men tál ni kell, an nak
ér de ké ben, hogy a mi nõ sí tett adat fel lel he tõ sé gé nek he lye
és a fel ügye le té vel meg bí zott sze mély meg ál la pít ha tó le -
gyen. A biz ton sá gos ke ze lé sért és õr zé sért fenn ál ló sze mé -
lyi fe le lõs ség meg ál la pít ha tó sá ga ér de ké ben gon dos kod ni
kell ar ról, hogy az adat hor do zó út ja pon to san kö vet he tõ és
gyor san el len õriz he tõ le gyen, ezért min den irat moz gást az
át ve võ ne vé nek és be osz tá sá nak meg je lö lé se mel lett alá -
írás sal és dátummal kell igazolni.

23. A sze mé lyi biz ton ság el ve: a ti tok bir to kos szerv ve -
ze tõ je kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a mi nõ sí tett ada to -
kat ke ze lõ sze mé lyek a ti tok vé del mi elõ írá so kat meg is -
mer jék és ha té ko nyan al kal maz zák, en nek ér de ké ben a
betekintési engedély feltétele:

a) írás be li ti tok tar tá si nyi lat ko zat;
b) ál lam ti tok vagy kül föl di mi nõ sí té sû adat megisme -

rése ese tén ér vé nyes nem zet biz ton sá gi el len õr zés meg lé te
[Ttv. 16. § (2) bekezdés].

24. A fi zi kai biz ton ság el ve: a ti tok bir to kos szerv ve ze -
tõ je kö te les meg ten ni a ha tás kö ré be tar to zó in téz ke dé se -
ket, an nak ér de ké ben, hogy a mi nõ sí tett ada tok il le ték te len 
meg is me ré sé nek ki zá rá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek
az irá nyí tá suk alá tartozó szerveknél ren del ke zés re áll -
janak.

25. Az el len õr zés el ve: a ti tok bir to kos szerv ve ze tõ je
kö te les gon dos kod ni a mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sé re vo nat -
ko zó elõ írá sok be tar tá sá nak, il let ve a mi nõ sí tett ada tok
meglétének rendszeres ellenõrzésérõl.

26. A fe le lõs ség el ve: aki mi nõ sí tett adat meg is me ré sé re 
jo go sult, kö te les a mi nõ sí tett adat vé del mé re vo nat ko zó
jog sza bályt, bel sõ nor mát meg is mer ni és elõ írá sa it meg -
tar ta ni. A ti tok vé del mi sza bá lyok meg sér tõi, a mi nõ sí tés
kez de mé nye zé sé re, a mi nõ sí tés re és a fe lül vizs gá lat ra kö -
te le zet tek a mu lasz tá sért – a vo nat ko zó jog sza bá lyok ren -
del ke zé se i nek meg fe le lõ en – fegyelmi, szabálysértési,
illetve büntetõjogi felelõsséggel tartoznak.
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II. Az ÖTM mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek szer ve ze te

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
jog kö rei

27. Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a
Ttv. 6. §-a (1) be kez dé sé nek o) pont ja alap ján fel adat- és
ha tás kö ré ben tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján mi nõ sí tés re
jo go sult, így gya ko rol ja a Ttv. ál tal a tör vény ben meg ha tá -
ro zott mi nõ sí tés re jo go sul tak részére meg ál la pí tott jo go -
sult sá go kat.

28. A Ttv. ren del ke zé se i ben meg fo gal ma zott jo go sít vá -
nyok kö zül ki zá ró lag az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té -
si mi nisz ter – tá vol lé té ben vagy aka dá lyoz ta tá sa ese tén
helyettese – hatáskörébe tartozik:

a) ál lam tit kot ké pe zõ mi nõ sí tett adat el vesz té se, il le ték -
te len sze mély ál ta li meg is me ré se, vagy en nek ve szé lye
ese tén a Ttv-ben és vo nat ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott sze mély, il let ve szerv tá jé koz ta tá sa [Ttv. 19. §
(1) be kez dés g) pont, 26. § (1) bekezdés];

b) a nem zet biz ton sá gi el len õr zés kez de mé nye zé se [Ttv. 
19. § (1) be kez dés h) pont];

c) mi nõ sí tett adat nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak en ge dé -
lye zé sé hez szük sé ges hoz zá já ru lás megadása;

d) mi nõ sí tett adat ese tén a ti tok tar tás aló li fel men tés en -
ge dé lye zé se [Ttv. 17. § (1) bekezdés];

e) ál lam ti tok ese tén az adat hor do zó kül föld re to váb bí tá -
sá nak, il let ve kül föl di szerv vagy sze mély ré szé re tör té nõ
át adá sá nak en ge dé lye zé se (tör vény ben ki fe je zet ten fel jo -
go sí tott személy kivételével);

f) az ÖTM ál lo má nyá ból mi nõ sí tés re fel jo go sí tott sze -
mély ál tal mi nõ sí tett adat mi nõ sí té sé nek felülbírálata;

g) az ÖTM ál lo má nyá ba tar to zó sze mély ré szé re mi nõ -
sí tõi jog kör át ru há zá sa [Ttv. 6. § (3)–(4) be kez dés].

Az ÖTM ti tok vé del mi fel ügye lõ je

29. Az ÖTM ti tok vé del mi fel ügye lõ je a köz jo gi és ko or -
di ná ci ós szak ál lam tit kár, aki jog kö rét a Kor mány za ti Irat -
ke ze lé si Fel ügye le ti Osz tály vezetõje útján gyakorolja. 

30. Az ÖTM ti tok vé del mi fel ügye lõ je:
a) gon dos ko dik a szol gá la ti ti tok kö ri jegy zék össze ál lí -

tá sá ról és szük sé ges mó do sí tá sá nak elõkészítésérõl;
b) ki dol goz za a ti tok vé de lem te rü le tét érin tõ jog sza -

bály ter ve ze tek;
c) gon dos ko dik az ÖTM szer vei ti tok vé del mi te vé keny -

sé gé nek el len õr zé sé rõl.

A tit kos ügy ke ze lés szer ve ze te

31. Az ÖTM hi va ta li egy sé gei a tit kos ügy ke ze lés egyes 
fá zi sa it de cent ra li zál tan lát ják el. A hi va ta li egy sé gek ve -
ze tõi kö te le sek gon dos kod ni ar ról, hogy a mi nõ sí tett adat

vé del mé re vo nat ko zó sze mé lyi, fi zi kai, ad mi niszt ra tív és
kom mu ni ká ci ós védelem maradéktalanul érvényesüljön.

32. A tit kos ügy ke ze lõ fel ada tai:
a) a ti tok bir to kos szerv nél ké szült vagy más ti tok bir to -

kos tól ér ke zett mi nõ sí tett adat hor do zó át vé te le, nyil ván -
tar tá sa, õrzése;

b) a mi nõ sí tett adat hor do zó ki adá sa és vissza vé te le;
c) a ti tok tar tá si nyi lat ko za tok õr zé se;
d) a be te kin té si jo go sult ság meg szû né se mi att a mi nõ sí -

tett adat hor do zó visszavétele;
e) a mi nõ sí tett adat fel hasz ná lá sá val és ke ze lé sé vel kap -

cso la tos be te kin té si, meg is me ré si en ge dé lyek nap ra kész
nyil ván tar tá sa, a mi nõ sí tett adat hor do zók nyil ván tar tá sá ra
szol gá ló se géd le tek hitelesítése, nyilvántartásba vétele;

f) a mi nõ sí tett adat hor do zó bel föl di to váb bí tá sa az Ál la -
mi Fu tár szol gá lat vagy al kal mi kézbesítõ útján;

g) a dip lo má ci ai fu tár út ján to váb bí tan dó mi nõ sí tett
adat hor do zók cso ma go lá sa, bizonylatolása;

h) a fe les le ges sé vált mun ka pél dá nyok és má so la tok
meg sem mi sí té sé vel össze füg gõ fel ada tok végzése. 

33. Tit kos ügy ke ze lõ csak az le het, aki leg alább kö zép -
fo kú vég zett ség gel ren del ke zik és a ti tok bir to kos szerv ve -
ze tõ je ál tal szer ve zett ok ta tá son, il let ve to vább kép zé sen
részt vett, a vizs ga kö ve tel mé nyek nek meg fe lelt és a ti tok -
vé del mi jog sza bá lyok meg is me ré sét a ti tok vé del mi nyi lat -
ko zat alá írá sá val iga zol ja, va la mint ál lam ti tok, il let ve kül -
föl di mi nõ sí té sû adat kezelése esetén ér vé nyes nem zet biz -
ton sá gi ellenõrzéssel rendelkezik. 

III. A mi nõ sí té si el já rás és a mi nõ sí tés sza bá lyai

34. Mi nõ sí te ni kell az ál lam ti tok kö ri, il let ve a szol gá la ti
ti tok kö ri jegy zé kek be tar to zó azon ada tot, amely nek il le -
ték te len sze mély ál ta li meg is me ré se sér ti vagy ve szé lyez -
te ti a Ma gyar Köz tár sa ság Ttv. 3. §-ának (1) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott ér de ke it, il let ve az ÖTM mû kö dé si rend jét,
fel adat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes
gyakorlását.

35. A Ttv. 6. §-ának (3)–(4) be kez dé sei alap ján mi nõ sí -
tés re az ÖTM szer ve i nél – a ki ad má nyo zá si jog kö rük ke re -
te in be lül – az aláb bi ve ze tõ ket hatalmazom fel:

a) az ál lam tit kárt;
b) szak ál lam tit ká ro kat; 
c) fõ osz tály ve ze tõ ket, a fõ osz tály jog ál lá sú szer ve ze ti

egy sé gek vezetõit;
d) vé del mi tit kár ság ve ze tõ jét. 

36. Mi nõ sí tés re jo go sult le het az ÖTM ál lo má nyá ba tar -
to zó az a sze mély, akit a Ttv. 6. §-ának (3)–(4) be kez dé sei
alap ján – az ott meg ha tá ro zott kör ben – a mi nõ sí tés re jo go -
sult, il let ve a mi nõ sí tõ arra írásban felhatalmaz.

37. A mi nõ sí tés kez de mé nye zé se an nak a kö te les sé ge,
aki nél a fel adat vég re haj tá sa so rán a mi nõ sí tett adat ke let -
ke zik. A mi nõ sí tés re ja va solt ada tot a mi nõ sí tõ dön té sé ig,

194 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 3. szám



de leg fel jebb har minc na pig a ja va solt mi nõ sí tés sel kap -
cso la tos sza bá lyok sze rint kell ke zel ni. E ha tár idõ egy al -
ka lom mal leg fel jebb har minc nap pal meg hosszab bít ha tó,
a hosszab bí tás té nyét és in do kát a mi nõ sí tés re jo go sult ve -
ze tõ a ja vas lat ra írás ban kö te les rá ve zet ni. Ha a ha tár idõ
le jár tá ig a mi nõ sí tés re nem kerül sor, azt követõen az ada -
tot a nyílt ügykezelés szabályai szerint kell kezelni.

