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Jogszabályok

2008. évi LX.
törvény

az olimpiai jelkép oltalmáról szóló,
Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott

szerzõdés kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az
olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szep-
tember 26-án elfogadott szerzõdés (a továbbiakban: Szer-
zõdés) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Szerzõdést e törvénnyel kihir-
deti.

3. § A Szerzõdés hiteles angol nyelvû szövege és annak
hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Nairobi Treaty
on the Protection of the Olympic Symbol

adopted at Nairobi on September 26, 1981

CHAPTER I

SUBSTANTIVE PROVISIONS

Article 1: Obligation of States

Any State party to this Treaty shall be obliged, subject
to Articles 2 and 3, to refuse or to invalidate the
registration as a mark and to prohibit by appropriate
measures the use, as a mark or other sign, for commercial
purposes, of any sign consisting of or containing the
Olympic symbol, as defined in the Charter of the
International Olympic Committee, except with the
authorization of the International Olympic Committee.
The said definition and the graphic representation of the
said symbol are reproduced in the Annex.

Article 2: Exceptions to the Obligation

(1) The obligation provided for in Article 1 shall not
bind any State party to this Treaty in respect of:

(i) any mark consisting of or containing the Olympic
symbol where that mark was registered in that State prior
to the date on which this Treaty enters into force in respect
of that State or during any period during which, in that

State, the obligation provided for in Article 1 is considered
as suspended under Article 3;

(ii) the continued use for commercial purposes of any
mark or other sign, consisting of or containing the
Olympic symbol, in that State by any person or enterprise
who or which has lawfully started such use in the said State
prior to the date on which this Treaty enters into force in
respect of that State or during any period during which, in
that State, the obligation provided for in Article 1 is
considered as suspended under Article 3.

(2) The provisions of paragraph (1) (i) shall apply also
in respect of marks whose registration has effect in the
State by virtue of a registration under a treaty which the
said State is a party to.

(3) Use with the authorization of the person or
enterprise referred to in paragraph (1) (ii) shall be
considered, for the purposes of the said paragraph, as use
by the said person or enterprise.

(4) No State party to this Treaty shall be obliged to
prohibit the use of the Olympic symbol where that symbol
is used in the mass media for the purposes of information
on the Olympic movement or its activities.

Article 3: Suspension of the Obligation

The obligation provided for in Article 1 may be
considered as suspended by any State party to this Treaty
during any period during which there is no agreement in
force between the International Olympic Committee and
the National Olympic Committee of the said State
concerning the conditions under which the International
Olympic Committee will grant authorizations for the use
of the Olympic symbol in that State and concerning the
part of the said National Olympic Committee in any
revenue that the International Olympic Committee obtains
for granting the said authorizations.

CHAPTER II

GROUPINGS OF STATES

Article 4: Exceptions to Chapter I

The provisions of Chapter I shall, as regards States party
to this Treaty which are members of a customs union, a
free trade area, any other economic grouping or any other
regional or subregional grouping, be without prejudice to
their commitments under the instrument establishing such
union, area or other grouping, in particular as regards the
provisions of such instrument governing the free
movement of goods or services.

2730 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 22. szám

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. október 20-i ülésnapján fogadta el.



CHAPTER III

FINAL CLAUSES

Article 5: Becoming Party
to the Treaty

(1) Any State member of the World Intellectual
Property Organization (hereinafter referred to as „the
Organization”) or of the International (Paris) Union for the
Protection of Industrial Property (hereinafter referred to as
„the Paris Union”) may become party to this Treaty by:

(i) signature followed by the deposit of an instrument of
ratification, acceptance or approval, or

(ii) deposit of an instrument of accession.

(2) Any State not referred to in paragraph (1) which is a
member of the United Nations or any of the Specialized
Agencies brought into relationship with the United
Nations may become party to this Treaty by deposit of an
instrument of accession.

(3) Instruments of ratification, acceptance, approval and
accession shall be deposited with the Director General of
the Organization (hereinafter referred to as „the Director
General”).

Article 6: Entry Into Force
of the Treaty

(1) With respect to the three States which are the first to
deposit their instruments of ratification, acceptance,
approval or accession, this Treaty shall enter into force one
month after the day on which the third instrument of
ratification, acceptance, approval or accession has been
deposited.

(2) With respect to any other State which deposits its
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, this Treaty shall enter into force one month after
the day on which that instrument has been deposited.

Article 7: Denunciation of the Treaty

(1) Any State may denounce this Treaty by notification
addressed to the Director General.

(2) Denunciation shall take effect one year after the day
on which the Director General has received the
notification.

Article 8: Signature and Languages of the Treaty

(1) This Treaty shall be signed in a single original in the
English, French, Russian and Spanish languages, all texts
being equally authentic.

(2) Official texts shall be established by the Director
General, after consultation with the interested
Governments, in the Arabic, German, Italian and
Portuguese languages, and such other languages as the
Conference of the Organization or the Assembly of the
Paris Union may designate.

(3) This Treaty shall remain open for signature at
Nairobi until December 31, 1982, and thereafter at Geneva
until June 30, 1983.

Article 9: Deposit of the Treaty; Transmittal of Copies;
Registration of the Treaty

(1) The original of this Treaty, when no longer open for
signature at Nairobi, shall be deposited with the Director
General.

(2) The Director General shall transmit two copies,
certified by him, of this Treaty to all the States referred to
in Article 5 (1) and (2) and, on request, to any other State.

(3) The Director General shall register this Treaty with
the Secretariat of the United Nations.

Article 10: Notifications

The Director General shall notify the States referred to
in Article 5 (1) and (2) of:

(i) signatures under Article 8;
(ii) deposits of instruments of ratification, acceptance,

approval or accession under Article 5 (3);
(iii) the date of the entry into force of this Treaty under

Article 6(1);
(iv) any denunciation notified under Article 7.

Annex

The Olympic symbol consists of five interlaced rings:
blue, yellow, black, green and red, arranged in that order
from left to right. It consists of the Olympic rings alone,
whether delineated in a single color or in different colors.
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Nairobi Szerzõdés
az olimpiai jelkép oltalmáról

elfogadva: Nairobiban 1981. szeptember 26-án

I. FEJEZET

ANYAGI JOGI RENDELKEZÉSEK

1. cikk: Az államok kötelezettsége

E Szerzõdés minden részes állama – a 2. és 3. cikk sze-
rinti kivételekkel – köteles elutasítani, illetve érvénytele-
níteni a védjegyként történõ lajstromozását, valamint meg-
felelõ intézkedésekkel megtiltani a védjegyként vagy más
megjelölésként kereskedelmi célból való használatát min-
den olyan megjelölésnek, amely a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság Chartájában meghatározott olimpiai jelképbõl
áll, vagy azt tartalmazza, kivéve, ha arra a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság engedélyt adott. Az említett jelkép
meghatározását, valamint grafikai megjelenítését a mel-
léklet tartalmazza.

2. cikk: A kötelezettség alóli kivételek

(1) Az 1. cikkben elõírt kötelezettség e Szerzõdés egyet-
len részes államát sem köti az alábbiak tekintetében:

(i) az olimpiai jelképbõl álló vagy azt tartalmazó bár-
mely védjegy, amennyiben azt az adott államban e Szerzõ-
dés hatálybalépésének napja elõtt vagy bármely olyan idõ-
szakban lajstromozták, amelyre nézve az adott államban
az 1. cikkben elõírt kötelezettséget a 3. cikk értelmében
vett felfüggesztettnek kell tekinteni;

(ii) az olimpiai jelképbõl álló, vagy azt tartalmazó bár-
mely védjegy vagy más megjelölés folyamatos kereske-
delmi célú, olyan természetes vagy jogi személy általi
használata az adott államban, aki vagy amely az adott ál-
lamban az említett használatot jogszerûen, e Szerzõdés
adott állam vonatkozásában történõ hatálybalépésének
napja elõtt, vagy bármely olyan idõszakban kezdte meg,
amelyre nézve az adott államban az 1. cikkben elõírt köte-
lezettséget a 3. cikk értelmében felfüggesztettnek kell te-
kinteni.

(2) Az (1) bekezdés (i) pontjának rendelkezései olyan
védjegyekre is vonatkoznak, amelyek lajstromozása az
adott államban olyan szerzõdés erejénél fogva érvényes,
amelynek az adott állam részese.

(3) Az (1) bekezdés (ii) pontjában említett természetes
vagy jogi személy engedélyével történõ használatot az em-
lített bekezdés alkalmazásában az említett természetes
vagy jogi személy általi használatnak kell tekinteni.

(4) E Szerzõdés egyetlen részes államát sem kötelezi ar-
ra, hogy megtiltsa az olimpiai jelkép használatát, amennyi-
ben a jelképet a tömegtájékoztatásban az olimpiai mozga-
lomról vagy annak tevékenységeirõl szóló tájékoztatás
céljaira használják.

3. cikk: A kötelezettség felfüggesztése

Az 1. cikkben elõírt kötelezettséget e Szerzõdés bár-
mely részes állama felfüggesztettnek tekintheti olyan idõ-
szakok vonatkozásában, amikor a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság és az említett állam nemzeti olimpiai bizottsága
között nincs hatályban megállapodás azon feltételekre vo-
natkozóan, amelyek mellett a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság engedélyezi az olimpiai jelkép használatát az adott
államban, valamint az említett nemzeti olimpiai bizottság-
nak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által az említett en-
gedélyezésekbõl befolyó bevételeibõl történõ részesedé-
sére vonatkozóan.

II. FEJEZET

ÁLLAMCSOPORTOK

4. cikk: Az I. fejezet alóli mentesítések

Az I. fejezet rendelkezései az e Szerzõdés vámunióhoz,
szabadkereskedelmi térséghez, bármely más gazdasági
csoportosuláshoz, vagy bármely más regionális vagy kis-
térségi csoportosuláshoz tartozó részes államai tekinteté-
ben nem érintik az ilyen uniót, térséget, illetve más csopor-
tosulást létrehozó jogi aktus szerinti kötelezettségvállalá-
sokat, különös tekintettel az ilyen jogi aktusnak az áruk
vagy szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó rendel-
kezéseit.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. cikk: A Szerzõdéshez való csatlakozás

(1) A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (a továb-
biakban: Szervezet), illetve az ipari tulajdon oltalmára lé-
tesült Nemzetközi (Párizsi) Uniónak (a továbbiakban: Pá-
rizsi Unió) bármely részes állama csatlakozhat e Szerzõ-
déshez

(i) az aláírást követõen a megerõsítõ, elfogadó vagy jó-
váhagyó okirat letétbehelyezésével, illetve

(ii) csatlakozási okirat letétbe helyezésével.
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(2) Az (1) bekezdésben nem említett azon államok,
amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezetének vagy az
Egyesült Nemzetek Szervezetével kapcsolatban álló vala-
mely szakosított szervnek tagjai, csatlakozási okirat letét-
be helyezésével csatlakozhatnak e Szerzõdéshez.

(3) A megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó és csatlakozási
okiratot a Szervezet fõigazgatójánál (a továbbiakban: fõ-
igazgató) kell letétbe helyezni.

6. cikk: A Szerzõdés hatálybalépése

(1) A megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozá-
si okiratát elsõként letétbehelyezõ három állam vonatko-
zásában e Szerzõdés a harmadik megerõsítõ, elfogadó, jó-
váhagyó, illetve csatlakozási okirat letétbe helyezésének
napját követõ egy hónappal lép hatályba.

(2) A megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozá-
si okiratát letétbe helyezõ többi állam vonatkozásában
e Szerzõdés az adott okirat letétbe helyezésének napját kö-
vetõ egy hónappal lép hatályba.

7. cikk: A Szerzõdés felmondása

(1) E Szerzõdést a fõigazgatónak címzett értesítéssel
bármely állam felmondhatja.

(2) A felmondás az értesítés fõigazgató általi kézhezvé-
telétõl számított egy év elteltével lép hatályba.

8. cikk: A Szerzõdés aláírása
és hivatalos nyelvei

(1) E Szerzõdés egyetlen eredeti példányban, angol,
francia, orosz és spanyol nyelven kerül aláírásra, vala-
mennyi szöveg egyaránt hiteles.

(2) A hivatalos szövegeket a fõigazgató az érintett kor-
mányokkal való konzultációt követõen állapítja meg arab,
német, olasz és portugál nyelven, valamint a Szervezet
Konferenciája, illetve a Párizsi Unió Közgyûlése által
esetlegesen kijelölt további nyelveken.

(3) E Szerzõdés Nairobiban, 1982. december 31-ig,
majd azt követõen Genfben, 1983. június 30-ig áll nyitva
aláírásra.

9. cikk: A Szerzõdés letétbe helyezése; példányainak
átadása; a Szerzõdés nyilvántartásba vétele

(1) Azt követõen, hogy a Szerzõdés már nem áll nyitva
aláírásra Nairobiban, annak eredeti példányát a fõigazga-
tónál kell letétbe helyezni.