38. Ab ban az eset ben, ha az ügy in té zõ mi nõ sí tett ada tot
tar tal ma zó adat hor do zót (ter ve ze tet) készít:

a) az in dok lás sal el lá tott mi nõ sí té si ja vas la tot kü lön
irat ban kö te les elkészíteni;

b) a mi nõ sí te ni ja va solt adat hor do zót an nak el ké szí té sét 
kö ve tõ en azon nal kö te les a sa ját mun ka köny vé ben nyil -
ván tar tás ba venni;

c) a mi nõ sí te ni ja va solt adat hor do zót a mi nõ sí té si ja vas -
lat tal együtt so ron kí vül fel ter jesz ti ve ze tõ je út ján – en nek
hi á nyá ban köz vet le nül – a minõsítésre jogosulthoz;

d) mi nõ sí té si ja vas lat ke ze lé sé re a mi nõ sí tett adat ke ze -
lés meg fe le lõ sza bá lya it kell al kal maz ni [Korm. ren de let
20. § (1)–(2) bekezdés].

39. A mi nõ sí té si ja vas lat ban (1. szá mú min ta) meg kell
je löl ni a mi nõ sí tés alap já ul szol gá ló ti tok kö ri jegy zék mi -
nõ sí tést meg ala po zó pont ját és a mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi
ide jét, amely a ti tok kö ri jegy zé kek hi vat ko zott pont já ban
meg ha tá ro zott leg hosszabb ér vé nyes sé gi idõt nem ha lad -
hat ja meg. A ja vas lat in do ko lá sá nak tar tal maz nia kell azo -
kat a té nye ket és kö rül mé nye ket, ame lyek a mi nõ sí tést
szük sé ges sé, il let ve indokolttá teszik, de a javaslat maga
minõsített adatot nem tartalmazhat.

40. A mi nõ sí té si ja vas lat ban meg kell je löl ni a Ttv.
2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ azon kö rül ményt, amely
alap ján a mi nõ sí tõ dönt a ja va solt mi nõ sí té si je lö lés al kal -
ma zá sa mellett.

41. Ab ban az eset ben, ha a mi nõ sí te ni kí vánt adat köz -
vet le nül a mi nõ sí tés re jo go sult nál ke let ke zik, a mi nõ sí tés -
rõl ho zott ér de mi dön té sé nek kell tar tal maz nia a mi nõ sí té -
si ja vas lat tar tal mi kel lé ke it, így kü lö nö sen a mi nõ sí tés
alap já ul szol gá ló té nye ket és a mi nõ sí tést meg ala po zó ti -
tok kö ri jegy zék pont ját, valamint a minõsítés érvényességi 
idejét (2. számú minta).

42. A mi nõ sí té si ja vas lat ban kez de mé nyez ni kell a kü -
lön le ges ke ze lé si uta sí tás („Sa ját ke zû fel bon tás ra!”;
„Nem má sol ha tó!”; „Ki vo nat nem ké szít he tõ!”; „El ol va -
sás után vissza kül den dõ!”; „Zárt bo rí ték ban tá ro lan dó!”;
„Kü lö nö sen fon tos!” stb.) al kal ma zá sát is, ha an nak fel té -
te lei fenn áll nak. A mi nõ sí tõ kü lön le ges ke ze lé si utasítá -
saitól el tér ni csak a minõsítõ írásbeli engedélyével, illetve
hozzájárulásával lehet.

43. A mi nõ sí tés al kal má val az ér vé nyes sé gi idõ, a mi nõ -
sí tõ ne ve és be osz tá sa, az adat ma gyar szár ma zá sát je lö lõ
or szág jel (MK/HU), il let ve – szük sé ges eset ben – a pél -
dány sor szám és a kü lön le ges ke ze lé si utasítás felett fel kell 
tüntetni: 

a) az ál lam tit kot ké pe zõ adat hor do zó ján az „Ál lam ti -
tok!” meg je lö lést és a „Szi go rú an tit kos!” mi nõ sí té si je lö -
lést;

b) a szol gá la ti tit kot ké pe zõ adat hor do zó ján a „Szol gá -
la ti ti tok!” meg je lö lést és a mi nõ sí tõ dön té sé tõl függõen

– a „Tit kos!”,
– a „Bi zal mas!”,
– a „Kor lá to zott ter jesz té sû!” mi nõ sí té si je lö lést.

44. A mi nõ sí té si je lö lést – az adat hor do zó jel le gé tõl,
ter je del mé tõl, meg je le né si for má já tól füg gõ en – úgy kell
fel tün tet ni, hogy az adat mi nõ sí té se egy ér tel mû en fel is -
mer he tõ le gyen. Olyan mi nõ sí tett adat hor do zó ese tén,
ame lyen a mi nõ sí té si je lö lés fel tün te té sé re nincs mód, a
mi nõ sí tés té nyét kü lön irat ba kell fog lal ni. Ha az adat hor -
do zó több pél dány ban ké szült, a kü lön ira tot is en nek meg -
fe le lõ pél dány szám ban kell el ké szí te ni és pél dány sor -
szám mal el lát ni. A mi nõ sí té si jelölést tartalmazó kü lön
ira tot a minõsített adathordozóval együtt kell kezelni.

45. Ha az adat hor do zó több ön ál ló an is ke zel he tõ rész -
bõl áll, azon a ré szén, amely mi nõ sí tett ada tot nem tar -
talmaz – amennyi ben ab ból az adat hor do zó mi nõ sí tett
 adatainak tar tal má ra vo nat ko zó an kö vet kez te tés nem von -
ha tó le – minõsítés nem alkalmazható.

IV. Mi nõ sí tett adat alap ján to váb bi mi nõ sí tett adat
ké szí té se

46. Nem kell kü lön mi nõ sí té si ja vas la tot ké szí te ni, ha -
nem ele gen dõ – az át vett mi nõ sí tést tar tal ma zó adat hor do -
zó irat ke ze lé si zá ra dé ká ban – a már al kal ma zott mi nõ sí tés
át vé te lé re utal ni, ha a mi nõ sí tett adat hor do zó ké szí té sé re
ko ráb ban mi nõ sí tett adathordozó alapján kerül sor, és az új 
adathordozó

a) nem tar tal maz olyan ada tot, amely az ere de ti adat hor -
do zó ban nem sze re pelt;

b) az új on nan ké szí tett adat hor do zó tar tal maz ugyan az
ere de ti adat hor do zó ban nem sze rep lõ ada tot, de az az ala -
pul szol gá ló ügy in té zé sé vel össze füg gés ben ke let ke zett,
az ere de ti mi nõ sí tett adat tal egye zõ adat faj tá ba tar to zik és
a mi nõ sí tés alap já ul is ugyan azon ti tok kö ri pont szol gál
(pél dá ul a tit kos in for má ció gyûj tés so rán ke let ke zett egyes 
adathordozók kezelésére szolgáló dosszié esetén). 

Eb ben az eset ben az ere de ti (ér ke zett) adat mi nõ sí té sét
kell fel tün tet ni (a to váb bi ak ban: át vett mi nõ sí tés al kal ma -
zá sa).

47. Az át vett mi nõ sí tés al kal ma zá sa ese tén az irat ke ze -
lé si zá ra dék ban pon to san fel kell tün tet ni azon adat hor do -
zó nyil ván tar tá si vagy ik ta tó szá mát és az ira tot ké szí tõ
szerv meg ne ve zé sét, amely alap ján a mi nõ sí tés al kal ma zá -
sá ra sor került.

48. A mi nõ sí tett meg ke re sé sek re adott vá lasz el ké szí té -
sé nél le he tõ ség sze rint tö re ked ni kell ar ra, hogy a vá lasz ne 
tar tal maz zon mi nõ sí tett ada tot. Ha a más szerv tõl ér ke zõ
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mi nõ sí tett adat fel dol go zá sa kap csán ke let ke zett újabb
adat hor do zó (fel jegy zés, vá lasz ter ve zet, meg ke re sés tel je -
sí té se) mi nõ sí tett adatot nem tartalmaz, a minõsítés
alkalmazása tilos.

A mi nõ sí tett adat ba tör té nõ be te kin tés,
il let ve meg is me rés en ge dé lye zé se

49. Mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó adat hor do zó ba az te -
kint het be, akit tör vény, a mi nõ sí tõ vagy a ti tok bir to kos
szerv ve ze tõ je er re írás ban (be te kin té si, vagy meg is me ré si
en ge dély ben) fel jo go sít. Az ÖTM ál lo má nyá ba tar to zó
sze mély mi nõ sí tett adat ke ze lé sé re csak ér vé nyes be te kin -
té si engedély birtokában jogosult.

50. Az ál ta lá nos be te kin té si en ge déllyel (3. szá mú
 minta) ren del ke zõ sze mély ré szé re egye di ügy ben a be te -
kin tés en ge dé lye zé se az adott ada tot tar tal ma zó adat hor -
do zón, vagy a nyil ván tar tá sá ra szol gá ló más adat hor do zón 
(pl. mág nes le mez-kí sé rõn), il let ve a mi nõ sí tett ada tot tar -
tal ma zó ügy irat ügy in té zõ re tör té nõ szig ná lá sá val, név re
szó ló an tör té nik. Meg is me ré si en ge dély ki adá sa az Avtv.
20. §-ának (1) be kez dé se sze rint be nyúj tott ké re lem alap -
ján, határozott idõre, az érintett minõsített adathordozók
megjelölésével adható ki. 

51. Az ál ta lá nos be te kin té si en ge dély vissza vo ná sig ér -
vé nyes. A be te kin tõ fe le lõs azért, hogy a ré szé re át adott
mi nõ sí tett adat tar tal má ról il le ték te len személy ne sze rez -
zen tudomást.

52. Az érin tett ve ze tõ fe le lõs azért, hogy aki nek mun ka -
kö ri fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges, be te kin té si en ge -
déllyel ren del kez zen, il le tõ leg, hogy be te kin té si en ge délyt
csak azok kap ja nak, akik nek az el en ged he tet le nül szük sé -
ges mun ka kö ri kö te le zett sé ge ik el lá tá sá hoz. Amennyi ben
sze mély ze ti vál to zás mi att az érin tett nek a ti tok bir to kos
szerv nél a to váb bi ak ban be te kin té si engedély nem szük sé -
ges, haladéktalanul intézkedni kell annak visszavonására.

53. A be te kin té si en ge dély ki adá sát meg elõ zõ en az érin -
tett sze mély nek írás ban ti tok tar tá si nyi lat ko za tot kell ten -
nie. Az ál ta lá nos be te kin té si en ge dély ki adá sát az érin tett
ve ze tõ kez de mé nye zi a ti tok bir to kos szerv ve ze tõ jé nél.
Ál lam ti tok, vagy kül föl di mi nõ sí té sû adat meg is me ré sé re
jo go sí tó be te kin té si en ge dély meg adá sa elõtt ja vas la tot
kell ten ni az érin tett sze mély nem zet biz ton sá gi el len õr zé -
sé nek kezdeményezésére, amennyiben ilyen ér vé nyes el -
len õr zés sel nem rendelkezik. 

54. A ti tok bir to kos szerv ve ze tõ je ál tal alá írt be te kin té si 
en ge dé lye ket so ron kí vül to váb bí ta ni kell a tit kos ügy ke -
ze lõ nek, aki a be te kin té si en ge dé lyek rõl az en ge dé lye zett
ren del ke zé si jo go sult ság(ok) fel tün te té sé vel nap ra kész,
név sze rin ti nyil ván tar tást ve zet. A be te kin té si en ge dély
vissza vo ná sa, vagy az ab ban sze rep lõ jo go sult sá gok mó -
do sí tá sa esetén haladéktalanul értesíteni kell a tit kos ügy -
ke ze lõt.

55. A mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó adat hor do zó ba, vagy
ilyen ada to kat tar tal ma zó irat együt tes be tör té nõ be te kin tés 
té nyét, a be te kin tés cél ját (pél dá ul: meg je lölt ik ta tó szá mú
ügy fel dol go zá sa, mi nõ sí tés fe lül vizs gá la ta, mi nõ sí tett
adat hor do zó meg lé té nek el len õr zé se stb.) a be te kin tõ ne -
vé nek és be osz tá sá nak fel tün te té sé vel, kel te zés sel és alá -
írá sá val iga zol ja. En nek ér de ké ben a mi nõ sí tett ada tot tar -
tal ma zó adat hor do zó hoz a mi nõ sí té si ja vas lat el ké szí té sét
kö ve tõ en be te kin té si la pot kell csa tol ni, ami a mi nõ sí tett
adat hor do zó irat tá ri pél dá nyá nak el vá laszt ha tat lan mel -
lék le tét ké pe zi. A Sza bály zat ha tály ba lé pé se elõtt ke let ke -
zett mi nõ sí tett adat hor do zók ese té ben a be te kin té si la pot
pót ló lag kell csa tol ni, amennyi ben az adat hor do zó val
össze füg gés ben bár mi fé le ügy vi te li in téz ke dés tör tént
(pl. tit kos ügy ke ze lés tõl ki ké rés, el len õr zés, mi nõ sí tés fe -
lül vizs gá la ta).

56. A ké per nyõs adat meg je le ní tés mi nõ sí tett adat hor do -
zó ba tör té nõ be te kin tés nek mi nõ sül, ezért mi nõ sí tett adat
ilyen mó don tör té nõ meg je le ní té sé re, il let ve fel dol go zás
so rán a he lyi ség ben tör té nõ tar tóz ko dás ra csak a be te kin té -
si engedéllyel rendelkezõk jogosultak. 

A mi nõ sí tett adat át adá sa köz re mû kö dõ ré szé re

57. A mi nõ sí tett adat köz re mû kö dõ ré szé re tör té nõ át -
adá sát en ge dé lyez ni és a köz re mû kö dõ ré szé re be te kin té si
en ge délyt ki ad ni ki zá ró lag az ada tot minõsítõ személy
jogosult. 

58. A köz re mû kö dõ ré szé re ki adott be te kin té si en ge -
dély egyik pél dá nyát az érin tett mi nõ sí tett adat hor do zó val
együtt kell ke zel ni (amennyi ben az érin tett mi nõ sí tett adat -
hor do zót a köz re mû kö dõ ré szé re nem ad ták át). A ti tok bir -
to kos szerv tit kos ügy ke ze lõ je a köz re mû kö dõk ré szé re ki -
adott be te kin té si en ge dé lyek rõl kö te les nyil ván tar tást ve -
zet ni, ab ban fel tün tet ve a jo go sult azo no sí tá sá hoz szük sé -
ges adatokat, illetve az érintett minõsített adat hor do zó
nyil ván tar tá si számát. 

59. Ha a mi nõ sí tett adat hor do zót a fel adat vég re haj tá sa
ér de ké ben a köz re mû kö dõ nek át kell ad ni, az át adás fel té -
te le it írás be li szer zõ dés be kell fog lal ni. A mi nõ sí tett adat -
hor do zó át adá sá nak en ge dé lye zé se elõtt a mi nõ sí tõ kö te les 
meg gyõ zõd ni ar ról, hogy a köz re mû kö dõ nél meg te rem tet -
ték-e a mi nõ sí tett adat vé del mé hez szük sé ges – jog sza -
bály ban, valamint a szerzõdésben elõírt – feltételeket. 

60. Az át adott mi nõ sí tett adat hor do zó vé del mé hez
szük sé ges fel té te lek meg lé tét a mi nõ sí tõ kö te les rend sze -
re sen el len õriz ni, ha a mi nõ sí tett adat vé del me nem biz to -
sí tott, az adat hor do zót az átadónál kell biz ton ság ba he -
lyez ni.

61. Ha a köz re mû kö dés so rán vál lalt fel ada tot tel je sí tet -
ték, az adat hor do zót ha la dék ta la nul vissza kell venni.
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Mi nõ sí tett adat hor do zó má so lá sa, sok szo ro sí tá sa

62. Mi nõ sí tett adat hor do zó ról má so lat ké szí té sét a ti -
tok bir to kos en ge dé lyez he ti, ki vé ve, ha a mi nõ sí tõ más ként 
ren del ke zett. A sok szo ro sí tás en ge dé lye zé se a mi nõ sí tõ ál -
tal írás ban, az adat hor do zón, vagy az elõ adói íven tör tén -
het. A mi nõ sí tett szá mí tó gé pes ala pú adat hor do zó ról – a
meg õr zé si idõ szak ra – a minõsítõ írásbeli engedélyével
biztonsági másolat készíthetõ.

63. A mi nõ sí tett adat hor do zók sok szo ro sí tott pél dá nya it 
az ere de ti pél dány ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell nyil -
ván tar ta ni, az zal az el té rés sel, hogy a sok szo ro sí tás té nyé -
rõl is kü lön nyilvántartókönyvet kell vezetni.

64. A más szerv tõl ér ke zett mi nõ sí tett adat hor do zó ról
ké szült má so la to kat a ti tok bir to kos szerv nél úgy kell
 nyilvántartásba ven ni, hogy ab ból a sok szo ro sí tás alap já ul
szol gá ló mi nõ sí tett adat hor do zó, il let ve a sok szo ro sí -
tott adat hor do zók ké szí tett pél dá nya i nak szá ma, pél -
dánysorszáma és hol lé te megállapítható legyen
(pl.: 18/1.........18/10 sz. pld.).

A mi nõ sí tés fe lül bí rá la ta, fe lül vizs gá la ta

65. A Ttv. 10. §-ának (5) be kez dé se alap ján az ÖTM hi -
va ta li szer vei ada tá nak mi nõ sí té sét fe lül bí rál ni, en nek
ered mé nye ként a mi nõ sí tést meg vál toz tat ni vagy meg -
szün tet ni az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
– tá vol lé te vagy egyéb aka dá lyoz ta tá sa esetén nevében
helyettese – jogosult.

66. Az adat mi nõ sí tõ je, vagy jog utód ja rend sze re sen, de
ál lam ti tok ese tén hároméven te, szol gá la ti ti tok ese tén
 ötévente fe lül vizs gálja a mi nõ sí tett ada ta mi nõ sí té sé nek
in do kolt sá gát. A mi nõ sí tés idõ pont já tól füg get le nül el kell
végezni a minõsítés felülvizsgálatát:

a) a szerv, vagy szer ve zet jog utód nél kü li meg szû né sét
meg elõ zõ en;

b) mi nõ sí tett nor ma ha tá lyon kí vül he lye zé se esetén;
c) a mi nõ sí tett adat hor do zó irat tá ri terv ben rög zí tett

meg õr zé si ide jé nek lejárta elõtt.

67. A fe lül vizs gá lat ered mé nye ként a mi nõ sí tést ak kor
kell meg szün tet ni, ha an nak tör vé nyi fel té te lei már nem
áll nak fenn. Amennyi ben a mi nõ sí tés alap já ul szol gá ló kö -
rül mé nyek úgy vál toz tak meg, hogy az ere de ti tõl el té rõ
mi nõ sí té si je lö lés al kal ma zá sa in do kolt, ak kor a fel tün te -
tett mi nõ sí té si je lö lést tö röl ni kell, az új mi nõ sí tés nek
meg fe le lõ mi nõ sí té si je lö lést kell al kal maz ni és az ér vé -
nyes sé gi idõt ennek figyelembe vételével meghatározni.

68. A mi nõ sí tés fe lül bí rá la tá nak, fe lül vizs gá la tá nak
ered mé nyét a mi nõ sí tõ vagy a mi nõ sí tõ ál tal ki je lölt sze -
mély kö te les a mi nõ sí tett adat hor do zón, vagy – ha ez nem
le het sé ges – az an nak el vá laszt ha tat lan mel lék le tét ké pe zõ
irat kí sé rõ la pon fel tün tet ni és azt alá írá sá val el lát ni. Szá -
mí tó gé pes adat hor do zó ese tén a fo ko zott vé del met bizto -

sító pa ra mé te rek tör lé sé vel és az adat hor do zó mi nõ sí té sé -
nek egy ide jû mó do sí tá sá val kell vég re haj ta ni. A mó do sí -
tás ról vagy a meg szün te tés rõl ér te sí te ni kell azt, aki nek a
nyil ván tar tás sze rint a mi nõ sí tett ada tot továbbították.
A mi nõ sí té si jelölés megváltoztatását, illetve törlését a
nyilvántartási segédeszközökben is jelölni kell.

69. A fe lül bí rá lat nál, fe lül vizs gá lat nál meg kell jelölni:
a) a mi nõ sí tõ ne vét;
b) a mi nõ sí tõ be osz tá sát;
c) a fe lül bí rá lat, fe lül vizs gá lat idõ pont ját év, hó, nap fel -

tün te té sé vel;
d) a fe lül bí rá lat, fe lül vizs gá lat ered mé nyét.