(2) A fõigazgató e Szerzõdés általa hitelesített két pél-
dányát továbbítja az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében emlí-
tett valamennyi államnak, valamint – kérésre – bármely
más államnak.

(3) A fõigazgató e Szerzõdést nyilvántartásba veteti az
Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkárságánál.

10. cikk: Értesítések

A Fõigazgató az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett
államokat értesíti

(i) a 8. cikk szerinti aláírásokról;
(ii) az 5. cikk (3) bekezdése szerinti megerõsítõ, elfoga-

dó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratok letétbe helyezé-
sérõl;

(iii) e Szerzõdés 6. cikk (1) bekezdése szerinti hatályba-
lépésének napjáról;

(iv) a 7. cikk szerinti bármely felmondásról.

Melléklet

Az olimpiai jelkép öt egymásba fûzõdõ – balról jobbra
haladva – kék, sárga, fekete, zöld és piros karikából áll. Ki-
zárólag az olimpiai karikákból áll, függetlenül attól, hogy
azok egy vagy több színbõl állnak-e.

”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-ai a Szerzõdés 6. cikke (2) bekez-
désében meghatározott idõpontban lépnek hatályba.

(3) A Szerzõdés, illetve e törvény 2–3. §-ai hatálybalé-
pésének naptári napját – annak ismertté válását követõen –
a külpolitikáért felelõs miniszter a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közétett egyedi határozatával állapítja
meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a sportpolitikáért felelõs miniszter és a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal elnöke gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány
256/2008. (X. 21.) Korm.

rendelete
az önkéntes tûzoltóság létesítésérõl, mûködésének

feltételeirõl és feladatáról

A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a tûz elleni vé-
dekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (1) bekezdésének e) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a következõket ren-
deli el:

Értelmezõ rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) készenléti szolgálatellátás: olyan feladatellátás,

amelyben a szolgálati beosztást vállalók a szolgálati he-
lyükön kívül biztosítják elérhetõségüket, valamint tûz- és
kárfelszámolásra e rendeletben rögzített normaidõn belül
igénybe vehetõk, a beosztásukhoz elõírt feladatukra je-
lentkeznek,

b) rendkívüli készenléti-szolgálatellátás: olyan feladat-
ellátás, amelyben a szolgálati beosztást vállalók állandó
készenléti helyzetben, a szolgálatteljesítés helyén látnak el
szolgálatot,

c) készenlétben tartás: a tûzoltó szakmai feladatok ellá-
tására használandó, rendszeresített, a munkavédelmi elõ-
írásoknak megfelelõ tûzvédelmi technika bevethetõ álla-
potban tartása.

Az önkéntes tûzoltóság szakmai feladata

2. §

(1) Az önkéntes tûzoltóság tûzmegelõzési tevékenysége
során, a mûködési területén

a) segíti az önkormányzatok jogszabályokban meghatá-
rozott tûzmegelõzési feladatait, ennek érdekében részére
az illetékes tûzvédelmi hatóság az önkéntes tûzoltóság el-
sõdleges mûködési körzetében bekövetkezõ tûzvédelmet
érintõ változásokról adatot és információt szolgáltat,

b) tûzvédelmi hiányosság észlelése esetén – különös te-
kintettel a tûzoltás alapvetõ feltételeiben észlelt hiányos-
ságra – azt haladéktalanul jelzi az illetékes tûzvédelmi ha-
tóságnak,

c) részt vesz a lakosság tûzvédelmi felvilágosításában, a
tûzvédelmi propagandában.

(2) Az önkéntes tûzoltóság a tûzoltási és mûszaki men-
tési tevékenységére való felkészülése érdekében

a) toborozza és szervezi a mûködési területén a tûzoltói
szolgálatra jelentkezõket, valamint gondoskodik azok
szakmai felkészítésérõl, továbbképzésérõl,

b) folyamatosan gondoskodik a tûzoltási és mûszaki
mentési feladatok ellátására szervezett erõ és eszközállo-
mány riaszthatóságáról,

c) gondoskodik a szakfelszereléseinek és egyéni védõ-
eszközeinek karbantartásáról, külön jogszabályokban elõ-
írtak szerinti felülvizsgálatáról,

d) elkészíti a mûködési területéhez tartozó településre a
Riasztási és Segítségnyújtási Tervet, továbbá külön jog-
szabályban foglaltak szerint a mûködési területén lévõ ki-
emelt létesítményre a Tûzoltási és Mûszaki Mentési Ter-
vet; azt egyezteti a segítségnyújtásra tervezett tûzoltósá-
gokkal és jóváhagyásra megküldi az illetékes területi ka-
tasztrófavédelmi szerv vezetõjének,

e) éves továbbképzési tervet készít, melyet megküld a
szakmai felügyeletet ellátó területi katasztrófavédelmi
szervnek és gondoskodik az állomány továbbképzésérõl,

f) támogatást nyújthat a vele együttmûködési megálla-
podást kötõ tûzoltó egyesületnek.

(3) Az önkéntes tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési
tevékenysége során

a) gondoskodik a beavatkozásban részt vevõ állomány
rendszeresített egyéni védõeszközökkel történõ ellátá-
sáról,

b) a Központi Ügyelet utasítására kivonul a mûködési
területén kívül keletkezett tûz oltására, illetõleg a mûszaki
mentésre,

c) jelenti a mûködési területén keletkezett tûzesetet, kár-
esetet, az általa eloltott, illetõleg a más által eloltott és
hozzá bejelentett tûzesetet az illetékes területi katasztrófa-
védelmi szerv ügyeletére, és eleget tesz egyéb jelentési kö-
telezettségének,

d) a központi katasztrófavédelmi szerv vezetõje, illetve
a fenntartó önkormányzat képviselõ-testülete elrendelésé-
re rendkívüli készenléti szolgálatot lát el, amelynek költsé-
geirõl az elrendelõ gondoskodik,

e) soron kívül jelenti az illetékes területi katasztrófa-
védelmi szerv ügyeletére a gépjármûveinek vonulóképte-
lenségét, a késedelmesen végrehajtható vagy késedelme-
sen végrehajtott vonulást, valamint a vonulóképességet
korlátozó egyéb körülményeket és a rendkívüli készenléti
szolgálat elrendelését és annak okát.

(4) Az önkéntes tûzoltóság a tûzvizsgálat érdekében
a) haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos ön-

kormányzati tûzoltóságot az általa eloltott, illetõleg más
által eloltott és hozzá bejelentett tûzesetrõl,

b) gondoskodik a kötelezõ adatgyûjtésrõl és – a tûzvizs-
gáló kiérkezéséig – a tûzvizsgálatot biztosító cselekmé-
nyek elvégzésérõl.
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Az önkéntes tûzoltóság mûködése és szakmai felügyelete

3. §

(1) Az önkéntes tûzoltóság olyan létszámú önkéntes
tûzoltó folyamatos riaszthatóságáról gondoskodik, hogy a
számára elõírt tûzoltó eszközöket és szakfelszereléseket
mûködtetni tudja. Az önkéntes tûzoltóság napi vonultat-
ható létszáma legalább négy fõ.

(2) Az önkéntes tûzoltóságnak a mûködési területén tör-
tént tûzesethez, mûszaki mentéshez a készenlétben tar-
tandó gépjármûivel és az arra beosztott létszámmal, vala-
mint a tûzoltás vezetésére jogosult személlyel, tíz percen
belül (normaidõ) meg kell kezdenie a vonulást.

4. §

Az önkéntes tûzoltóság olyan hírközponttal és hírközlõ
rendszerrel rendelkezik, amely szükség esetén folyamatos
rádiókapcsolatot tud biztosítani az illetékes területi ka-
tasztrófavédelmi szerv ügyeletével, illetõleg a tûzoltósá-
gok kivonult egységeivel. Az önkéntes tûzoltóság ezen kí-
vül távbeszélõ-kapcsolatot is biztosít.

5. §

Az önkéntes tûzoltóság a mûködési területén lévõ gaz-
dálkodó szervekkel a létesítményi tûzoltósági feladatok át-
vállalására az illetékes területi katasztrófavédelmi szerv
elõzetes hozzájárulásával megállapodhat. A területi ka-
tasztrófavédelmi szerv a megállapodás megkötéséhez nem
járul hozzá, ha a megállapodásban vállaltak veszélyeztetik
a mûködési terület ellátásával kapcsolatos feladatok mara-
déktalan teljesítését.

6. §

(1) Az önkéntes tûzoltó éves egészségügyi alkalmassági
felülvizsgálaton köteles részt venni, amelynek térítési díját
az önkéntes tûzoltóság viseli.

(2) Az önkéntes tûzoltót – a képesítési követelmények
megszerzését követõen – a szakmai felügyeletet ellátó
szerv regisztrálja, és részére a szakmai szövetség a szak-
mai felügyelet által meghatározott formátumú egységes
igazolványt ad ki.

7. §

(1) Az önkéntes tûzoltóság tûzoltó szakmai feladatait a
fõfoglalkozású és a nem fõfoglalkozású tûzoltók látják el.

(2) A fõfoglalkozású tûzoltó a tûzoltó szakmai felada-
tok ellátását végzõ, önkéntes tûzoltósággal munkavi-

szonyban lévõ, tûzoltó szakmai képesítéssel rendelkezõ és
foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján tû-
zoltói szolgálatra alkalmasnak minõsített, 18. életévét be-
töltött természetes személy.

(3) A nem fõfoglalkozású tûzoltó a tûzoltó szakmai fel-
adatokat az önkéntes tûzoltósággal egyéb, nem munka-
viszony alapján ellátó, tûzoltó szakmai képesítéssel ren-
delkezõ és foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata
alapján tûzoltói szolgálatra alkalmasnak minõsített,
18. életévét betöltött természetes személy.

8. §

(1) Az önkéntes tûzoltóság rajokból áll.

(2) Az önkéntes tûzoltó beosztása szerint lehet beosztott
tûzoltó, valamint tisztségviselõ, úgymint: rajparancsnok,
tûzoltóparancsnok-helyettes, tûzoltóparancsnok.

(3) Az önkéntes tûzoltóság szolgálatszervezésérõl a pa-
rancsnok gondoskodik. Ennek keretében elkészíti heti
bontásban a szolgálati idõbeosztásokat, gondoskodik a
szolgálati okmányok vezetésérõl, valamint a szakmai fel-
ügyelet által meghatározott adatszolgáltatás teljesítésérõl.

(4) Az önkéntes tûzoltóság az utánpótlás nevelése céljá-
ból 6–10 éves korig gyermek, 11–18 év közötti fiatalokból
ifjúsági tûzoltó rajokat alakíthat. A gyermek és ifjúsági ko-
rú tûzoltók létszáma azonban a szolgálatszervezésnél nem
vehetõ figyelembe. A gyermek és ifjúsági tûzoltók tûzoltá-
si és mûszaki mentési tevékenységet nem végezhetnek.

9. §

(1) A készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tûzoltónak
a polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesíté-
sét a lakóhelye szerinti polgármesternél – a tûzoltó szolgá-
latba lépését követõen – az önkéntes tûzoltóság parancs-
noka kezdeményezi. Amennyiben a készenléti szolgálat
ellátása már nem áll fenn, errõl az önkéntes tûzoltóság pa-
rancsnoka a lakóhely szerinti polgármestert tájékoztatja.

(2) A készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tûzoltónak a
helyi adó megfizetése alóli mentesítését a lakóhelye sze-
rint illetékes jegyzõnél – minden év február 28-ig – az ön-
kéntes tûzoltóság parancsnoka kezdeményezi. Amennyi-
ben a készenléti szolgálat ellátása már nem áll fenn, errõl
az önkéntes tûzoltóság parancsnoka a lakóhely szerint ille-
tékes jegyzõt tájékoztatja.

10. §

Az önkéntes tûzoltóság mûködését a köztestület alap-
szabályában határozzák meg. A köztestület mûködésére
vonatkozó szabályozásnak ki kell terjednie:
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a) a tûzoltóparancsnok beszámoltatásának rendjére,
b) a tûzoltóparancsnok kinevezésének és felmentésének

rendjére,
c) az önkéntes tûzoltóság személyi állományát megil-

letõ, törvényben nem szabályozott jogosultságokra és jut-
tatásokra, valamint

d) a kiképzés és rendszeres továbbképzés feltételeinek
biztosítására.