70. Ha az adat mi nõ sí té sét meg vál toz tat ják, vagy tör lik,
az ere de ti mi nõ sí té si je lö lést egy vo nal lal át kell húz ni és
fel kell tün tet ni az új mi nõ sí té si je lö lést, vagy a „Tö röl ve!”
jel zést. Az ér vé nyes sé gi idõ meg vál toz ta tá sa ese tén az ere -
de ti ér vé nyes sé gi idõ át hú zá sa mel lett az új ér vé nyes sé gi
idõt kell fel tün tet ni. A mi nõ sí tés ben be kö vet ke zett vál to -
zást át ve ze tõ sze mély az adat hor do zó el sõ ol da lán, vagy a
kí sé rõ la pon kö te les a mó do sí tás alap já ul szol gá ló dön tést
tar tal ma zó adat hor do zó, vagy az arról szóló értesítés
iktatószámát feltüntetni, és azt keltezéssel és aláírással
igazolni.

71. Ha a fe lül bí rá ló, il let ve a fe lül vizs gá ló az ere de ti mi -
nõ sí té si je lö lést tör li és más mi nõ sí té si je lö lést al kal maz,
vagy az ér vé nyes sé gi idõ tõl a tör vé nyi ke re tek kö zött el tér, 
ezt a mi nõ sí tés re vonatkozó szabályok szerint indokolja.

A mi nõ sí tett adat nyil vá nos ság ra ho za ta la

72. Mi nõ sí tett adat nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak en ge dé -
lye zé sé re ki zá ró lag az érin tett adat mi nõ sí tõ je, vagy jog -
utód ja jo go sult. Az en ge dély meg adá sa elõtt be kell sze -
rez ni az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter – tá -
vol lé té ben vagy egyéb aka dá lyoz ta tá sa esetén a nevében
helyettese – írásbeli hozzájárulását.

73. A mi nõ sí tett adat nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra vo nat -
ko zó írás be li en ge dély tar tal maz za a nyil vá nos ság ra ho za -
tal mód ját, il let ve a nyil vá nos ság ra nem ho zott rész te kin -
te té ben a mi nõ sí tés re vonatkozó minõsítõi állásfoglalást.

A ti tok tar tá si kö te le zett ség aló li fel men tés

74. A mi nõ sí tés re jo go sult ve ze tõk ál tal mi nõ sí tett ada -
tok vo nat ko zá sá ban ti tok tar tá si kö te le zett ség aló li fel men -
tést (a to váb bi ak ban: fel men tés) meg ad ni az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter – tá vol lé té ben vagy
egyéb aka dá lyoz ta tá sa esetén a nevében he lyet te se – jo -
gosult.

75. A fel men tés el bí rá lá sá nak alap já ul szol gá ló ja vas lat
ki dol go zá sa azon szerv vagy jog utód ja (a to váb bi ak ban:
ti tok bir to kos szerv) fel adat kö ré be tar to zik, amely nek ál lo -
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má nyá ba a fel men tés sel érin tett ada tot mi nõ sí tõ személy,
vagy jogutódja tartozik.

76. A fel men tés ér de ké ben ér ke zett meg ke re sé se ket az
ér kez te tést kö ve tõ en „Sür gõs!” jel zés sel kell el lát ni és az
irat szig ná lá sa ér de ké ben so ron kí vül be kell mu tat ni a
cím zett nek vagy a szig ná lás ra jo go sult nak. A fel men té si
el já rás fo lya mán az egyes  szer vek tõl ér ke zett egyéb meg -
ke re sé se ket a meg ke re sett szerv nél „Sür gõs!” jel zés sel
kell ellátni és a megkeresést soron kívül kell teljesíteni.

A mi nõ sí tett adat hor do zó se lej te zé se,
il let ve meg sem mi sí té se

77. Mi nõ sí tett adat hor do zó a mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi
ide je alatt – a fe les le ges sé vált mun ka pél dány vagy má so -
lat, il let ve tör vény er re irá nyu ló ki fe je zett ren del ke zé sé -
ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – nem se lej tez he tõ, il -
let ve nem semmisíthetõ meg. 

78. A mi nõ sí tett adat hor do zó ké szí té se so rán ke let ke -
zett és fe les le ges sé vált mun ka pél dányt, má so la tot meg -
sem mi sí tés re a tit kos ügy ke ze lõ nek kell át ad ni. A fe les le -
ges sé vált má so la tok meg sem mi sí té sé nek té nyét és idõ -
pont ját a nyil ván tar tás ba – el osz tón – be kell je gyez ni, va -
la mint kel te zés sel és alá írás sal kell el lát ni. A mi nõ sí tett
adat hor do zó selejtezésrõl, illetve meg sem mi sí té sé rõl
jegy zõ köny vet kell készíteni.

79. A mi nõ sí tett ada to kat tar tal ma zó el hasz nált adat hor -
do zó kat meg sem mi sí té sü kig le mez szek rény ben vagy a tit -
kos ügy ke ze lés he lyi sé gé ben kell õriz ni. Meg sem mi sí té -
sük meg tör tén té ig mind vé gig biz to sí ta ni kell, hogy az
adat hor do zók mi nõ sí tett tar tal mát il le ték te len sze mély ne
is mer hes se meg, il let ve a ti tok bir to kos szerv ar ra ki je lölt
kép vi se lõ jé nek a meg sem mi sí tés nél sze mé lye sen je len
kell len nie. A meg sem mi sí tés so rán olyan mód szert kell al -
kal maz ni, amely vég le ge sen le he tet len né te szi az adat hor -
do zón sze re pel te tett ada tok fel is me ré sét, vagy vissza ál lí tá -
sát. A szá mí tó gé pes ala pú adat hor do zó meg sem mi sí té sé -
nek te kint he tõ pél dá ul a tör lõ mág nes al kal ma zá sá val tör -
té nõ adattörlés, az adathordozó négyszeres tel jes fe lül írá -
sa, illetve az adathordozó fizikai el ron cso lá sa (fel hasz ná -
lás ra alkalmatlanná tétele). 

V. A mi nõ sí tett adat hor do zó ke ze lé se

Mi nõ sí tett adat hor do zó ké szí té se

80. A mi nõ sí tõ ha tá roz za meg, hogy a mi nõ sí tett adat -
hor do zót hány pél dány ban kell ké szí te ni. A pél dány szám -
ba a fo gal maz ványt vagy a köz ben sõ mun ka pél dányt nem
kell beleszámítani. 

81. A fo gal maz vá nyon és a ki ad má nyon (a szá mí tó gé -
pes adat hor do zó kép er nyõn meg je le ní tett anya gán, vagy a

mág ne ses adat hor do zó bur ko la tán, cím ké jén, vagy az op ti -
kai adat hor do zón) a nyílt adat hor do zó kon sze rep lõ szö ve -
ge ken kívül fel kell tüntetni 

a) az adat hor do zó jobb fel sõ ré szén:
– az „Ál lam ti tok!” vagy „Szol gá la ti ti tok!” meg je lö -

lést;
– a mi nõ sí té si je lö lést („Szi go rú an tit kos!”, „Tit kos!”,

„Bi zal mas!” vagy „Kor lá to zott ter jesz té sû!”);
– a mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide jét, „év, hó, nap” meg je -

lö lé sé vel;
– a mi nõ sí tõ ne vét és be osz tá sát;
– az adat ma gyar szár ma zá sát je lö lõ or szág je let

(MK/HU);
– a pél dány sor szá mot;
– amennyi ben al kal ma zás ra ke rül, a kü lön le ges keze -

lési uta sí tás(oka)t;
b) a szö veg alatt bal ol da lon:
– a mel lék le tek ese tén azok nyil ván tar tá si szá mát, pél -

dány szá mát, lap ja i nak szá mát és az eset le ges mi nõ sí tést;
c) az eset le ges mel lék le tek re vo nat ko zó ada tok alatt az

irat ke ze lé si záradékon:
– az át adó könyv bõl ka pott nyil ván tar tá si szá mot;
– a ké szí tett irat pél dá nya i nak szá mát;
– pél dá nyon kén ti lap szá mát;
– az irat tá ri ke ze lé si jel zést;
– az adat hor do zó ké szí tõ jé nek ne vét, be osz tá sát és te le -

fon szá mát, amennyi ben sze mé lye nem azo nos a ki ad má -
nyo zó val;

– az adat hor do zót gé pe lõ sze mély ne vét;
– az egyes pél dá nyok cí me zett je it, vagy az el osz tó té -

nyét (öt vagy an nál több pél dány szám ese tén kü lön el osz -
tót kell ké szí te ni, ame lyen fel kell tün tet ni, hogy az egyes
cím zet tek ré szé re me lyik sor szá mú pél dányt kell to váb bí -
ta ni);

– át vett mi nõ sí tés al kal ma zá sa ese tén azon adathor -
dozó nyil ván tar tá si szá mát, vagy ik ta tó szá mát és az ira tot
ké szí tõ szerv meg ne ve zé sét, amely adat hor do zó alap ján a
mi nõ sí tés al kal ma zá sá ra sor ke rült;

82. A ket tõ vagy több lap ból ál ló mi nõ sí tett adat hor do -
zón a mi nõ sí té si je lö lést („Szi go rú an tit kos!”, „Tit kos!”,
„Bi zal mas!” vagy „Kor lá to zott ter jesz té sû!”) min den
egyes la pon, an nak fel sõ és al só ré szén kö zé pen is fel kell
tün tet ni, úgy, hogy az köz vet le nül az el sõ szö ve ges sor
 fölé, il let ve az utol só szö ve ges sor alá ke rül jön.

83. A több pél dány ban ké szí tett mi nõ sí tett adat hor do zót 
– a nyom dai úton sok szo ro sí tott mi nõ sí tett nor mák ki vé te -
lé vel – pél dá nyon ként min den ol da lán, a jobb fel sõ sa rok -
ban meg is mé telt pél dány sor szám mal kell el lát ni.

84. Több lap ból ál ló mi nõ sí tett adat hor do zó össze tû zé -
sét, össze fo gá sát biz to sí tó kap csot, zsi ne get az ügy ke ze lõ
kö te les az adat hor do zó utol só ol da lán kör cím ké vel le ra -
gasz ta ni és azt a ki ad má nyo zó szerv ve ze tõ je vagy az ügy -
ke ze lés kör bé lyeg zõ jé vel le bé lye gez ni. Ez alól ki vé tel – az 
eset le ges ké sõb bi sok szo ro sí tás mi att – a tit kos ügy ke ze lés 
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irat tá rá ban el he lye zen dõ, a ki ad má nyo zó ere de ti alá írá sát
tar tal ma zó sa ját ké szí té sû nor ma ere de ti (1. sor szá mú)
példánya.

A tit kos ügy ke ze lés ik ta tá si rend sze re,
nyil ván tar tá sa

85. A mi nõ sí tett adat hor do zó ik ta tá si rend sze re a nem
mi nõ sí tett (nyílt) adat hor do zók ik ta tá si rend sze ré vel azo -
nos.

86. A mi nõ sí tett adat hor do zó nyil ván tar tá sá hoz kü lön
se géd le te ket kell hasz nál ni. A mi nõ sí tett adat hor do zók
nyil ván tar tá sá ban le het nyil ván tar ta ni azo kat a nyílt adat -
hor do zó kat, ame lyek ese tén az együt tes nyil ván tar tás és
kezelés az ügy elintézéséhez szükséges.

87. A mi nõ sí tett adat hor do zók nyil ván tar tá sá ra az Irat -
ke ze lé si Sza bály zat ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tá si se -
géd le tek hasz nál ha tók. Az ügy ke ze lé si se géd le tek bõl azo -
kat kell hasz nál ni, ame lyek ve ze té se – az adott szerv fel -
ada ta i val össz hang ban – tel jes kö rû en biz to sít ja a mi nõ sí -
tett adat hor do zók nyil ván tar tá sát, min den ko ri fel lel he tõ -
sé gi he lyé nek és a kezelésért felelõs személy kilétének
egyértelmû megállapítását.

88. A mi nõ sí tett adat hor do zó ik ta tá sa kor az ik ta tó szám
után a „Tük.” be tû jel zést kell hasz nál ni. A mi nõ sí tett adat -
hor do zók ik ta tá sá hoz, nyil ván tar tá sá hoz hasz nált se géd le -
te ket úgy kell ve zet ni, hogy ab ból a mi nõ sí tés, a mi nõ sí tés
ér vé nyes sé gi ide je, az ér ke zett, ké szí tett, to váb bí tott, irat -
tár ba he lye zett adat hor do zók nyil ván tar tá si szá ma, pél -
dány szá ma, ter je del me, pél dá nya i nak sor szá ma, az ügy
tár gya és az egyes pél dá nyok õr zé sé nek he lye (szá mí tó gé -
pes adathordozók esetében a teljes elérési út, fájlnév és
kiterjesztés) megállapítható legyen. 

89. A mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó ügy irat in té zé se so -
rán ké szí tett vagy ér ke zett nyílt adat hor do zón a mi nõ sí tés
je lö lé se nél kül a kö vet ke zõ al szá mot kell fel tün tet ni és a
mi nõ sí tett adat hor do zó val együtt kell irat tá roz ni. El té rõ
mi nõ sí té sû adat hor do zók ese tén min dig a ma ga sabb mi nõ -
sí té si fokozatnak megfelelõ kezelési szabályokat kell al -
kal maz ni. 

90. A tit kos ügy ke ze lõ nek az adat hor do zó nyil ván tar tá -
sát, ol vas ha tó alá írás el le né ben tör té nõ el osz tá sát és a szer -
ven be lü li ki adá sát úgy kell vég re haj ta nia, hogy an nak
alap ján az adat hor do zó (an nak egyes pél dá nyai) hol lé te
bár mi kor meg ál la pít ha tó le gyen, füg get le nül at tól, hogy az 
adat hor do zó át-, vagy kiadása mikor – esetleg évekkel
korábban – történt.

91. Mi nõ sí tett adat hor do zó szer ven be lül tör té nõ át adá -
sa és vissza vé te le so rán az át adó könyv ben az aláb bi a kat
kell feltüntetni: 

a) a mi nõ sí tett adat azo no sí tá sát, vissza ke res he tõ sé gét
és el éré sét biz to sí tó nyil ván tar tá si számot;

b) a mi nõ sí tés rö vi dí tett je lö lé sét („Sz T!”, „T!”, „B!”,
„KT!”);

c) a pél dá nyon kén ti lap ter je del met;
d) a pél dány szá mot, a pél dány sor szá mot;
e) a cím zet tet;
f) az át adás kel tét;
g) az át adás té nyé nek iga zo lá sát az át ve võ ne vé nek, be -

osz tá sá nak fel tün te té sé vel, va la mint az aláírásával;
h) a vissza vé tel kel tét;
i) a vissza vé tel té nyé nek iga zo lá sát, a vissza ve võ ne vé -

nek, be osz tá sá nak fel tün te té sé vel és aláírásával.

92. Az ügy ke ze lõ tõl ügy in té zés re át vett, il let ve a sa ját
kez de mé nye zé sû adat hor do zók nyil ván tar tá sá hoz az ügy -
in té zõ nek mun ka köny vet (át adó köny vet) kell hasz nál nia.
Ezen mun ka könyv ben kell nyil ván tar tás ba ven ni a sa ját
kez de mé nye zé sû mi nõ sí tett adathordozókat, minõsíteni
javasolt tervezeteket is.

93. A ke ze lé si se géd le te ket – amennyi ben a be jegy zé -
sek bõl a mi nõ sí tett adat tar tal má ra vo nat ko zó an kö vet kez -
te tést le het le von ni – a ke zelt adat hor do zó nak meg fe le lõ
mi nõ sí té si je lö lés sel kell el lát ni. Ha a ke ze lé si se géd let ál -
lam tit kot és szol gá la ti tit kot tar tal ma zó adat hor do zók
együt tes ke ze lé sé re szolgál, úgy a „Szigorúan tit kos!” je -
lö lést kell alkalmazni. 

A tit kos ügy ke ze lés he lyi sé gei,
a mi nõ sí tett adat hor do zók õr zé se

94. A mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sét (tit kos ügy ke ze lés) a
nem mi nõ sí tett irat ke ze lés rend sze ré re épít ve, de at tól le -
he tõ ség sze rint el kü lö nít ve kell vé gez ni. A tit kos ügy ke ze -
lés a nem mi nõ sí tett adat ke ze lés sel azo nos he lyi ség ben ak -
kor tör tén het, ha ott meg te rem tet ték a vé del mé nek jog sza -
bá lyi fel té te le it és a mi nõ sí tett adat hor do zók ke ze lé se és
tá ro lá sa el kü lö ní tet ten tör té nik. A tit kos ügy ke ze lés ki ala -
kí tá sá nál törekedni kell arra, hogy a mi nõ sí tett adat hor do -
zók védelme megvalósuljon.

95. A mi nõ sí tett adat hor do zók õr zé sét és ke ze lé sét le he -
tõ ség sze rint a tit kos ügy ke ze lés he lyi sé ge i ben kell vé -
gezni. Az ügy ke ze lés és ügy fel dol go zás so rán tö re ked ni
kell ar ra, hogy a mi nõ sí tett adat hor do zók csak a szük sé ges
eset ben és ide ig, az ügy in té zés ér de ke i re fi gye lem mel ke -
rül je nek a tit kos ügy ke ze lés he lyi sé ge in kí vül re. Az il le -
ték te len hoz zá fé rés ki zá rá sa ér de ké ben azo kat a szá mí tó -
gé pe ket, ame lye ken mi nõ sí tett ada tok nyil ván tar tá sa, vagy 
tá ro lá sa tör té nik, a tit kos ügy ke ze lés he lyi sé ge i nek ki ala -
kí tá sá ra elõ írt fi zi kai vé de lem mel lett kell elhelyezni, és le
kell választani minden olyan számítógéprõl, ame lyen ke -
resz tül illetéktelen személy behatolása lehetséges.

96. Ha a tá ro lás ra ki ala kí tott he lyi sé gek nyí lá szá rói az
elõ zõ pont sze rint vé det tek, a mi nõ sí tett adat hor do zók
– meg fe le lõ tûz vé del mi kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá -
val – áll vány za ton is tá rol ha tók. Ilyen fel té te lek mel lett a

3. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 199



mi nõ sí tett adat há ló zat ba nem kötött szá mí tó gép me rev le -
me zén is tárolható. 

97. A tit kos ügy ke ze lés kül de mé nyek ki adá sá ra-át vé te -
lé re szol gá ló ré szét le he tõ ség sze rint fi zi ka i lag el kell kü -
lö ní te ni a mi nõ sí tett adat hor do zók tá ro lá sá ra szol gá ló he -
lyi sé gé tõl. A tit kos ügy ke ze lés mi nõ sí tett adat hor do zók
tá ro lá sá ra szol gá ló he lyi sé gé be csak az adat hor do zó kat
ke ze lõ tit kos ügy ke ze lõk, ve ze tõk, il let ve az el len õr zés re
fel jo go sí tott sze mé lyek lép het nek be. Más sze mély ki zá ró -
lag a titkos ügykezelõ személyes felügyelete mellett léphet 
be a belsõ védett zónába.

98. A tit kos ügy ke ze lés he lyi sé ge i nek be já ra ti kul csa it a 
mun ka idõ vé gén le pe csé telt kulcs do boz ban kell tárolni. 

99. A tit kos ügy ke ze lé si he lyi ség mun ka idõn kí vü li,
mun ka szü ne ti na pon tör té nõ fel nyi tá sá ra csak a tit kos ügy -
ke ze lõ jo go sult. Amennyi ben a tit kos ügy ke ze lõ je len lé te
nem biz to sít ha tó, a fel nyi tás ra a ti tok vé del mi fel ügye lõ,
vagy a ti tok bir to kos szerv ve ze tõ jé nek je len lé té ben ke rül -
het sor. A tit kos ügy ke ze lés fel nyi tá sa leg alább két – be te -
kin té si en ge déllyel ren del ke zõ – sze mély je len lé té ben tör -
tén het és er rõl, a fel nyi tás ra okot adó ese mény rõl, va la mint 
a ki vett, vagy meg te kin tett adat hor do zók ról rész le tes jegy -
zõ köny vet kell fel ven ni, amely ben fel kell tün tet ni a fel -
nyi tás el ren de lé sé re uta sí tást adó ve ze tõ ne vét és be osz tá -
sát is. A szerv vezetõje által láttamozott jegyzõkönyvet a
felnyitást követõ munkanapon át kell adni a tit kos ügy ke -
ze lõ nek.