11. §

Az illetékes területi katasztrófavédelmi szerv a szakmai
felügyeleti tevékenysége során:

a) ellenõrzi az önkéntes tûzoltóság szakmai és az ehhez
kapcsolódó munkavédelmi tevékenységét, kezdeményezi
a hiányosságok megszüntetését,

b) szervezi a hivatásos és a létesítményi tûzoltóságokkal
való együttmûködést,

c) jóváhagyja a Tûzoltási és Mûszaki Mentési Terveket
és a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet,

d) elõzetes egyetértési jogot gyakorol a létesítményi
tûzoltósági feladatok átvállalására vonatkozó megállapo-
dásnál,

e) az önkéntes tûzoltóságok parancsnokai és a tûzoltás
vezetésére jogosult állománya részére évente legalább két
alkalommal kötelezõ továbbképzést és szakmai tájékozta-
tót szervez.

Az önkéntes tûzoltóság mûködésének anyagi
technikai és pénzügyi feltételei

12. §

(1) Az önkéntes tûzoltóságok létesítésével, mûködte-
tésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos köz-
ponti hozzájárulás tervezésérõl – a központi katasztrófa-
védelmi szerv vezetõjének javaslata alapján – a katasztró-
fák elleni védekezésért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) a költségvetési törvény elõkészítése során gon-
doskodik.

(2) A központi költségvetés által biztosított tárgyévi
hozzájárulás felhasználásáról az önkéntes tûzoltóság a
tárgyévet követõ év február 28-ig elszámol az illetékes te-
rületi katasztrófavédelmi szerv útján a központi katasztró-
favédelmi szerv felé.

(3) Az önkéntes tûzoltóságok technikai fejlesztését a
miniszter által jóváhagyott szakmai program figyelembe-
vételével, a központi katasztrófavédelmi szerv pályázatok
kiírásával segíti elõ.

A mûködési terület vállalásának rendje

13. §

(1) A székhely szerinti települési önkormányzat képvi-
selõ-testülete az önkéntes tûzoltóság mûködési területének
megállapítását (kijelölését, módosítását) a miniszternél
kezdeményezi. A kezdeményezés minden év április 15-ig
nyújtható be.

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az e rende-
letben foglalt feltételek teljesülésének igazolását, valamint
a kezdeményezett területi változással érintett önkormány-
zat, az önkéntes tûzoltóságot fenntartó önkormányzat, to-
vábbá az országos szakmai szövetségek támogató vagy el-
lenzõ javaslatát.

(3) A miniszter véleménykéréssel a kezdeményezést
megküldi a központi katasztrófavédelmi szerv vezetõjé-
nek, aki – a kért mûködési terület reális veszélyeztetettsé-
gének megállapítását is tartalmazó – szakmai javaslatát
május 31-ig terjeszti fel a miniszterhez. A mûködési terület
megállapításáról a miniszter dönt.

(4) Az önkéntes tûzoltóság elsõdleges mûködési körze-
tét úgy kell meghatározni, hogy a mûködési területhez tar-
tozó település közigazgatási határának legtávolabbi pont-
jára a riasztott tûzoltóság elõírt erõi és eszközei, a jelzés
vételétõl számítva legfeljebb 25 percen belül elsõnek ér-
kezzenek ki. A kiérkezési idõ az elõírt riasztási idõ és a vo-
nulási távolságból adódó vonulási idõ – legfeljebb
60 km/h átlagsebességgel számolva – összesített adata
alapján kerül meghatározásra. Abban az esetben, ha a tele-
pülés közigazgatási határának legtávolabbi pontja az ön-
kéntes tûzoltóság által 25 percen túl érhetõ el, de a kiérke-
zési ideje rövidebb, mint a hivatásos önkormányzati tûzol-
tóságé, akkor az adott település a hamarabb érkezõ önkén-
tes tûzoltóság elsõdleges mûködési körzetéhez csatolható.

(5) Az önkéntes tûzoltóság részére segítségnyújtási mû-
ködési körzet abban az esetben állapítható meg, ha rendel-
kezik olyan tûzoltói létszámmal, technikával és szakfel-
szereléssel, amely a (4) bekezdés alapján megállapított el-
sõdleges mûködési körzet feladatainak maradéktalan ellá-
tásán túl, azzal egyidejûleg képessé teszi a segítségnyúj-
tási mûködési körzet feladatainak ellátására is.

(6) Amennyiben az önkéntes tûzoltóság – a mûködési
terület megállapítását követõen – a mûködése során nem
teljesíti az e rendeletben, illetve a mentõ tûzvédelmi fel-
adatainak ellátását szabályozó egyéb jogszabályokban
elõírtakat, az illetékes területi katasztrófavédelmi szerv
vezetõje a központi katasztrófavédelmi szerv vezetõjénél
indítványozza a mûködési terület megvonását. A megvo-
násról a központi katasztrófavédelmi szerv vezetõjének ja-
vaslata alapján a miniszter dönt.

2736 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 22. szám



Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkéntes tûzoltóságokra vonat-
kozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.)
Korm. rendelet. Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépé-
sét követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
258/2008. (X. 22.) Korm.

rendelete
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok egyes

többletkiadásainak támogatásáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok nyugdíjtörvény
változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásainak

támogatása

1. §

A 2007. II. félévben szolgálati nyugállományba vonuló
tûzoltók részére a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tör-
vény (a továbbiakban: Hszt.) által elõírt kötelezõ járandó-
ságok kifizetése miatt keletkezett többletkiadásokhoz
támogatás igényelhetõ a központi költségvetési fejezetek
2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt elõirány-
zat-maradványának kezelésérõl szóló 2075/2008. (VI. 28.)
Korm. határozat alapján.

2. §

(1) A támogatást a hivatásos önkormányzati tûzoltósá-
got fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik a 2007.
II. félévben nyugállományba vonult hivatásos állományú
tûzoltók részére kifizetett, alábbi járandóságok finanszíro-
zásához:

a) a Hszt. 110. §-ának (3) bekezdése szerint a jubileumi
jutalom elõrehozott kifizetésének költségéhez;

b) az egyes elismerések adományozására jogosultak
körérõl, az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjé-

rõl szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendelet 12. §-a szerinti,
a belügyi szerveknél foglalkoztatási jogviszonyban eltöl-
tött szolgálati idõ alapján járó pénzjutalom kifizetésének
költségéhez;

c) a szabadság pénzbeli megváltásával kapcsolatban
felmerült költségekhez, amennyiben a nyugállományba
vonuló hivatásos önkormányzati tûzoltó az utolsó szolgá-
latban töltött napig nem tudta igénybe venni a Hszt. elõírá-
sa szerint részére járó szabadságot.

(2) Támogatás igényelhetõ továbbá a 2007. II. félévben
a szolgálat ellátásához átmeneti idõre igénybe vett – nem
az adott hivatásos önkormányzati tûzoltóság állományába
tartozó – tûzoltók (létszám feletti alkalmazás) költségei-
hez is.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igény-
lésének feltétele, hogy az (1) bekezdés szerinti költségek
kifizetésre kerültek az érintett tûzoltók részére. Ennek iga-
zolását az önkormányzat köteles benyújtani az igénylés
során.

Hajdúszoboszló Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága
készenléti szolgálattal rendelkezõ tûzoltósággá történõ

átalakításával kapcsolatos támogatásra vonatkozó
szabályok

3. §

A támogatás forrása a IX. Helyi önkormányzatok támo-
gatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet,
20. Hajdúszoboszló HÖT készenléti szolgálattal rendel-
kezõ tûzoltósággá történõ átalakítása cím többletkiadások-
hoz támogatás igényelhetõ a Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetési törvény IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója feje-
zet (5. számú melléklet 17. pont) terhére a 2098/2008.
(VII. 24.) Korm. határozat alapján.

4. §

(1) A támogatást Hajdúszoboszló Város Önkormányza-
ta igényelheti, a város által fenntartott készenléti szolgálat-
tal nem rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóság,
készenléti szolgálattal rendelkezõ tûzoltósággá való átala-
kításához szükséges 64 fõ tûzoltóvá történõ képzésének
finanszírozására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti létszámbõvítésre, a tûzoltó
hivatásos állományba történõ kinevezésére legkorábban
2009. január 1-jétõl kerülhet sor.

(3) A támogatás igénylésének szempontjából azon fel-
vételre kerülõk vehetõk figyelembe, akik a képzés idõtar-
tamára közalkalmazotti jogviszonyban állnak.
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5. §

(1) A közalkalmazotti jogviszonyba történõ kinevezést
követõen, a képzés idõtartamára az e rendelet 7. számú
melléklete szerint igényelhetõ támogatás. A hallgatók ki-
képzése a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a regio-
nális képzõ központok, illetve a megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóságok szervezésében történik.

(2) A támogatás a 2008. évi minimálbér összegének
értékéig igényelhetõ vissza.

Az egyes támogatások igénylésére, felhasználására,
elszámolására és ellenõrzésére vonatkozó közös

szabályok

6. §

(1) Az önkormányzatok a 2. § (1)–(2) bekezdésében
foglalt igényeket az e rendelet 1. számú melléklete szerinti
adatlapon a rendelet hatálybalépését követõ 8 napon belül
nyújthatják be – papír alapon 2 példányban és elektronikus
úton is – a Magyar Államkincstár területileg illetékes szer-
véhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

(2) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
a) a tûzoltók képzésével kapcsolatos igényét e rendelet

3. számú melléklete szerinti adatlapon e rendelet hatályba-
lépését követõ 8 napon belül;

b) a közalkalmazotti állományba felvett tûzoltóképzés-
ben részesült dolgozók, hivatásos állományba történõ
kinevezéséig – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 68. §-ának (1) bekezdése alap-
ján – felmerülõ 13. havi illetmény idõarányos részére vo-
natkozó igényét az e rendelet 5. számú mellékletének adat-
lapja kitöltésével e rendelet hatálybalépését követõ 20 na-
pon belül nyújthatja be – papír alapon 2 példányban és
elektronikus úton is – az Igazgatósághoz.

7. §

(1) A hivatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó
helyi önkormányzat a kitöltött mellékletek másolatát
három évig megõrzi, és ellenõrzés esetén azokat az arra jo-
gosult szervnek bemutatja.

(2) Hiánypótlásra az Igazgatóság hiánypótlási felszólí-
tásának kézhezvételétõl számított öt napon belül van lehe-
tõség.

(3) Az adatok kezelését az Igazgatóságok az érintettek
elõzetes hozzájárulásával, továbbá az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. §-a (1) bekezdé-
sének e) pontja, 103/A. §-ának (3) bekezdése, illetve
a központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000.
(X. 18.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja
alapján végzik.

(4) Az Igazgatóságok a beérkezett adatokat megyén-
ként, településsoros bontásban – az e rendelet 2., 4., vala-
mint 6. számú melléklete szerinti adatlapokon, elektro-
nikus formában is – megküldik az Önkormányzati Minisz-
térium (a továbbiakban: ÖM), valamint az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKF)
részére a következõk szerint:

a) a 6. § (1) bekezdés, valamint 6. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti igényeket legkésõbb 2008. novem-
ber 25-ig;

b) a 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti igényeket
legkésõbb 2008. december 5-ig.

(5) Abban az esetben, ha a (2) bekezdésben foglalt
hiánypótlást követõen a támogatási igény nem felel meg az
e rendelet szerinti feltételeknek, úgy az önkormányzat igé-
nyét továbbiakban már nem nyújthatja be.

8. §

(1) Az OKF a benyújtott igényt tartalmilag felülvizs-
gálja, és a támogatás folyósítását kezdeményezi az
ÖM-nél az alábbiak szerint:

a) a 6. § (1) bekezdés, valamint 6. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti igénylések esetében december 10-ig;

b) a 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti igénylések
esetében legkésõbb 2008. december 20-ig.

(2) A támogatást az ÖM utalványozása alapján a
Magyar Államkincstár folyósítja.

(3) A támogatás formája vissza nem térítendõ támo-
gatás.

9. §

(1) A támogatás felhasználását az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény által erre feljogosított
szervek ellenõrzik.