100. A mi nõ sí tett adat tá ro lá sá ra hasz nált le pe csé telt le -
mez szek rényt, he lyi sé get csak a hasz ná ló ja, ha lasz tást
nem tû rõ eset ben a hasz ná ló ve ze tõ je ál tal meg bí zott – be -
te kin té si en ge déllyel ren del ke zõ – sze mé lyek (leg alább
két fõ) nyit hat ják fel. Az utób bi eset ben a fel nyi tás ról jegy -
zõ köny vet kell ké szí te ni, amely ben fel kell tün tet ni a fel -
nyi tás okát, a ki vett és meg te kin tett adat hor do zó kat, a
 felnyitást el ren de lõ ve ze tõ ne vét és be osz tá sát, il let ve
a fel nyi tást vég zõ sze mé lyek ne vét és be osz tá sát. Az el ké -
szí tett jegyzõkönyv egy példányát a lehetõ legrövidebb
idõn belül a használónak át kell adni.

101. A mi nõ sí tett adat hor do zót ti los:
a) nyil ván tar tás ba vé tel nél kül õriz ni, bir tok ban tar ta ni;
b) en ge dély nél kül a mun ka vég zés he lyén kí vül fel dol -

goz ni és õrizni;
c) író asz tal ban, fa szek rény ben tá rol ni;
d) a mun ka vég zés cél já ból más szerv hez a köz vet len ve -

ze tõ en ge dé lye nél kül elvinni.

102. Mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó adat hor do zót hasz ná -
la tá nak be fe jez té vel az adat hor do zó al kal ma zá sá ra szol -
gáló tech ni kai esz köz bõl ki kell emel ni és is mé telt hasz ná -
la tá ig le pe csé telt le mez szek rény ben, vagy a tit kos ügy ke -
ze lés nél kell õriz ni. Olyan szá mí tó gé pen, amely csak be -
épí tett me rev le mez zel (win ches ter rel) ren del ke zik, csak
ab ban az eset ben le het mi nõ sí tett ada to kat tá rol ni, ha az a
tit kos ügy ke ze lés he lyi sé ge i re vo nat ko zó el he lye zé si kö -

rül mé nyek kö zött ta lál ha tó, a számítógépes hálózattól
fizikailag elválasztva és hardveres jelszóval védve mû -
ködik. 

103. A szá mí tás tech ni kai esz kö zök üzem be he lye zé sét,
ja ví tá sát kül sõ sze mé lyek ré szé rõl a ti tok bir to kos szerv ve -
ze tõ je en ge dé lye zi. Kül sõ szerv nek ja ví tás, vagy egyéb
cél ból olyan szá mí tó gé pes adat hor do zó, ame lyen a mi nõ -
sí tett ada to kat nem tett ék végleg felismerhetetlenné, nem
továbbítható.

104. Az olyan tár gya lás, ren dez vény, ese mény ese tén,
ame lyen mi nõ sí tett adat is mert té vál hat, a ren de zõ szerv
ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni a ti tok meg õr zé sét biz to sí tó
fel té te lek meg te rem té sé rõl. A mi nõ sí tett adat fel hasz ná lá -
sá val foly ta tott ren dez vény részt ve võ i rõl rész le tes je len lé -
ti ívet kell ké szí te ni, ame lyet a na pi rend re ke rült mi nõ sí tett 
adat hor do zó mel lett kell meg õriz ni. A je len lé ti ív el ké szí -
té sé vel egy ide jû leg a je len lé võk ott tar tóz ko dá sá nak jog -
sze rû sé gét és személyazonosságát is ellenõrizni kell.

105. Mi nõ sí tett ada tok fel hasz ná lá sá val tar tott ta nács -
ko zás ren de zõ je kö te les meg ten ni mind azo kat az elõ ze tes
biz ton sá gi in téz ke dé se ket, ame lyek ki zár ják, hogy a ta -
nács ko zá son el hang zot ta kat illetéktelen személyek meg is -
mer jék.

A mi nõ sí tett adat hor do zó to váb bí tá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek

106. Mi nõ sí tett adat hor do zót a meg fe le lõ mi nõ sí té si je -
lö lés sel el lá tott zárt kül de mény ként kell to váb bí ta ni. A
kül de ményt el kell lát ni a kül dõ szerv ügy ke ze lõ je ál tal
hasz nált bé lyeg zõ le nyo ma tá val, olyan mó don, hogy az
eset le ges fel bon tás, a jo go su lat lan hoz zá fé rés té nye egy ér -
tel mû en meg ál la pít ha tó le gyen. A mi nõ sí tett ada tot tar tal -
ma zó szá mí tás tech ni kai adat hor do zó csak a meg fe le lõ mi -
nõ sí té si je lö lést tar tal ma zó pa pír ala pú adat hor do zó (re -
kord le írás, adatállomány-kísérõ lap) mel lék le te ként ke zel -
he tõ és továbbítható.

107. A bo rí té kon, il let ve cso ma gon a cím zé sen és a kül -
dõ szerv re vo nat ko zó ada to kon túl fel kell tün tet ni az adat -
hor do zó nyil ván tar tá si szá mát, mi nõ sí té si je lö lé sét, pél -
dány sor szá mát és „Bal eset ese tén, vagy rend kí vü li hely -
zet ben a kül dõ szerv bont hat ja fel!” fi gyel mez te tést, szük -
ség ese tén a kü lön le ges ke ze lé si jel zést. (A to váb bí tás ra
ke rü lõ mi nõ sí tett adat hor do zó kat az át vé te li elismer -
vényen a nyílt adathordozóktól elkülönítve kell nyil ván -
tar ta ni.)

108. A mi nõ sí tett kül de ményt fõ sza bály sze rint az azon
fel tün te tett fu tár kód szám alap ján a fu tár szol gá lat fu tár -
jegy zék kel to váb bít ja. Az Ál la mi Fu tár szol gá lat út ján ér -
ke zett és to váb bí tott kül de mé nyek fu tár jegy zé két öt évig
meg kell õriz ni. Az Ál la mi Fu tár szol gá lat út ján to váb bí tott 
mi nõ sí tett kül de mé nyek to váb bí tás ra tör té nõ elõ ké szí té sé -
re, nyil ván tar tá sá ra, át adás-át vé te lé re vo nat ko zó rész le tes
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ren del ke zé se ket az Állami Futárszolgálat tevékenységére
irányadó jogszabályok és belsõ normák határozzák meg. 

109. Mi nõ sí tett kül de mény sür gõs eset ben biz ton sá go -
san zár ha tó esz köz zel sa ját kéz be sí tõ út ján is to váb bít ha tó. 
A szerv ve ze tõ je az ál lam ti tok fon tos sá gá ra te kin tet tel el -
ren del he ti a két fõ vel – kísérõvel – történõ kézbesítést.

110. A tit kos ügy ke ze lõ a kéz be sí tõ nek a kéz be sí tés hez
rend sze re sí tett se géd let tel (kéz be sí tõ ív, kül sõ kéz be sí tõ
könyv) ad ja át a mi nõ sí tett kül de ményt és fel hív ja fi gyel -
mét a szál lí tás fo ko zott biztonsági követelményeire. 

111. Az adat hor do zó át vé te lét a kéz be sí tõ könyv ben
– kéz be sí tõ íven – az át ve võ ne vé nek és be osz tá sá nak meg je -
lö lé sé vel, va la mint alá írá sá val, az át ve võ szerv bé lyeg zõ jé -
nek le nyo ma tá val és a kel te zés sel iga zol ja. A kéz be sí tõ a
cím zett sze rin ti át vé te li iga zo lást a kéz be sí tés után ha la dék -
ta la nul vissza ad ja a tit kos ügy ke ze lõ nek. A kéz be sí tõ ívet
a kül dõ szerv nél ma ra dó adat hor do zó hoz kell csa tol ni.

112. Ve ze té kes vagy ve ze ték nél kü li adat át vi te li rend -
szer ben (pél dá ul: te le fa xon) mi nõ sí tett ada tot – ha a to váb -
bí tott adat a meg bíz ha tó vé de lem és fel ügye let ha tá ra in kí -
vül re ke rül, így kü lö nö sen a ti tok vé de lem re kö te le zett
szer ve zet meg fe le lõ en zárt vagy vé dett te rü le tét el hagy ja – 
csak rejt je lez ve, rend sze re sí tett (szab vá nyos) rejt jel zõ be -
ren de zés al kal ma zá sa ese tén sza bad to váb bí ta ni, ab ban az
eset ben, ha a címzettnél a titokvédelmi elõírásoknak is
megfelelõ fogadókészség biztosított.

113. Mi nõ sí tett adat hor do zót csak a köz vet len ve ze tõ
írás be li en ge dé lyé vel sza bad tár gya lás ra (meg be szé lés re,
ér te kez let re) a mun ka hely rõl ki vin ni. Az en ge dély tar tal -
maz za az adat hor do zó ik ta tó szá mát és tár gyát, a la pok szá -
mát és pél dány sor szá mát. Az en ge délyt az adat hor do zó
vissza ér ke zé sé ig az ügy ke ze lõ nél, majd ezt követõen az
adathordozóval együtt kell õrizni.

Mi nõ sí tett kül de mény át vé te le

114. Mi nõ sí tett kül de ményt a cím zett, a tit kos ügyke -
zelõ vagy az ilyen kül de mény át vé te lé vel a szerv ve ze tõ je
ál tal írás ban meg bí zott más személy vehet át.

115. A mi nõ sí tett kül de mény át ve võ je kö te les ellen -
õrizni, hogy:

a) a kül de ményt a cím zés alap ján jo go sult-e át ven ni;
b) az át adá si ok mány ban és a kül de mé nyen fel tün te tett

nyil ván tar tá si szám egyezik-e;
c) a kül de mény sér tet len-e.

116. Az át ve võ az át adá si ok má nyon ne vé nek és be osz -
tá sá nak meg je lö lé sé vel, alá írás sal, az át vé tel ide jé nek fel -
tün te té sé vel és a szerv bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tá val iga -
zol ja a küldemény átvételét.

117. Ha az át ve võ a kül de mé nyen olyan sé rü lést ész lel,
amely ar ra utal, hogy azt fel bon tot ták, vagy meg kí sé rel ték

fel bon ta ni, a kéz be sí tõ je len lé té ben a kül de ményt – az ada -
tok il le ték te len sze mély ál ta li meg is me ré sé nek ki zá rá sá -
val – fel bont ja, tar tal mát el len õr zi, és az ese mény rõl két
pél dány ban jegy zõ köny vet ké szít. A jegy zõ köny vet mind -
ket ten alá ír ják, majd a kül dõ nek a kéz be sí tõ köz re mû kö -
dé sé vel az egyik példányt átadják, aki intézkedik a sérülés
körülményeinek tisztázására.

118. Té ves cím zés vagy hely te len kéz be sí tés ese tén a
kül de ményt vissza kell jut tat ni a kül dõ nek. Sür gõs kül de -
mény ese tén táv be szé lõn, vagy más mó don kell tisz táz ni a
teendõket.