(2) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról
tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zár-
számadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

10. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. számú melléklet a 258/2008. (X. 22.) Korm. rendelethez

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak

2007. II. félévében szolgálati nyugállományba vonulásával kapcsolatosan kifizetett járandóságairól

Helyi önkormányzat neve:

KSH kódja:

Költségvetési szerv törzsszáma:

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság

neve:

címe:

Sorszám Dolgozó neve
Azonosító

száma

A tûzoltók részére kifizetett járandóságok járulékok nélkül

Járulékok
(32%)

Járandóságok
összege

járulékkal
együtt

Jubileumi
jutalom

BM szolgálat
utáni jutalom

Szabadság-
megváltás

Létszám feletti
alkalmazás

költsége

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

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

..................................................
polgármester

P. H.
..................................................

tûzoltóparancsnok
P. H.
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2. számú melléklet a 258/2008. (X. 22.) Korm. rendelethez

ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak

2007. II. félévében szolgálati nyugállományba vonulásával kapcsolatosan kifizetett járandóságairól

Megye

Sorszám KSH kód
A tûzoltóságot
fenntartó helyi

önkormányzat neve

Nyugállományba
vonuló

tûzoltók száma

A tûzoltók részére kifizetett járandóságok járulékok nélküli
összege összesen

Járulékok
(32%)

Járandóságok
összege

járulékkal
együtt

Jubileumi
jutalom

BM szolgálat
utáni jutalom

Szabadság-
megváltás

Létszám feletti
alkalmazás

költsége

fõ Ft Ft Ft Ft Ft Ft

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

P. H.

....................................................................................................
igazgató

Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága
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3. számú melléklet a 258/2008. (X. 22.) Korm. rendelethez

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyba kinevezett, tûzoltóképzésben részt vevõ dolgozója részére
2008. II. félévben kifizetett és kifizetendõ (4 havi) illetmény, egyéb járandóság és képzési költség igénylésére

Helyi önkormányzat neve:

KSH kódja (7 karakter):

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság Költségvetési szerv törzsszáma:

neve:

címe:

A tûzoltóképzésben
részt vevõ

hallgató neve

Illetmény
járulék nélkül

Illetmény
járulékai

Illetmény
járulékokkal együtt

Egyéb kiadások

Kiadások
összesenÉlelmezési

költségtérítés
Utazási vagy
szállásköltség

Gyakorlóruha
költségtérítés

Képzési
költség

Pálya- és eü.
alkalmassági
vizsgálatra

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Összesen:

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

..................................................
polgármester

P. H.
..................................................

tûzoltóparancsnok
P. H.
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4. számú melléklet a 258/2008. (X. 22.) Korm. rendelethez

ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyba kinevezett, tûzoltóképzésben részt vevõ dolgozója részére

2008. II. félévben kifizetett és kifizetendõ (4 havi) illetmény, egyéb járandóság és képzési költség igénylésére

Megye

Sorsz.

Önkormányzat
Illetmény

járulék nélkül
Járulékok

Illetmény
összesen

Egyéb kiadások

Kiadások
összesenÉlelmezési

költség térítése

Utazási vagy
szállásköltség

térítése

Gyakorlóruha
költségtérítése

Képzési
költség térítése

Pálya- és eü.
alkalmassági
vizsgálatra

KSH
kódja

neve Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

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

Megye összesen:

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

P. H.

....................................................................................................
igazgató

Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága
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5. számú melléklet a 258/2008. (X. 22.) Korm. rendelethez

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyba határozott idõre szerzõdéssel kinevezett tûzoltó dolgozója részére

2008. évben kifizetett 13. havi illetményének költségeirõl

Helyi önkormányzat neve:

KSH kódja (7 karakter):

Költségvetési szerv törzsszáma:

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság

neve:

címe:

Sorszám
Közalkalmazotti állományba
kinevezett, tûzoltóképzésben

részt vett dolgozó neve

13. havi
illetmény járulék nélkül

13. havi
illetmény járulékai

13. havi
illetmény összesen

Ft Ft Ft

1 2 3 4 5

Összesen:

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

..................................................
polgármester

P. H.
..................................................

tûzoltóparancsnok
P. H.
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6. számú melléklet a 258/2008. (X. 22.) Korm. rendelethez

ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyba határozott idõre kinevezett tûzoltó dolgozója részére

2008. évben kifizetett 13. havi illetmény költségeirõl

Megye

Sorszám
Önkormányzat

Közalkalmazotti állományba
kinevezett tûzoltók
13. havi illetménye

járulék nélkül

Közalkalmazotti állományba
kinevezett tûzoltók

13. havi illetményének
járulékai

Közalkalmazotti állományba
kinevezett tûzoltók
13. havi illetménye
járulékkal együtt

KSH kódja neve Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6

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

P. H.

....................................................................................................
igazgató

Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága
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7. számú melléklet a 258/2008. (X. 22.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyba kinevezett
közalkalmazottja járandóságainak megállapításáról

Támogatásként igényelhetõ összeg: 69 000 Ft/hó/fõ mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér
(minimálbér), melynek járulékai 32%, + képzési hozzájárulás 1,5%

13. havi illetményre + járulékaira: 30 360 Ft/fõ (négyhavi minimálbér idõarányos része)

Képzési kiadásokra (elméleti, gyakorlati): 100 000 Ft/fõ

A hallgatók élelmezésére: 6 000 Ft/hó/fõ

Utazási vagy szállás költségtérítésre: 15 000 Ft/hó/fõ

Gyakorlóruha beszerzésére: 33 500 Ft/fõ

Pálya- és eü. alkalmassági vizsgálatokra: 20 000 Ft/fõ

A támogatási igénylés szempontjából a fent meghatározott összegek maximumoknak tekintendõk.
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Az önkormányzati miniszter
9/2008. (X. 22.) ÖM

rendelete
a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a hivatásos

önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságok mûködési
területérõl, valamint a tûzoltóságok vonulásaival

kapcsolatos költségek megtérítésérõl szóló
57/2005. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûz-
oltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) be-
kezdésének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-nak c) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

A Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a hivatásos ön-
kormányzati és az önkéntes tûzoltóságok mûködési terüle-
térõl, valamint a tûzoltóságok vonulásaival kapcsolatos
költségek megtérítésérõl szóló 57/2005. (XI. 30.) BM ren-
delet (a továbbiakban: RST.) 1. melléklete helyébe e rende-
let 1. melléklete lép.

2. §

Az RST. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
lép.

3. §

Ez a rendelet 2008. december 1-jén lép hatályba, és ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

1. melléklet
a 9/2008. (X. 22.) ÖM rendelethez

„1. melléklet
az 57/2005. (XI. 30.) BM rendelethez

A készenléti szolgálattal rendelkezõ
hivatásos önkormányzati tûzoltóságok,

az önkéntes tûzoltóságok, valamint légi jármû balesete
esetén az RKI mûködési területe

I. BARANYA MEGYE

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
1. KOMLÓ

Elsõdleges mûködési körzet:
Bakóca
Bodolyabér
Felsõegerszeg
Hosszúhetény
Husztót
Kárász
Kisbeszterce



Kishajmás
Komló
Kovácsszénája
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Mindszentgodisa
Okorvölgy
Oroszló
Szalatnak
Szászvár
Szentkatalin
Tófû
Varga
Vékény
Györe (Tolna megye)
Izmény (Tolna megye)
Váralja (Tolna megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. MOHÁCS

Elsõdleges mûködési körzet:
Babarc
Bár
Bezedek
Borjád
Bóly
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Fazekasboda
Geresdlak
Görcsönydoboka
Himesháza
Ivándárda
Kátoly
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád

Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szederkény
Szellõ
Székelyszabar
Töttös
Udvar
Versend

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
3. PÉCS

Elsõdleges mûködési körzet:
Abaliget
Apátvarasd
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Baksa
Belvárdgyula
Berkesd
Bicsérd
Birján
Boda
Bogád
Cserkút
Egerág
Ellend
Erzsébet
Görcsöny
Gyód
Hásságy
Keszü
Kékesd
Kisasszonyfa
Kisherend
Kozármisleny
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótõttõs
Lothárd
Magyarsarlós
Martonfa
Nagykozár
Nagypall
Olasz
Orfû
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsbagota
Pécsudvard
Pécsvárad
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Pogány
Regenye
Romonya
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szõke
Szõkéd
Tengeri
Téseny
Velény
Zengõvárkony
Zók

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. SIKLÓS

Elsõdleges mûködési körzet:
Adorjás
Alsószentmárton
Babarcszõlõs
Baranyahidvég
Beremend
Bisse
Bogádmindszent
Bosta
Cún
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kemse
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kisszentmárton
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Kórós

Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Matty
Márfa
Márok
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Ócsárd
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Peterd
Pécsdevecser
Piskó
Pócsa
Rádfalva
Sámod
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szalánta
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. SZIGETVÁR

Elsõdleges mûködési körzet:
Almamellék
Almáskeresztúr
Basal
Bánfa
Besence
Bogdása
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csányoszró
Csebény
Cserdi
Csertõ
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
Drávafok
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Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Endrõc
Felsõszentmárton
Gerde
Gilvánfa
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kákics
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagycsány
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorág
Patapoklosi
Pettend
Rózsafa
Sellye
Somogyapáti
Somogyhatvan
Somogyhárságy
Somogyviszló
Sósvertike
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentlászló
Szentlõrinc
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy

Várad
Vásárosbéc
Zádor
Lad (Somogy megye)
Patosfa (Somogy megye)

Önkéntes tûzoltóság:
6. VÉMÉND

Elsõdleges mûködési körzet:
Erdõsmecske
Feked
Lovászhetény
Palotabozsok
Szebény
Szûr
Véménd

Baranya megye hivatásos önkormányzati tûzoltóságai-
nak segítségnyújtási mûködési körzete:

Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Somogy megye
Tolna megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak el-
sõdleges mûködési körzete.

II. BÁCS-KISKUN MEGYE

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
1. BAJA

Elsõdleges mûködési körzet:
Baja
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút
Homorúd (Baranya megye)
Újmohács (Baranya megye, Mohács település)
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Önkéntes tûzoltóság:
2. BÁCSALMÁS

Elsõdleges mûködési körzet:
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza

Önkéntes tûzoltóság:
3. JÁNOSHALMA

Elsõdleges mûködési körzet:
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. KALOCSA

Elsõdleges mûködési körzet:
Apostag
Bátya
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dusnok
Érsekhalma
Fajsz
Foktõ
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Solt
Szakmár
Uszód
Újtelek

Önkéntes tûzoltóság:
5. KECEL

Elsõdleges mûködési körzet:
Császártöltés
Imrehegy
Kecel

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
6. KECSKEMÉT

Elsõdleges mûködési körzet:
Ballószög
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Nyárlõrinc
Orgovány
Városföld

Önkéntes tûzoltóság:
7. KEREKEGYHÁZA

Elsõdleges mûködési körzet:
Ágasegyháza
Fülöpháza
Kerekegyháza
Kunbaracs

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
8. KISKÕRÖS

Elsõdleges mûködési körzet:
Akasztó
Csengõd
Dunatetétlen
Kaskantyú
Kiskõrös
Páhi
Tabdi

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
9. KISKUNFÉLEGYHÁZA

Elsõdleges mûködési körzet:
Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab
Gátér
Jászszentlászló
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Móricgát
Pálmonostora
Petõfiszállás
Tiszaalpár
Csengele (Csongrád megye)
Pusztaszer (Csongrád megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
10. KISKUNHALAS

Elsõdleges mûködési körzet:
Balotaszállás
Csólyospálos
Harkakötöny
Kelebia
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Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Pirtó
Szank
Tompa
Zsana

Önkéntes tûzoltóság:
11. KUNSZENTMIKLÓS

Elsõdleges mûködési körzet:
Dunavecse
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szalkszentmárton
Tass
Apaj (Pest megye)

Önkéntes tûzoltóság:
12. LAJOSMIZSE

Elsõdleges mûködési körzet:
Felsõlajos
Ladánybene
Lajosmizse
Táborfalva (Pest megye)

Önkéntes tûzoltóság:
13. SOLTVADKERT

Elsõdleges mûködési körzet:
Bócsa
Soltvadkert
Tázlár

Önkéntes tûzoltóság:
14. SZABADSZÁLLÁS

Elsõdleges mûködési körzet:
Fülöpszállás
Izsák
Kunadacs
Soltszentimre
Szabadszállás
Újsolt

Önkéntes tûzoltóság:
15. TISZAKÉCSKE

Elsõdleges mûködési körzet:
Lakitelek
Tiszakécske
Szentkirály
Tiszajenõ (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Tiszaug

Bács-Kiskun megye hivatásos önkormányzati tûzoltósá-
gainak segítségnyújtási mûködési körzete:

Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Csongrád megye
Fejér megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Pest megye
Tolna megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak és
az FTP elsõdleges mûködési körzete.

III. BÉKÉS MEGYE

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
1. BÉKÉSCSABA

Elsõdleges mûködési körzet:
Békéscsaba
Csabaszabadi
Doboz
Kamut
Kétsoprony
Köröstarcsa
Mezõberény
Murony
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós

Önkétes tûzoltóság:
2. BÉKÉS

Elsõdleges mûködési körzet:
Békés
Bélmegyer
Tarhos

Önkétes tûzoltóság:
3. GYOMAENDRÕD

Elsõdleges mûködési körzet:
Csárdaszállás
Gyomaendrõd
Hunya

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. GYULA

Elsõdleges mûködési körzet:
Elek
Geszt
Gyula
Kétegyháza
Kötegyán
Lõkösháza
Méhkerék
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Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. MEZÕKOVÁCSHÁZA

Elsõdleges mûködési körzet:
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
6. OROSHÁZA

Elsõdleges mûködési körzet:
Csanádapáca
Csorvás
Gádoros
Gerendás
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Székkutas (Csongrád megye)
Árpádhalom (Csongrád megye)
Eperjes (Csongrád megye)
Nagymágocs (Csongrád megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
7. SZARVAS

Elsõdleges mûködési körzet:
Békésszentandrás
Csabacsûd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
8. SZEGHALOM

Elsõdleges mûködési körzet:
Dévaványa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Okány
Szeghalom
Vésztõ
Csökmõ (Hajdú-Bihar megye)
Darvas (Hajdú-Bihar megye)

Önkéntes tûzoltóság:
9. TÓTKOMLÓS

Elsõdleges mûködési körzet:
Békéssámson
Tótkomlós
Ambrózfalva (Csongrád megye)
Csanádalberti (Csongrád megye)
Nagyér (Csongrád megye)
Pitvaros (Csongrád megye)

Békés megye hivatásos önkormányzati tûzoltóságainak
segítségnyújtási mûködési körzete:

Békés megye
Csongrád megye
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak el-
sõdleges mûködési körzete.

IV. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
1. ENCS

Elsõdleges mûködési körzet:
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
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Encs
Fáj
Fancsal
Felsõdobsza
Felsõgagy
Felsõvadász
Fony
Forró
Fulókércs
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gönc
Göncruszka
Gibárt
Halmaj
Hejce
Hernádbüd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Kéked
Keresztéte
Kiskinizs
Korlát
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Litka
Méra
Mogyoróska
Monaj
Nagykinizs
Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Szalaszend
Szászfa
Szemere

Szentistvánbaksa
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. KAZINCBARCIKA

Elsõdleges mûködési körzet:
Aggtelek
Alacska
Alsószuha
Balajt
Bánhorváti
Berente
Boldva
Borsodszirák
Damak
Dédestapolcsány
Dövény
Dubicsány
Edelény
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Hangács
Hegymeg
Imola
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Kazincbarcika
Kurityán
Lak
Ládbesenyõ
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Nyomár
Ormosbánya
Ragály
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szakácsi
Szuhafõ
Szuhakálló
Tardona
Tomor
Trizs
Vadna
Zádorfalva
Ziliz
Zubogy
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Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
3. MEZÕKÖVESD

Elsõdleges mûködési körzet:
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Gelej
Kács
Mezõkeresztes
Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszavalk
Vatta
Egerfarmos (Heves megye)
Füzesabony (Heves megye)
Mezõszemere (Heves megye)
Mezõtárkány (Heves megye)
Szihalom (Heves megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. MISKOLC

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emõd
Felsõzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyõr
Kistokaj
Kondó
Mályi
Miskolc
Nyékládháza

Onga
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Szikszó
Szirmabesenyõ
Varbó

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. ÓZD

Elsõdleges mûködési körzet:
Arló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csermely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Gömörszõlõs
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony
Szentdomonkos (Heves megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
6. SÁTORALJAÚJHELY

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsóberecki
Alsóregmec
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Bodroghalom
Bodrogolaszi
Bózsva
Erdõhorváti
Felsõberecki
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kenézlõ
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Kovácsvágás
Makkoshotyka
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Vilyvitány
Zalkod

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
7. SZENDRÕ

Elsõdleges mûködési körzet:
Abod
Alsótelekes
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Debréte
Égerszög
Felsõtelekes

Galvács
Hidvégardó
Jósvafõ
Kánó
Komjáti
Martonyi
Meszes
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Szalonna
Szendrõ
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhogy
Teresztenye
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
8. SZERENCS

Elsõdleges mûködési körzet:
Abaújszántó
Alsódobsza
Baskó
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdõbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
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Tarcal
Tállya
Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj
Újcsanálos

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
9. TISZAÚJVÁROS

Elsõdleges mûködési körzet:
Ároktõ
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Igrici
Kesznyéten
Kiscsécs
Köröm
Mezõcsát
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Ónod
Sajóhídvég
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros
Folyás (Hajdú-Bihar megye)
Polgár (Hajdú-Bihar megye)
Tiszagyulaháza (Hajdú-Bihar megye)
Újtikos (Hajdú-Bihar megye)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye hivatásos önkormány-
zati tûzoltóságainak segítségnyújtási mûködési körzete:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Nógrád megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak

elsõdleges mûködési körzete.

V. CSONGRÁD MEGYE

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
1. CSONGRÁD

Elsõdleges mûködési körzet:
Csongrád
Csanytelek
Felgyõ
Tömörkény

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

Elsõdleges mûködési körzet:
Hódmezõvásárhely
Mártély
Mindszent

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
3. MAKÓ

Elsõdleges mûködési körzet:
Apátfalva
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagylak
Óföldeák

Önkéntes tûzoltóság:
4. RUZSA

Elsõdleges mûködési körzet:
Ásotthalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. SZEGED

Elsõdleges mûködési körzet:
Algyõ
Baks
Balástya
Bordány
Deszk
Dóc
Domaszék
Forráskút
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Kistelek
Kübekháza
Mórahalom
Ópusztaszer
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zákányszék
Zsombó

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
6. SZENTES

Elsõdleges mûködési körzet:
Derekegyház
Fábiánsebestyén
Nagytõke
Szegvár
Szentes

Csongrád megye hivatásos önkormányzati tûzoltósá-
gainak segítségnyújtási mûködési körzete:

Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak el-
sõdleges mûködési körzete.

VI. FEJÉR MEGYE

Önkéntes tûzoltóság:
1. BICSKE

Elsõdleges mûködési körzet:
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Etyek
Felcsút
Mány
Óbarok
Újbarok
Vértesboglár
Herceghalom (Pest megye)
Tök (Pest megye)
Zsámbék (Pest megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. DUNAÚJVÁROS

Elsõdleges mûködési körzet:
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyõ
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Elõszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezõfalva
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Szabadegyháza

Önkéntes tûzoltóság:
3. MÓR

Elsõdleges mûködési körzet:
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csókakõ
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd

Önkéntes tûzoltóság:
4. POLGÁRDI

Elsõdleges mûködési körzet:
Füle
Jenõ
Kisláng
Kõszárhegy
Lepsény
Mezõszentgyörgy
Nádasdladány
Polgárdi
Balatonfõkajár (Veszprém megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. SÁRBOGÁRD

Elsõdleges mûködési körzet:
Alap
Alsószentiván
Cece
Dég
Hantos
Igar
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Káloz
Lajoskomárom
Mezõszilas
Nagykarácsony
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárosd
Sárszentágota
Vajta
Belecska (Tolna megye)
Bikács (Tolna megye)
Keszõhidegkút (Tolna megye)
Kisszékely (Tolna megye)
Nagyszékely (Tolna megye)
Ozora (Tolna megye)
Pálfa (Tolna megye)
Simontornya (Tolna megye)
Tolnanémedi (Tolna megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
6. SZÉKESFEHÉRVÁR

Elsõdleges mûködési körzet:
Aba
Bakonykúti
Csákberény
Csákvár
Csór
Csõsz
Fehérvárcsurgó
Gánt
Gárdony
Iszkaszentgyörgy
Isztimér
Kápolnásnyék
Kincsesbánya
Lovasberény
Magyaralmás
Moha
Nadap
Pákozd
Pátka
Pázmánd
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Velence
Vereb

Vértesacsa
Zámoly
Zichyújfalu

Önkéntes tûzoltóság:
7. VÁL

Elsõdleges mûködési körzet:
Baracska
Gyúró
Kajászó
Tabajd
Tordas
Vál

Fejér megye hivatásos önkormányzati tûzoltóságainak
segítségnyújtási mûködési körzete:

Bács-Kiskun megye
Fejér megye
Gyõr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
Pest megye
Somogy megye
Tolna megye
Veszprém megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak és
az FTP elsõdleges mûködési körzete.

VII. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
1. CSORNA

Elsõdleges mûködési körzet:
Acsalag
Árpás
Bágyogszovát
Barbacs
Bezi
Bodonhely
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Enese
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza
Kisbabot
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
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Mérges
Mórichida
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. GYÕR

Elsõdleges mûködési körzet:
Abda
Bõny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Écs
Felpéc
Gönyû
Gyömöre
Gyõr
Gyõrasszonyfa
Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrszemere
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezõörs
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu

Pér
Ravazd
Rábapatona
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényõ
Tét
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének
Bakonypéterd
Lázi

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
3. KAPUVÁR

Elsõdleges mûködési körzet:
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Csapod
Ebergõc
Edve
Fertõd
Fertõendréd
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Gyóró
Himod
Hövej
Iván
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Petõháza
Pusztacsalád
Rábakecöl
Röjtökmuzsaj
Sarród
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. MOSONMAGYARÓVÁR

Elsõdleges mûködési körzet:
Ásványráró
Bezenye
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Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. SOPRON

Elsõdleges mûködési körzet:
Ágfalva
Fertõboz
Fertõhomok
Fertõrákos
Harka
Hegykõ
Hidegség
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Pinnye
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Újkér
Völcsej

Gyõr-Moson-Sopron megye hivatásos önkormányzati
tûzoltóságainak segítségnyújtási mûködési körzete:

Gyõr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
Vas megye
Veszprém megye
hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak

elsõdleges mûködési körzete.

VIII. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Önkéntes tûzoltóság:
1. BALMAZÚJVÁROS

Elsõdleges mûködési körzet:
Balmazújváros
Hortobágy

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. BERETTYÓÚJFALU

Elsõdleges mûködési körzet:
Ártánd
Bakonszeg
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Bihartorda
Bojt
Derecske
Furta
Gáborján
Hencida
Konyár
Mezõpeterd
Mezõsas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Tépe
Told
Váncsod
Vekerd
Zsáka

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
3. DEBRECEN

Elsõdleges mûködési körzet:
Bocskaikert
Debrecen
Hajdúbagos
Hajdúsámson
Mikepércs
Sáránd

Önkéntes tûzoltóság:
4. EGYEK

Elsõdleges mûködési körzet:
Egyek
Tiszacsege
Újszentmargita

Segítségnyújtási mûködési körzet:
Nagyiván
Hortobágy

települések területe.

22. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2759



Önkéntes tûzoltóság:
5. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Elsõdleges mûködési körzet:
Hajdúböszörmény
Hajdúhadház
Téglás

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
6. HAJDÚNÁNÁS

Elsõdleges mûködési körzet:
Görbeháza
Hajdúdorog
Hajdúnánás

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:*
7. HAJDÚSZOBOSZLÓ

Elsõdleges mûködési körzet:
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes

Önkéntes tûzoltóság:
8. KOMÁDI

Elsõdleges mûködési körzet:
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Újiráz
Biharugra (Békés megye)
Körösnagyharsány (Békés megye)
Körösújfalu (Békés megye)
Mezõgyán (Békés megye)
Zsadány (Békés megye)

Önkéntes tûzoltóság:
9. LÉTAVÉRTES

Elsõdleges mûködési körzet:
Álmosd
Bagamér
Esztár
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Létavértes
Monostorpályi
Pocsaj
Újléta

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
10. PÜSPÖKLADÁNY

Elsõdleges mûködési körzet:
Báránd
Biharnagybajom
Földes
Kaba
Nagyrábé
Nádudvar
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

Önkéntes tûzoltóság:
11. VÁMOSPÉRCS

Elsõdleges mûködési körzet:
Fülöp
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírlugos
Vámospércs

Hajdú-Bihar megye hivatásos önkormányzati tûzoltósá-
gainak segítségnyújtási mûködési körzete:

Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak el-
sõdleges mûködési körzete.

IX. HEVES MEGYE

Önkéntes tûzoltóság:
1. BÉLAPÁTFALVA

Elsõdleges mûködési körzet:
Balaton
Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Egercsehi
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Szilvásvárad
Szúcs
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Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. EGER

Elsõdleges mûködési körzet:
Aldebrõ
Andornaktálya
Bátor
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszék
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egerszalók
Egerszólát
Erdõkövesd
Fedémes
Feldebrõ
Felsõtárkány
Hevesaranyos
Istenmezeje
Kápolna
Kerecsend
Kisfüzes
Maklár
Mátraderecske
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szarvaskõ
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Terpes
Tófalu
Váraszó
Verpelét

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
3. GYÖNGYÖS

Elsõdleges mûködési körzet:
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Parádsasvár
Pálosvörösmart
Rózsaszentmárton
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. HATVAN

Elsõdleges mûködési körzet:
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lõrinci
Nagykökényes
Petõfibánya
Zagyvaszántó
Jászfényszaru (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Bér (Nógrád megye)
Buják (Nógrád megye)
Egyházasdengeleg (Nógrád megye)
Erdõkürt (Nógrád megye)
Erdõtarcsa (Nógrád megye)
Héhalom (Nógrád megye)
Kálló (Nógrád megye)
Kisbágyon (Nógrád megye)
Palotás (Nógrád megye)
Szirák (Nógrád megye)
Vanyarc (Nógrád megye)
Galgahévíz (Pest megye)
Kartal (Pest megye)
Tura (Pest megye)
Verseg (Pest megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. HEVES

Elsõdleges mûködési körzet:
Átány
Besenyõtelek
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Boconád
Dormánd
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kál
Kompolt
Nagyút
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Zaránk
Jászivány (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Jászszentandrás (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Önkéntes tûzoltóság:
6. TISZANÁNA

Elsõdleges mûködési körzet:
Kisköre
Kömlõ
Sarud
Tiszanána

Heves megye hivatásos önkormányzati tûzoltóságainak
segítségnyújtási mûködési körzete:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Nógrád megye
Pest megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak és
az FTP elsõdleges mûködési körzete.

X. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Önkéntes tûzoltóság:
1. ABÁDSZALÓK

Elsõdleges mûködési körzet:
Abádszalók
Tiszabura
Tiszaderzs

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. JÁSZBERÉNY

Elsõdleges mûködési körzet:
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászágó

Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászjákóhalma
Jásztelek
Pusztamonostor

Önkéntes tûzoltóság:
3. JÁSZKISÉR

Elsõdleges mûködési körzet:
Jászapáti
Jászkisér
Jászladány
Tiszasüly

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. KARCAG

Elsõdleges mûködési körzet:
Berekfürdõ
Karcag
Kunmadaras
Bucsa (Békés megye)

Önkéntes tûzoltóság:
5. KISÚJSZÁLLÁS

Elsõdleges mûködési körzet:
Fegyvernek
Kenderes
Kisújszállás
Örményes
Ecsegfalva (Békés megye)

Segítségnyújtási mûködési körzet:
Karcag
Túrkeve

települések területe.

Önkéntes tûzoltóság:
6. KUNHEGYES

Elsõdleges mûködési körzet:
Kunhegyes
Tiszabõ
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
7. KUNSZENTMÁRTON

Elsõdleges mûködési körzet:
Cserkeszõlõ
Csépa
Kunszentmárton
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Mesterszállás
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
8. MEZÕTÚR

Elsõdleges mûködési körzet:
Kétpó
Kuncsorba
Mezõhék
Mezõtúr
Túrkeve

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
9. SZOLNOK

Elsõdleges mûködési körzet:
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kõtelek
Nagykörû
Rákóczifalva
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas

Önkéntes tûzoltóság:
10. TISZAFÖLDVÁR

Elsõdleges mûködési körzet:
Cibakháza
Kengyel
Martfû
Rákócziújfalu
Tiszaföldvár

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
11. TISZAFÜRED

Elsõdleges mûködési körzet:
Nagyiván
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs

Poroszló (Heves megye)
Újlõrincfalva (Heves megye)

Önkéntes tûzoltóság:
12. TÖRÖKSZENTMIKLÓS

Elsõdleges mûködési körzet:
Tiszapüspöki
Tiszatenyõ
Törökszentmiklós

Jász-Nagykun-Szolnok megye hivatásos önkormányzati
tûzoltóságainak segítségnyújtási mûködési körzete:

Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Pest megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak és
az FTP elsõdleges mûködési körzete.

XI. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Önkéntes tûzoltóság:
1. ÁCS

Elsõdleges mûködési körzet:
Ács
Bana
Bábolna

Önkéntes tûzoltóság:
2. BAJNA

Elsõdleges mûködési körzet:
Bajna
Epöl
Gyermely
Szomor
Nagysáp
Máriahalom
Úny

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
3. ESZTERGOM

Elsõdleges mûködési körzet:
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Esztergom
Kesztölc
Leányvár
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Piliscsév
Pilismarót
Piliscsaba (Pest megye)
Pilisjászfalu (Pest megye)
Tinnye (Pest megye)

Önkéntes tûzoltóság:
4. KISBÉR

Elsõdleges mûködési körzet:
Aka
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Vérteskethely

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. KOMÁROM

Elsõdleges mûködési körzet:
Almásfüzitõ
Dunaalmás
Komárom
Mocsa
Naszály
Neszmély

Önkéntes tûzoltóság:
6. NAGYIGMÁND

Elsõdleges mûködési körzet:
Csém
Csép
Kisigmánd
Kocs
Nagyigmánd
Szákszend
Tárkány

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
7. NYERGESÚJFALU

Elsõdleges mûködési körzet:
Annyavölgy
Bajót
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nyergesújfalu

Sárisáp
Süttõ
Tát
Tokod
Tokodaltáró

Önkéntes tûzoltóság:
8. OROSZLÁNY

Elsõdleges mûködési körzet:
Bokod
Dad
Kecskéd
Oroszlány

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
9. TATABÁNYA

Elsõdleges mûködési körzet:
Baj
Dunaszentmiklós
Héreg
Kömlõd
Környe
Szárliget
Szomód
Tardos
Tarján
Tata
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs
Vértestolna
Szár (Fejér megye)

Komárom-Esztergom megye hivatásos önkormányzati
tûzoltóságainak segítségnyújtási mûködési körzete:

Fejér megye
Gyõr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
Pest megye
Veszprém megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak és
az FTP elsõdleges mûködési körzete.

XII. NÓGRÁD MEGYE

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
1. BALASSAGYARMAT

Elsõdleges mûködési körzet:
Balassagyarmat
Bánk
Becske
Bercel
Bokor
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Borsosberény
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hollókõ
Hont
Horpács
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Kétbodony
Kisecset
Kutasó
Ludányhalászi
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nagyoroszi
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Õrhalom
Patak
Patvarc
Pusztaberki
Rétság
Rimóc
Romhány
Szanda
Szátok
Szécsénke
Szente
Szécsény
Szügy
Terény
Tereske
Tolmács
Varsány

Önkéntes tûzoltóság:
2. PÁSZTÓ

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsótold
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg

Felsötold
Garáb
Jobbágyi
Kozárd
Mátraszõlõs
Mátraverebély
Pásztó
Sámsonháza
Szarvasgede
Szurdokpüspöki
Tar

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
3. SALGÓTARJÁN

Elsõdleges mûködési körzet:
Bárna
Bátonyterenye
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge
Endrefalva
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Kisbárkány
Litke
Lucfalva
Magyargéc
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Nógrádmegyer
Piliny
Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szécsényfelfalu
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar
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Ivád (Heves megye)
Mátraballa (Heves megye)

Nógrád megye hivatásos önkormányzati tûzoltóságai-
nak segítségnyújtási mûködési körzete:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Nógrád megye
Pest megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak és
az FTP elsõdleges mûködési körzete.

XIII. PEST MEGYE

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
1. CEGLÉD

Elsõdleges mûködési körzet:
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Jászkarajenõ
Kõröstetétlen
Mikebuda
Tápiószõlõs
Törtel
Újszilvás

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. DABAS

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
3. ÉRD

Elsõdleges mûködési körzet:
Biatorbágy
Budaörs
Diósd
Érd
Páty
Pusztazámor

Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint
Ercsi (Fejér megye)
Martonvásár (Fejér megye)
Ráckeresztúr (Fejér megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. GÖDÖLLÕ

Elsõdleges mûködési körzet;
Aszód
Bag
Dány
Domony
Erdõkertes
Galgamácsa
Gödöllõ
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Szada
Valkó
Vácegres
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Veresegyház
Zsámbok

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. MONOR

Elsõdleges mûködési körzet:
Bénye
Csévharaszt
Dánszentmiklós
Gomba
Gyömrõ
Káva
Maglód
Mende
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Úri
Üllõ
Vasad
Vecsés
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Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
6. NAGYKÁTA

Elsõdleges mûködési körzet:
Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás

Önkéntes tûzoltóság:
7. NAGYKÕRÖS

Elsõdleges mûködési körzet:
Kocsér
Nagykõrös
Nyársapát

Önkéntes tûzoltóság:
8. POMÁZ

Elsõdleges mûködési körzet:
Budakalász
Csobánka
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pomáz

Önkéntes tûzoltóság:
9. RÁCKEVE

Elsõdleges mûködési körzet:
Áporka
Dömsöd
Kiskunlacháza
Lórév
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetszentmárton
Szigetújfalu

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
10. SZENTENDRE

Elsõdleges mûködési körzet:
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentlászló
Pócsmegyer

Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
11. SZIGETSZENTMIKLÓS

Elsõdleges mûködési körzet:
Délegyháza
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Majosháza
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmiklós
Taksony
Tököl

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
12. VÁC

Elsõdleges mûködési körzet:
Acsa
Csomád
Csörög
Csõvár
Galgagyörk
Göd
Ipolydamásd
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Márianosztra
Nagymaros
Õrbottyán
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Szõd
Szõdliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Verõce
Zebegény
Alsópetény (Nógrád megye)
Berkenye (Nógrád megye)
Diósjenõ (Nógrád megye)
Felsõpetény (Nógrád megye)
Keszeg (Nógrád megye)
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Legénd (Nógrád megye)
Nézsa (Nógrád megye)
Nógrád (Nógrád megye)
Nõtincs (Nógrád megye)
Õsagárd (Nógrád megye)
Szendehely (Nógrád megye)

Önkéntes tûzoltóság:
13. VÁMOSMIKOLA

Elsõdleges mûködési körzet:
Bernecebaráti
Kemence
Perõcsény
Tésa
Nagybörzsöny
Ipolytölgyes
Letkés
Vámosmikola

Pest megye hivatásos önkormányzati tûzoltóságainak
segítségnyújtási mûködési körzete:

Bács-Kiskun megye
Fejér megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak,
valamint az FTP elsõdleges mûködési körzete és a vonat-
kozó jogszabályokban meghatározott esetekben az RKI
mûködési területe.

XIV. SOMOGY MEGYE

Önkéntes tûzoltóság:
1. BALATONBOGLÁR

Elsõdleges mûködési körzet:
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Balatonõszöd
Balatonszemes
Fonyód
Gyugy
Karád
Látrány
Ordacsehi
Somogybabod
Somogytúr
Szõlõsgyörök
Visz

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. BARCS

Elsõdleges mûködési körzet:
Babócsa
Barcs
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kastélyosdombó
Kálmáncsa
Komlósd
Lakócsa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár

Önkéntes tûzoltóság:
3. BÖHÖNYE

Elsõdleges mûködési körzet:
Böhönye
Inke
Nagybajom
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Szenyér
Tapsony
Varászló
Vése

Önkéntes tûzoltóság:
4. CSURGÓ

Elsõdleges mûködési körzet:
Bélavár
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Õrtilos
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
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Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu

Önkéntes tûzoltóság:
5. KADARKÚT

Elsõdleges mûködési körzet:
Csököly
Gige
Hedrehely
Hencse
Jákó
Kadarkút
Kõkút
Mike
Rinyakovácsi
Visnye

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
6. KAPOSVÁR

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bonnya
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csombárd
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fiad
Fonó
Gamás
Gálosfa
Hajmás
Hetes
Igal
Juta
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kára
Kisasszond
Kisbárapáti

Kisgyalán
Kiskorpád
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyacsa
Somogyaszaló
Somogydöröcske
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Szorosad
Taszár
Törökkoppány
Újvárfalva
Várda
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Gödre (Baranya megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
7. MARCALI

Elsõdleges mûködési körzet:
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonújlak
Buzsák
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hács
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Kisberény
Lengyeltóti
Libickozma
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Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesvid
Nikla
Öreglak
Pamuk
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szõkedencs
Táska
Tikos

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
8. NAGYATÁD

Elsõdleges mûködési körzet:
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Tarany

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
9. SIÓFOK

Elsõdleges mûködési körzet:
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Bálványos
Kereki
Kõröshegy
Kötcse
Nagyberény

Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Siófok
Siójut
Som (kivéve: Daránypuszta)
Szántód
Szólád
Teleki
Zamárdi
Enying (Fejér megye)
Mátyásdomb (Fejér megye)
Mezõkomárom (Fejér megye)
Szabadhídvég (Fejér megye)
Felsõnyék (Tolna megye)
Balatonvilágos (Veszprém megye)

Önkéntes tûzoltóság:
10. TAB

Elsõdleges mûködési körzet:
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Kapoly
Kánya
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszõlõs
Somogyegres
Somogymeggyes
Tab
Tengõd
Torvaj
Zala
Zics

Somogy megye hivatásos önkormányzati tûzoltóságai-
nak segítségnyújtási mûködési körzete:

Baranya megye
Fejér megye
Somogy megye
Tolna megye
Veszprém megye
Zala megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak el-
sõdleges mûködési körzete.