A kül de mény fel bon tá sa

119. A tit kos ügy ke ze lõ min den hoz zá ér ke zett mi nõ sí -
tett kül de ményt – a “Sa ját ke zû fel bon tás ra!” jel zé sû ki vé -
te lé vel – felbont.

120. A „Sa ját ke zû fel bon tás ra!” kül de mé nye ket min -
den eset ben csak a cím zett, aka dá lyoz ta tá sa ese tén a cím -
zett he lyet te se, il let ve fe let te se bont hat ja fel (a to váb bi ak -
ban je len cím al kal ma zá sá ban együtt: cím zett). Eze ket a
kül de mé nye ket az ügy ke ze lõ át me nõ nap ló ban az azo no sí -
tó ada tok fel tün te té sé vel ad ja át a cím zett nek. Ha az ilyen
kül de ményt a ren des ügy me net ben kell el in téz ni, azt a tit -
kos ügy ke ze lõ nek vissza kell ad ni. (Az ügy ke ze lõ a bo rí té -
kot az irathoz csatolja, mivel az érkeztetés dátuma a bo rí té -
kon szerepel.)

121. A „Sa ját ke zû fel bon tás ra!” jel zés sel el lá tott mi nõ -
sí tett kül de ményt az át vé telt kö ve tõ en zárt kül de mény ként
a ren del ke zés re ál ló azo no sí tás ra al kal mas ada tok alap ján
nyil ván tar tás ba kell ven ni. Ha a nyil ván tar tás hoz szük sé -
ges ada tok az át vé tel kor nem áll nak ren del ke zés re, a cím -
zett a fel bon tás után kö te les azt kö zöl ni a tit kos ügy ke ze lõ -
vel. A nyil ván tar tás meg jegy zé si ro va tá ban fel kell tün tet -
ni, hogy ke ze lé sé rõl és õr zé sé rõl a to váb bi ak ban a cím zett
gon dos ko dik. Az ilyen kül de ményt „S. k. jel zés mi att fel -
bon tás nél kül to váb bít va!” ügy ke ze lé si se géd let ben kell a
címzettnek átadni. A címzett a kísérõlapot aláírja és a tit -
kos ügykezelõnek azt visszaadja.

122. Ha a kül de mény tar tal mát a mi nõ sí tett adat kü lö nös 
fon tos sá gá ra fi gye lem mel más nem is mer he ti meg, a cím -
zett a tit kos ügy ke ze lõ vel az ik ta tás hoz szük sé ges ada to kat 
köz li és a tit kos ügy ke ze lõ tõl ka pott ik ta tó szá mot az adat -
hor do zó ra rá ve ze ti. Ilyen kor az adat hor do zó biz ton sá gos
õr zé sé rõl a cím zett gon dos ko dik, vagy – szük ség ese tén –
az adat hor do zót zárt bo rí ték ban a tit kos ügy ke ze lõ nek ad ja 
át õr zés vé gett. Az adat hor do zó további õrzésének módját
az iktatókönyv „Megjegyzés” rovatába fel kell tüntetni.

123. A kül de mény fel bon tá sa kor el len õriz ni kell a fel -
tün te tett mel lék le tek meg lé tét. Az eset le ges fel me rü lõ irat -
hi ány okát a kül dõ szerv vel – le he tõ leg rö vid úton, so ron
kí vül – tisz táz ni és en nek té nyét jegy zõ könyv ben kell fel -
tün tet ni. Ha a kül de ményt té ve dés bõl, vagy hely te len cím -
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zés kö vet kez té ben bon tot ták fel, a bo rí té kon ezt a tényt az
idõ pont és a fel bon tó sze mély ne vé nek fel tün te té sé vel rög -
zí te ni kell. Ha a más szerv nek szó ló kül de ményt az át ve võ
té ve dés bõl bont ja fel, ar ról két pél dány ban jegy zõ köny vet
ké szít, a kül de ményt újból szabályszerûen lezárja és a
jegyzõkönyv egy példányával a címzettnek továbbítja.

Mi nõ sí tett adat hor do zók át adá sa meg bí zás
meg szû né se ese tén

124. Ha a mi nõ sí tõ nek vagy az adat mi nõ sí té sét kez de -
mé nye zõ sze mély nek, a be te kin tõ nek, a ti tok vé del mi fel -
ügye lõ nek ezt a jog kö rét meg ala po zó jog vi szo nya meg -
szû nik, vagy más ok ból hu za mo sabb idõ re tá vol van, a ná -
la lé võ mi nõ sí tett adat hor do zó kat utód já nak vagy he lyet te -
sé nek a tit kos ügy ke ze lés út ján át ad ja. Ha ez nem le het sé -
ges, az érin tett nél tá rolt mi nõ sí tett adat hor do zó kat – té te -
les jegyzõkönyv felvétele mellett – a titkos ügykezelõnél
kell elhelyezni.

125. Ha rend kí vü li ese mény mi att, vagy más ok ból a ti -
tok bir to kos nál, a mi nõ sí tõ nél, a be te kin tõ nél vagy a tit kos
ügy ke ze lõ nél tá rolt mi nõ sí tett adat hor do zók át-, vagy
vissza vé te lé re jo go sult nincs, a mi nõ sí tett adat hor do zók
vég le ges el he lye zé sé rõl a ti tok bir to kos szerv ve ze tõ je
vagy az általa kijelölt titokvédelmi felügyelõ dönt.

126. A tit kos ügy ke ze lõ meg bí zá sá nak meg szû né se ese -
tén a bir to ká ban lé võ, meg õr zé sé re ren delt mi nõ sí tett adat -
hor do zó kat, va la mint a tá ro lá suk ra szol gá ló esz kö zök kul -
csa it, kód szá ma it, a rend sze re sí tett adat ke ze lé si se géd le te -
ket (ik ta tó könyv, nyil ván tar tó könyv stb.) utód ja, a he lyet -
te se, en nek hi á nyá ban a ti tok vé del mi felügyelõ, vagy erre
kijelölt személy részére jegyzõkönyvvel átadja.

127. Az át vé tel re ki je lölt sze mély nek meg kell gyõ zõd -
nie ar ról, hogy a mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sé re szol gá ló se -
géd le tek, kul csok, kód szá mok hi ány ta la nul meg van nak. A 
fo lya mat ban lé võ és a már irat tár ba he lye zett mi nõ sí tett
adat hor do zó kat egy év re vissza me nõ leg, va la mint a mi nõ -
sí tett normák meglétét tételesen ellenõrizni kell.

VI. A mi nõ sí tett adat hor do zók ke ze lé sé nek
el len õr zé se

128. A mi nõ sí tett ada tok vé del mé re vo nat ko zó sza bá -
lyok meg tar tá sá nak el len õr zé sé re jogosultak

a) a ti tok bir to kos szerv ál lo má nyá ból:

– a ti tok bir to kos szerv ve ze tõ je;

– a ti tok vé del mi fel ügye lõ;

– a tit kos ügy ke ze lõ;

– a ti tok bir to kos szerv ve ze tõ je ál tal írás ban fel ha tal -
ma zott sze mély;

b) a jog sza bály ban er re fel jo go sí tott más sze mély.

Az el len õr zés rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, ame lyet
az el len õr zött sze mély alá ír. Az el len õr zött sze mély ké ré -
sé re az el len õr zés sel kap cso la tos meg ál la pí tá sa it a jegy zõ -
könyv ben rögzíteni kell.

129. Az el len õr zés so rán meg ál la pí tott hi á nyos sá gok ról
ha la dék ta la nul írás ban tá jé koz tat ni kell a ti tok bir to kos
szerv ve ze tõ jét, aki kö te les so ron kí vül gon dos kod ni a
 feltárt sza bály ta lan sá gok meg szün te té sé rõl, a fe le lõs ség
meg ál la pí tá sá ról.

130. A tit kos ügy ke ze lõ kö te les fo lya ma to san el len õriz -
ni a je len Sza bály zat ban fog lalt elõ írá sok be tar tá sát, az el -
len õr zés so rán ta pasz talt rend el le nes sé ge ket köz vet len ve -
ze tõ jé nek kö te les ha la dék ta la nul írás ban je len te ni. Az
érin tett ve ze tõ a je len tés ben fog lal ta kat kö te les ti zen öt na -
pon be lül ki vizs gál ni és a tett intézkedésrõl szó ló fel jegy -
zést a jelentéshez csatolni. 

VII. A ti tok vé del mi ren del ke zé sek meg sér té se ese tén
kö ve ten dõ el já rás

131. Ha a mi nõ sí tett adat vé del mé re kö te le zett sze mély -
nek tu do má sá ra jut, hogy a ti tok vé de lem rõl szó ló ren del -
ke zé se ket olyan mó don sér tet ték meg, hogy a mi nõ sí tett
adat ez ál tal il le ték te len sze mély ré szé re hoz zá fér he tõ vé
vál ha tott, vagy en nek ve szé lye fenn áll, il let ve a mi nõ sí tett
adat hor do zó fel lel he tõ sé gé nek he lye nem állapítható meg,
a minõsítõt haladéktalanul tájékoztatja.

132. Mi nõ sí tett adat hor do zó hi á nyá nak fel fe de zé se ese -
tén a ti tok bir to kos szerv ve ze tõ je az ál ta la el ren delt – vagy
a fe let tes szerv, il let ve a ti tok vé del mi fel ügye lõ ál tal kez -
de mé nye zett – vizsgálat keretében intézkedjen:

a) az adat hor do zó tel jes kö rû ke re sé sé re;

b) a hi ány oka i nak, il let ve az azt elõ se gí tõ kö rül mé nyek
meg ál la pí tá sá ra;

c) a mu lasz tá sért fe le lõs sze mély(ek) fe le lõs sé gé nek
tisz tá zá sá ra;

d) a be szer zett ada tok alap ján fe gyel mi, sza bály sér té si
vagy bün te tõ el já rás meg in dí tá sá ra.

133. A mi nõ sí tett adat hor do zó hi á nyá nak fel fe de zé se
ese tén a vizs gá la tot so ron kí vül kell lefolytatni.

134. A mi nõ sí tett adat hor do zó hi á nya mi att el ren delt
vizs gá lat le zá rá sá ról és an nak meg ál la pí tá sa i ról az ügy le -
zá rá sát kö ve tõ en nyolc na pon be lül írás ban kell tájékoz -
tatni a  titokvédelmi felügyelõt.