XV. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Önkéntes tûzoltóság:
1. BAKTALÓRÁNTHÁZA

Elsõdleges mûködési körzet:
Baktalórántháza
Besenyõd

2770 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 22. szám



Laskod
Levelek
Magy
Nyírjákó
Nyírkércs
Ramocsaháza
Nyíribrony
Rohod
Petneháza

Önkéntes tûzoltóság:
2. CSENGER

Elsõdleges mûködési körzet:
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Gacsály
Garbolc
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kishódos
Kisnamény
Komlódtótfalu
Méhtelek
Nagyhódos
Pátyod
Porcsalma
Rozsály
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamossályi
Szamostatárfalva
Tisztaberek
Túrricse
Tyukod
Ura
Zajta

Önkéntes tûzoltóság:
3. FEHÉRGYARMAT

Elsõdleges mûködési körzet:
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Fehérgyarmat
Fülesd
Gyügye
Kérsemjén
Kisar
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse

Kömörõ
Magosliget
Mánd
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Sonkád
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Uszka
Vámosoroszi
Zsarolyán

Önkéntes tûzoltóság:
4. IBRÁNY

Elsõdleges mûködési körzet:
Balsa
Beszterec
Buj
Gávavencsellõ
Ibrány
Nagyhalász
Paszab
Tiszabercel
Tiszarád
Tiszatelek
Vasmegyer

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. KISVÁRDA

Elsõdleges mûködési körzet:
Ajak
Anarcs
Berkesz
Dombrád
Döge
Fényeslitke
Gégény
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Lövõpetri
Mezõladány
Nyírkarász
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Nyírlövõ
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz
Cigánd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Dámóc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Lácacséke (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Ricse (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Semjén (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Révleányvár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Zemplénagárd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
6. MÁTÉSZALKA

Elsõdleges mûködési körzet:
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
7. NYÍRBÁTOR

Elsõdleges mûködési körzet:
Bátorliget
Encsencs
Kállósemjén

Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgyulaj
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ófehértó
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
8. NYÍREGYHÁZA

Elsõdleges mûködési körzet:
Apagy
Demecser
Kálmánháza
Kemecse
Kék
Kótaj
Nagycserkesz
Nagykálló
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Rakamaz
Sényõ
Szabolcs
Székely
Tímár
Tiszanagyfalu

Önkéntes tûzoltóság:
9. SZAKOLY

Elsõdleges mûködési körzet:
Balkány
Biri
Bököny
Geszteréd
Nyírgelse
Nyírmihálydi
Szakoly
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Önkéntes tûzoltóság:
10. TISZAVASVÁRI

Elsõdleges mûködési körzet:
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszavasvári

Önkéntes tûzoltóság:
11. ÚJFEHÉRTÓ

Elsõdleges mûködési körzet:
Érpatak
Újfehértó

Önkéntes tûzoltóság:
12. VÁSÁROSNAMÉNY

Elsõdleges mûködési körzet:
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
13. ZÁHONY

Elsõdleges mûködési körzet:
Benk
Eperjeske

Gyõröcske
Komoró
Mándok
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Záhony
Zsurk

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hivatásos önkormány-
zati tûzoltóságainak segítségnyújtási mûködési körzete:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Hajdú-Bihar megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak el-
sõdleges mûködési körzete.

XVI. TOLNA MEGYE

Önkéntes tûzoltóság:
1. BÁTASZÉK

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsónyék
Báta
Bátaapáti
Bátaszék
Mórágy
Pörböly

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. DOMBÓVÁR

Elsõdleges mûködési körzet:
Attala
Csibrák
Csikóstõttõs
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Dúzs
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kisvejke
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Lengyel
Mucsi
Nak
Szakcs
Várong
Alsómocsolád (Baranya megye)
Ág (Baranya megye)
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Baranyajenõ (Baranya megye)
Baranyaszentgyörgy (Baranya megye)
Bikal (Baranya megye)
Egyházaskozár (Baranya megye)
Gerényes (Baranya megye)
Hegyhátmaróc (Baranya megye)
Kisvaszar (Baranya megye)
Mágocs (Baranya megye)
Mekényes (Baranya megye)
Mezõd (Baranya megye)
Nagyhajmás (Baranya megye)
Palé (Baranya megye)
Sásd (Baranya megye)
Szágy (Baranya megye)
Szárász (Baranya megye)
Tarrós (Baranya megye)
Tékes (Baranya megye)
Tormás (Baranya megye)
Vásárosdombó (Baranya megye)
Vázsnok (Baranya megye)
Csorna (Somogy megye)
Gadács (Somogy megye)
Gölle (Somogy megye)
Kercseliget (Somogy megye)
Mosdós (Somogy megye)
Nagyberki (Somogy megye)
Somogyszil (Somogy megye)
Szabadi (Somogy megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
3. PAKS

Elsõdleges mûködési körzet:
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pusztahencse
Sárszentlõrinc

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. SZEKSZÁRD

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsónána
Aparhant
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Decs
Diósberény

Felsõnána
Grábóc
Gyönk
Harc
Hõgyész
Kakasd
Kalaznó
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kistormás
Kölesd
Medina
Miszla
Mõcsény
Mucsfa
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Õcsény
Sárpilis
Sióagárd
Szakadát
Szálka
Szárazd
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tevel
Udvari
Varsád
Várdomb
Závod
Zomba
Hidas (Baranya megye)
Mecseknádasd (Baranya megye)
Óbánya (Baranya megye)
Ófalu (Baranya megye)

Önkéntes tûzoltóság:
5. TAMÁSI

Elsõdleges mûködési körzet:
Értény
Fürged
Iregszemcse
Koppányszántó
Magyarkeszi
Nagykónyi
Nagyszokoly
Pári
Pincehely
Regöly
Szakály
Tamási
Újireg
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Önkéntes tûzoltóság:
6. TOLNA

Elsõdleges mûködési körzet:
Bogyiszló
Fadd
Fácánkert
Tolna

Tolna megye hivatásos önkormányzati tûzoltóságainak
segítségnyújtási mûködési körzete:

Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Fejér megye
Somogy megye
Tolna megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak el-
sõdleges mûködési körzete.

XVII. VAS MEGYE

Önkéntes tûzoltóság:
1. CSEPREG

Elsõdleges mûködési körzet:
Bõ
Bük
Csepreg
Gór
Iklanberény
Lócs
Sajtoskál
Simaság
Tormásliget
Tömörd
Egyházasfalu (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Gyalóka (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Répcevis (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Szakony (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Und (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Zsira (Gyõr-Moson-Sopron megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. KÖRMEND

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csákánydoroszló
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõjánosfa
Felsõmarác

Felsõszölnök
Gasztony
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Molnaszecsõd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Orfalu
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rábagyarmat
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Sárfimizdó
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafõ
Szarvaskend
Szentgotthárd
Szentpéterfa
Szõce
Vasalja
Vasszentmihály
Viszák
Csöde (Zala megye)
Ozmánbük (Zala megye)
Vaspör (Zala megye)
Zalaháshágy (Zala megye)
Zalalövõ (Zala megye)

Önkéntes tûzoltóság:
3. KÕSZEG

Elsõdleges mûködési körzet:
Bozsok
Cák
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Horvátzsidány
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Velem

Önkéntes tûzoltóság:
4. RÉPCELAK

Elsõdleges mûködési körzet:
Csánig
Nick
Répcelak
Vámoscsalád
Vasegerszeg
Csáfordjánosfa (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Csér (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Dénesfa (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Répceszemere (Gyõr-Moson-Sopron megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. SÁRVÁR

Elsõdleges mûködési körzet:
Bejcgyertyános
Boba
Borgáta
Bögöt
Bögöte
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csempeszkopács
Csénye
Csönge
Duka
Egervölgy
Egyházashetye
Gérce
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Jánosháza
Karakó
Káld
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa

Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Mesteri
Nagygeresd
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nemesládony
Nyõgér
Ostffyasszonyfa
Ölbõ
Pápoc
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répceszentgyörgy
Rum
Sárvár
Sitke
Sótony
Szeleste
Tokorcs
Tompaládony
Uraiújfalu
Vashosszúfalu
Vasszilvágy
Vásárosmiske
Vát
Vönöck
Zsennye
Zsédeny
Kamond (Veszprém megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
6. SZOMBATHELY

Elsõdleges mûködési körzet:
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlövõ
Ják
Kenéz
Kisunyom
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Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbõd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vép

Önkéntes tûzoltóság:
7. VASVÁR

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsóújlak
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Szemenye
Telekes
Vasvár

Vas megye hivatásos önkormányzati tûzoltóságainak
segítségnyújtási mûködési körzete:

Gyõr-Moson-Sopron megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak el-
sõdleges mûködési körzete.

XVIII. VESZPRÉM MEGYE

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
1. AJKA

Elsõdleges mûködési körzet:
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
Devecser
Doba
Halimba
Iszkáz
Kapolcs
Karakószörcsök
Kisberzseny
Kislõd
Kolontár
Magyarpolány
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pula
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlóvásárhely
Szõc
Taliándörögd
Tüskevár
Úrkút
Városlõd
Vigántpetend

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. BADACSONYTOMAJ

Elsõdleges mûködési körzet:
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Balatonszepezd
Hegymagas
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Mindszentkálla
Monoszló
Nemesgulács
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Nemesvita
Óbudavár
Révfülöp
Salföld
Szentantalfa
Szentbékkálla
Szentjakabfa
Szigliget
Tagyon
Zánka

Önkéntes tûzoltóság:
3. BALATONFÜRED

Elsõdleges mûködési körzet:
Aszófõ
Balatonakali
Balatonfüred
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Tihany
Vászoly

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. BALATONFÛZFÕ

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsóörs
Balatonalmádi
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Királyszentistván
Litér
Papkeszi
Vilonya

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
5. PÁPA

Elsõdleges mûködési körzet:
Adásztevel
Adorjánháza
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Csögle

Dabrony
Dáka
Döbrönte
Egeralja
Egyházaskeszõ
Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Kerta
Kiscsõsz
Kispirit
Kisszõlõs
Kup
Külsõvat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagyalásony
Nagydém
Nagygyimót
Nagypirit
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Somlószõlõs
Somlóvecse
Takácsi
Ugod
Vanyola
Vaszar
Várkeszõ
Vid
Vinár
Mersevát (Vas megye)
Szergény (Vas megye)
Bakonygyirót (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Bakonyszentlászló (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Csikvánd (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Fenyõfõ (Gyõr-Moson-Sopron megye)
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Gyarmat (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Szerecseny (Gyõr-Moson-Sopron megye)

Önkéntes tûzoltóság:
6. SÜMEG

Elsõdleges mûködési körzet:
Bazsi
Bodorfa
Dabronc
Csabrendek
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefõ
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalameggyes
Zalaszegvár
Kisvásárhely (Zala megye)
Sümegcsehi (Zala megye)

Önkéntes tûzoltóság:
7. TAPOLCA

Elsõdleges mûködési körzet:
Gyulakeszi
Hegyesd
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Monostorapáti
Raposka
Sáska
Tapolca
Uzsa
Zalahaláp

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
8. PÉTFÜRDÕ

Elsõdleges mûködési körzet:
Berhida
Csajág
Hajmáskér
Jásd
Küngös
Öskü
Õsi

Pétfürdõ
Szápár
Tés
Várpalota

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
9. VESZPRÉM

Elsõdleges mûködési körzet:
Barnag
Bánd
Eplény
Felsõörs
Hárskút
Herend
Hidegkút
Lókút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vöröstó

Önkéntes tûzoltóság:
10. ZIRC

Elsõdleges mûködési körzet:
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Zirc

Veszprém megye hivatásos önkormányzati tûzoltósá-
gainak segítségnyújtási mûködési körzete:

Fejér megye
Gyõr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
Somogy megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak el-
sõdleges mûködési körzete.
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XIX. ZALA MEGYE

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
1. KESZTHELY

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük
Pacsa
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Szentpéterúr
Tilaj
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszõlõs
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalacsány
Zalaigrice
Zalaköveskút
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
Balatonberény (Somogy megye)
Balatonszentgyörgy (Somogy megye)
Vörs (Somogy megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. LENTI

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Bázakerettye
Belsõsárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg

Csömödér
Csörnyeföld
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördõce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kiscsehi
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lasztonya
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lispeszentadorján
Lovászi
Magyarföld
Maróc
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Muraszemenye
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szentmargitfalva
Szentpéterfölde
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
Bajánsenye (Vas megye)
Kercaszomor (Vas megye)
Kerkáskápolna (Vas megye)
Magyarszombatfa (Vas megye)
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Szatta (Vas megye)
Velemér (Vas megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
3. NAGYKANIZSA

Elsõdleges mûködési körzet:
Alsórajk
Balatonmagyaród
Bánokszentgyörgy
Becsehely
Belezna
Bocska
Borsfa
Börzönce
Bucsuta
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Fûzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Kistolmács
Letenye
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Molnári
Murakeresztúr
Murarátka
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrécse
Nagyrada
Nemespátró
Oltárc
Orosztony
Pat
Petrivente
Pölöskefõ
Pötréte
Rigyác
Sand
Semjénháza
Sormás
Surd

Szentliszló
Szepetnek
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Újudvar
Valkonya
Várfölde
Zajk
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
Pogányszentpéter (Somogy megye)

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. ZALAEGERSZEG

Elsõdleges mûködési körzet:
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
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Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Padár
Pálfiszeg
Petõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztamagyaród
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaistvánd
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
Andrásfa (Vas megye)
Mikosszéplak (Vas megye)
Nagytilaj (Vas megye)

Önkéntes tûzoltóság:
5. ZALASZENTGRÓT

Elsõdleges mûködési körzet:
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhid
Pakod
Sénye
Szalapa

Türje
Zalabér
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

Zala megye hivatásos önkormányzati tûzoltóságainak
segítségnyújtási mûködési körzete:

Somogy megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak el-
sõdleges mûködési körzete.