135. A tit kos ügy ke ze lõ az ügy ke ze lé si se géd let ben kö -
te les fel tün tet ni az irat hi ány té nyét („H” jel zés sel) és a ki -
vizs gá lás ról, a jog erõs fe le lõs ség re vo nás ról ké szült ügy -
irat szá mát.
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VIII. Ok ta tás, vizs gáz ta tás

136. A ti tok vé de lem mel kap cso la tos jog sza bá lyok is -
me re té bõl tör té nõ vizs ga le té te lé ig tit kos ügy ke ze lé si fel -
ada tot nem le het el lát ni. A ti tok bir to kos szer vek ve ze tõi
kö te le sek gon dos kod ni ar ról, hogy a ti tok vé de lem re vo -
nat ko zó jog sza bá lyo kat és je len uta sí tás ren del ke zé se it az
ügy ke ze lõi ál lo mány ré szé re rend sze re sen – éven te leg -
alább egy alkalommal – továbbképzés keretében oktassák.

IX. Zá ró ren del ke zés

137. Ez az uta sí tás 2007. feb ru ár 1. nap ján lép ha tály ba. 

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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1. mel lék let a 2/2007. (BK 3.) ÖTM uta sí tás hoz
1. szá mú min ta

(Ami kor a mi nõ sí tõ és a mi nõ sí tés
kez de mé nye zõ je nem ugyan az

a sze mély.)

___________________________
           szerv meg ne ve zé se

Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995. évi LXV. tör vény 7. § (3) be kez dé se szerinti

MINÕSÍTÉSI JAVASLAT

A …………………… nyt. szá mú …………..……………………………………………………. tár gyú adat hor do -
zón sze rep lõ in for má ci ó ra.

Fen ti in for má ci ót ja vas lom ……… év re, ……… év ……………… hó ……… nap já ig: 

*az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995. évi LXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ttv.) 1. szá mú mel lék le tét ké -
pe zõ ál lam ti tok kö ri jegy zék …………… pont ja alap ján „Szi go rú an tit kos!” je lö lés sel államtitokká minõsíteni.

*a Szol gá la ti Ti tok kö ri Jegy zék …………… pont ja alap ján „Tit kos!”, „Bi zal mas!”, „Kor lá to zott ter jesz té sû!” je lö -
lés sel szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí te ni. 

*a ………………………………… kü lön le ges ke ze lé si uta sí tás(oka)t al kal maz ni.



INDOKOLÁS

*Az ál lam ti tok ká / szol gá la ti ti tok ká tör té nõ mi nõ sí tés mel lett a „Szi go rú an tit kos!”, „Tit kos!”, „Bi zal mas!”, „Kor lá -
to zott ter jesz té sû!” je lö lés, és a ………………………………… kü lön le ges ke ze lé si uta sí tás(ok) alkalmazását az in do -
kol ja, hogy

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

(Az in do ko lás nak tar tal maz nia kell azo kat a té nye ket és kö rül mé nye ket, ame lyek a mi nõ sí tést szük sé ges sé, il let ve in -
do kolt tá te szik, to váb bá meg kell je löl ni a Ttv. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ azon kö rül ményt, amely alap ján a mi nõ sí -
tõ dönt az al kal ma zott mi nõ sí té si je lö lés mellett.)

……………………,  200…

……………………………………………
a mi nõ sí tés kez de mé nye zõ jé nek alá írá sa

MINÕSÍTÉS

A mi nõ sí té si ja vas lat ban meg je lölt adatot:

*”Szi go rú an tit kos!” je lö lés sel ál lam ti tok ká,

*”Tit kos!”, „Bi zal mas!”, „Kor lá to zott ter jesz té sû!” je lö lés sel szol gá la ti ti tok ká minõsítem.

*…………………………………… kü lön le ges ke ze lé si uta sí tás(ok) al kal ma zá sát ren de lem el.

……………………,  200…

…………………………………………
mi nõ sí tõ alá írá sa

mi nõ sí tõ be osz tá si he lye

P. H.

* A meg fe le lõ rész be ka ri ká zan dó, il let ve ki töl ten dõ!
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2. mel lék let a 2/2007. (BK 3.) ÖTM uta sí tás hoz
2. szá mú min ta

(Ami kor a mi nõ sí tés
kez de mé nye zõ je

és a mi nõ sí tõ azo nos sze mély.)

__________________________
          szerv meg ne ve zé se

Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995. évi LXV. tör vény 7. § (3) be kez dé se szerinti

MINÕSÍTÉS

A …………………… nyt. szá mú …………..…………………………………………………… tár gyú adat hor do zón 
sze rep lõ in for má ci ó ra.

Fen ti in for má ci ót …………… év re, …………………… év …………… hó ……… nap já ig:

*az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995. évi LXV. tör vény 1. szá mú mel lék le tét ké pe zõ ál lam ti tok kö ri
jegy zék …………… pont ja alap ján „Szi go rú an tit kos!” je lö lés sel államtitokká minõsítem.

*a Szol gá la ti Ti tok kö ri Jegy zék ………… pont ja alap ján „Tit kos!”, „Bi zal mas!”, „Kor lá to zott ter jesz té sû!” je lö lés sel 
szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tem.

*a ………………………………… kü lön le ges ke ze lé si uta sí tás(ok) al kal ma zá sát ren de lem el.

INDOKOLÁS

*Az ál lam ti tok ká / szol gá la ti ti tok ká tör té nõ mi nõ sí tés mel lett a „Szi go rú an tit kos!”, „Tit kos!”, „Bi zal mas!”, „Kor lá -
to zott ter jesz té sû!” je lö lés al kal ma zá sát, és a …………………………………… kü lön le ges ke ze lé si uta sí tás(ok)
alkalmazását az indokolja, hogy
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

(Az in do ko lás nak tar tal maz nia kell azo kat a té nye ket és kö rül mé nye ket, ame lyek a mi nõ sí tést szük sé ges sé, il let ve in -
do kolt tá te szik, to váb bá meg kell je löl ni a Ttv. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ azon kö rül ményt, amely alap ján a mi nõ sí -
tõ dön tött az al kal ma zott mi nõ sí té si je lö lés mellett.)

……………………,  200… …………………………

…………………………………………
mi nõ sí tõ alá írá sa

mi nõ sí tõ be osz tá si he lye
P. H.

* A meg fe le lõ rész be ka ri ká zan dó, il let ve ki töl ten dõ!
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3. mel lék let a 2/2007. (BK 3.) ÖTM uta sí tás hoz
3. szá mú min ta

fej léc
Szám:

BETEKINTÉSI ENGEDÉLY

…………………………………………..…… (NÉV, BEOSZTÁSI HELY, BEOSZTÁS) ré szé re a …/200 . (BK)
ÖTM uta sí tás sal ki adott ÖTM Ti tok vé del mi Sza bály za tá nak (a to váb bi ak ban: Sza bály zat) … pont ja alap ján – a fel adat-
és ha tás kö ré nek gya kor lá sá val össze füg gés ben – a Sza bály zat … pont …………………… al pont jai ál tal meg ha tá ro zott
mér ték ben …………………………………… mi nõ sí té si je lö lés sel el lá tott mi nõ sí tett adatok vo nat ko zá sá ban ren del ke -
zé si jogot engedélyezek. 

Az en ge dély vissza vo ná sig / ……………………-ig ér vé nyes

……………………………, 200… …………… ……
………………………………………

en ge dé lye zõ ne ve,
be osz tá sa

Ti tok tar tá si nyi lat ko zat

Iga zo lom, hogy a ti tok vé del mi ren del ke zé se ket meg is mer tem, a je len en ge dély ben fog lal ta kat tu do má sul ve szem, a
tu do má som ra ju tott ál lam tit kot, il let ve szol gá la ti tit kot meg õr zöm. Is mert elõt tem, hogy a ren del ke zé sem re bo csá tott
adat hor do zók ról a mi nõ sí tõ en ge dé lye nél kül se má so la tot, se ki vo na tot nem ké szít he tek, ezek tar tal má nak rög zí té sé re
sem mi fé le tech ni kai vagy más esz közt nem al kal maz ha tok. Tu do má sul ve szem, hogy a bir to kom ra ke rült mi nõ sí tett
adat hor do zó nem ké pe zi a tu laj do no mat és azt kö te les va gyok a tit kos ügy ke ze lés nek vissza szol gál tat ni. Tisz tá ban
vagyok azzal, hogy a törvény az államtitoksértést, a szolgálatiti tok-sér tést és a titokvédelmi szabálysértést bünteti.

……………………………, 200… …………… ……
………………………………………

be te kin tés re fel jo go sí tott ne ve,
be osz tá sa

Ké szült: 2 pél dány ban, 1 pél dány 1 lap.
Kap ja: 1. sz. pél dány: a be te kin tés re jo go sult;
2. sz. pél dány: Irat tár.

Tá jé koz ta tó

A Bel ügyi Köz löny min den hó nap 1. és 15. nap ján je le nik meg.
Lap zár ta: a meg je le nés elõt ti 15. mun ka nap, dé li 12 óra.
A köz tiszt vi se lõi pá lyá za to kat a 441-1708-as fax szám ra kér jük meg kül de ni.
A pénz ügyi be szá mo lók meg je len te té se té rí tés el le né ben tör té nik.
Köz zé té tel dí ja: 43 000 Ft + áfa.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû könyvet.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) e magyarázata elkészítésének fontos szempontja
volt, hogy ne csak a jogászi szakma gyakorlói, de a laikus jogkeresõ közönség számára is megfelelõen for-
gatható kiadvány készüljön el. Elegendõ arra gondolni, hogy a polgári igazságszolgáltatásban az elmúlt más-
fél évtizedben – a rendszerváltást követõen a bírósághoz fordulás emberi és alkotmányos jogával élõ polgá-
roknak köszönhetõen – jelentõsen megnövekedett mind a peres, mind a nemperes ügyek száma, és új
pertípusok (mint a közigazgatási perek vagy a társasági perek) keletkeztek.

A kommentár – amelynek szerzõi nemcsak oktatják, de a gyakorlatban is jól ismerik a polgári eljárás szabá-
lyait – célja, hogy a folyamatosan módosuló, és egyre gazdagodó bírósági gyakorlattal értelmezett, illetve
egyre több európai uniós szabályt felvonultató Pp. szabályait közérthetõ formában mutassa be.
A Polgári perrendtartás magyarázata – a törvény fejezeteit követve – három kötetre tagolódik. A kiadvány
egyenlõ súlyt helyez az egyes rendelkezések értelmezésére és magyarázatára, az elméleti alapokra, valamint
a bírósági gyakorlat bemutatására, hogy e három pillérre helyezve a lehetõ legteljesebb képet mutassa be az
élõ polgári eljárásjogról.

Az 1544 oldal terjedelmû, háromkötetes kiadvány ára 4893 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–III.

címû, 1544 oldal terjedelmû háromkötetes kiadványt.

(ára: 4893 Ft 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 belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.