XX. BUDAPEST

Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
1. FÕVÁROSI TÛZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Elsõdleges mûködési körzet:
Budapest
Budajenõ
Budakeszi
Csömör
Dunakeszi
Ecser
Felsõpakony
Fót
Gyál
Nagykovácsi
Nagytarcsa
Pécel
Perbál
Pilisborosjenõ
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszõlõs
Solymár
Telki
Üröm

Segítségnyújtási mûködési körzet:
Bács-Kiskun megye
Fejér megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye

hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak el-
sõdleges mûködési körzete, valamint az RKI mûködési te-
rülete.
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XXI. REPÜLÕTÉRI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG

Elsõdleges mûködési körzet:
1. Külön jogszabályban, illetve az illetékes légügyi

hatóság határozatában megjelölt területek.

Megjegyzés:
1. A tûzoltóságok elsõdleges mûködési körzetéhez tar-

tozik a felsorolt helységek közigazgatási határán belüli
valamennyi belterület és külterület.

2. A segítségnyújtási mûködési körzettel nem rendel-
kezõ önkéntes tûzoltóság mûködési területe azonos az
elsõdleges mûködési körzettel.

* 2008. december 31-ig önkéntes tûzoltóságként mûködik.”

2. melléklet
a 9/2008. (X. 22.) ÖM rendelethez

„5. melléklet
az 57/2005. (XI. 30.) BM rendelethez

A Regionális Mûszaki Mentõ Bázisok
mûködési területe

I. BUDAPEST

Elsõdleges mûködési körzet:
1. BAJNA Önkéntes Tûzoltóság (a továbbiakban: ÖT)

(Komárom-Esztergom megye)
Bajna
Epöl
Gyermely
Szomor
Nagysáp
Máriahalom
Úny

2. BALASSAGYARMAT Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság (a továbbiakban: HÖT) (Nógrád megye)

Balassagyarmat
Bánk
Becske
Bercel
Bokor
Borsosberény
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta

Herencsény
Hollókõ
Hont
Horpács
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Kétbodony
Kisecset
Kutasó
Ludányhalászi
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nagyoroszi
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Õrhalom
Patak
Patvarc
Pusztaberki
Rétság
Rimóc
Romhány
Szanda
Szátok
Szécsénke
Szente
Szécsény
Szügy
Terény
Tereske
Tolmács
Varsány

3. BICSKE ÖT (Fejér megye)
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Etyek
Felcsút
Mány
Óbarok
Újbarok
Vértesboglár
Herceghalom (Pest megye)
Tök (Pest megye)
Zsámbék (Pest megye)

4. FÕVÁROSI TÛZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
Budapest, továbbá
Budajenõ
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Budakeszi
Csömör
Dunakeszi
Ecser
Felsõpakony
Fót
Gyál
Nagykovácsi
Nagytarcsa
Pécel
Perbál
Pilisborosjenõ
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszõlõs
Solymár
Telki
Üröm

5. DABAS HÖT (Pest megye)
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel

6. DUNAÚJVÁROS HÖT (Fejér megye)
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyõ
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Elõszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezõfalva
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Szabadegyháza

7. ESZTERGOM HÖT (Komárom-Esztergom megye)
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Esztergom

Kesztölc
Leányvár
Piliscsév
Pilismarót
Piliscsaba (Pest megye)
Pilisjászfalu (Pest megye)
Tinnye (Pest megye)

8. ÉRD HÖT (Pest megye)
Biatorbágy
Budaörs
Diósd
Érd
Páty
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint
Ercsi (Fejér megye)
Martonvásár (Fejér megye)
Ráckeresztúr (Fejér megye)

9. GÖDÖLLÕ HÖT (Pest megye)
Aszód
Bag
Dány
Domony
Erdõkertes
Galgamácsa
Gödöllõ
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Szada
Valkó
Vácegres
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Veresegyház
Zsámbok

10. GYÖNGYÖS HÖT (Heves megye)
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
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Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Parádsasvár
Pálosvörösmart
Rózsaszentmárton
Szücsi
Vécs
Visonta

11. HATVAN HÖT (Heves megye)
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lõrinci
Nagykökényes
Petõfibánya
Zagyvaszántó
Bér (Nógrád megye)
Buják (Nógrád megye)
Egyházasdengeleg (Nógrád megye)
Erdõkürt (Nógrád megye)
Erdõtarcsa (Nógrád megye)
Héhalom (Nógrád megye)
Kálló (Nógrád megye)
Kisbágyon (Nógrád megye)
Palotás (Nógrád megye)
Szirák (Nógrád megye)
Vanyarc (Nógrád megye)
Galgahévíz (Pest megye)
Kartal (Pest megye)
Tura (Pest megye)
Verseg (Pest megye)

12. KALOCSA HÖT (Bács-Kiskun megye)
Apostag
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Géderlak
Harta
Solt
Ordas
Újtelek

13. KISKÕRÖS HÖT (Bács-Kiskun megye)
Dunatetétlen

14. KUNSZENTMIKLÓS ÖT (Bács-Kiskun megye)
Dunavecse
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szalkszentmárton
Tass
Apaj (Pest megye)

15. LAJOSMIZSE ÖT (Bács-Kiskun megye)
Felsõlajos
Ladánybene
Lajosmizse
Táborfalva (Pest megye)

16. MONOR HÖT (Pest megye)
Bénye
Csévharaszt
Gomba
Gyömrõ
Káva
Maglód
Mende
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Úri
Üllõ
Vasad
Vecsés

17. NAGYKÁTA HÖT (Pest megye)
Tápióság
Tápiószecsõ
Tóalmás
Kóka

18. NYERGESÚJFALU HÖT (Komárom-Esztergom
megye)

Annyavölgy
Bajót
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nyergesújfalu
Sárisáp
Süttõ
Tát
Tokod
Tokodaltáró
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19. PÁSZTÓ ÖT (Nógrád megye)
Alsótold
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Felsõtold
Garáb
Jobbágyi
Kozárd
Mátraszõlõs
Mátraverebély
Pásztó
Sámsonháza
Szarvasgede
Szurdokpüspöki
Tar

20. POMÁZ ÖT (Pest megye)
Budakalász
Csobánka
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pomáz

21. RÁCKEVE ÖT (Pest megye)
Áporka
Dömsöd
Kiskunlacháza
Lórév
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetszentmárton
Szigetújfalu

22. SALGÓTARJÁN HÖT (Nógrád megye)
Bárna
Bátonyterenye
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge
Endrefalva
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Kisbárkány
Litke
Lucfalva
Magyargéc
Márkháza

Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Nógrádmegyer
Piliny
Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szécsényfelfalu
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar
Ivád (Heves megye)
Mátraballa (Heves megye)

23. SZABADSZÁLLÁS ÖT (Bács-Kiskun megye)
Fülöpszállás
Kunadacs
Soltszentimre
Szabadszállás
Újsolt

24. SZENTENDRE HÖT (Pest megye)
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád

25. SZÉKESFEHÉRVÁR HÖT (Fejér megye)
Aba
Csákvár
Gánt
Gárdony
Kápolnásnyék
Lovasberény
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Seregélyes
Sukoró
Velence
Vereb
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Vértesacsa
Zichyújfalu

26. SZIGETSZENTMIKLÓS HÖT (Pest megye)
Délegyháza
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Majosháza
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmiklós
Taksony
Tököl

27. TATABÁNYA HÖT (Komárom-Esztergom megye)
Héreg
Szárliget
Tardos
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs
Vértestolna
Szár (Fejér megye)

28. VÁC HÖT (Pest megye)
Acsa
Csomád
Csörög
Csõvár
Galgagyörk
Göd
Ipolydamásd
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Márianosztra
Nagymaros
Õrbottyán
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Szõd
Szõdliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Verõce
Zebegény

Alsópetény (Nógrád megye)
Berkenye (Nógrád megye)
Diósjenõ (Nógrád megye)
Felsõpetény (Nógrád megye)
Keszeg (Nógrád megye)
Legénd (Nógrád megye)
Nézsa (Nógrád megye)
Nógrád (Nógrád megye)
Nõtincs (Nógrád megye)
Õsagárd (Nógrád megye)
Szendehely (Nógrád megye)

29. VÁL ÖT (Fejér megye)
Baracska
Gyúró
Kajászó
Tabajd
Tordas
Vál

30. VÁMOSMIKOLA ÖT (Pest megye)
Bernecebaráti
Kemence
Perõcsény
Tésa
Nagybörzsöny
Ipolytölgyes
Letkés
Vámosmikola

Segítségnyújtási mûködési körzet:
Gyõr
Miskolc
Pécs
Szeged
Szolnok
Veszprém

Mûszaki Mentõ Bázisok elsõdleges mûködési körzete.

II. DEBRECEN

Elsõdleges mûködési körzet:
1. BAKTALÓRÁNTHÁZA ÖT (Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye)
Baktalórántháza
Besenyõd
Laskod
Levelek
Magy
Nyírjákó
Nyírkércs
Ramocsaháza
Nyíribrony
Rohod
Petneháza
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2. BALMAZÚJVÁROS ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Balmazújváros
Hortobágy

3. BERETTYÓÚJFALU HÖT (Hajdú-Bihar megye)
Ártánd
Bakonszeg
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Bihartorda
Bojt
Derecske
Furta
Gáborján
Hencida
Konyár
Mezõpeterd
Mezõsas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Tépe
Told
Váncsod
Vekerd
Zsáka

4. CSENGER ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Gacsály
Garbolc
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kishódos
Kisnamény
Komlódtótfalu
Méhtelek
Nagyhódos
Pátyod
Porcsalma
Rozsály
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamossályi
Szamostatárfalva
Tisztaberek
Túrricse

Tyukod
Ura
Zajta

5. DEBRECEN HÖT (Hajdú-Bihar megye)
Bocskaikert
Debrecen
Hajdúbagos
Hajdúsámson
Mikepércs
Sáránd

6. EGYEK ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Egyek
Tiszacsege
Újszentmargita

7. FEHÉRGYARMAT ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)

Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Fehérgyarmat
Fülesd
Gyügye
Kérsemjén
Kisar
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Sonkád
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Uszka
Vámosoroszi
Zsarolyán

8. GYULA HÖT (Békés megye)
Geszt
Kötegyán
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Méhkerék
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta

9. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Hajdúböszörmény
Hajdúhadház
Téglás

10. HAJDÚNÁNÁS HÖT (Hajdú-Bihar megye)
Görbeháza
Hajdúdorog
Hajdúnánás

11. HAJDÚSZOBOSZLÓ HÖT (Hajdú-Bihar megye)*
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes

12. IBRÁNY ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Balsa
Beszterec
Buj
Gávavencsellõ
Ibrány
Nagyhalász
Paszab
Tiszabercel
Tiszarád
Tiszatelek
Vasmegyer

13. KISVÁRDA HÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Ajak
Anarcs
Berkesz
Dombrád
Döge
Fényeslitke
Gégény
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Lövõpetri
Mezõladány
Nyírkarász
Nyírlövõ
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart

Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz

14. KOMÁDI ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Újiráz
Biharugra (Békés megye)
Körösnagyharsány (Békés megye)
Körösújfalu (Békés megye)
Mezõgyán (Békés megye)
Zsadány (Békés megye)

15. LÉTAVÉRTES ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Álmosd
Bagamér
Esztár
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Létavértes
Monostorpályi
Pocsaj
Újléta

16. MÁTÉSZALKA HÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)

Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj
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17. NYÍRBÁTOR HÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)

Bátorliget
Encsencs
Kállósemjén
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgyulaj
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ófehértó
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem

18. NYÍREGYHÁZA HÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)

Apagy
Demecser
Kálmánháza
Kemecse
Kék
Kótaj
Nagycserkesz
Nagykálló
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Rakamaz
Sényõ
Szabolcs
Székely
Tímár
Tiszanagyfalu

19. PÜSPÖKLADÁNY HÖT (Hajdú-Bihar megye)
Báránd
Biharnagybajom
Földes
Kaba
Nagyrábé
Nádudvar
Püspökladány
Sáp

Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

20. SZAKOLY ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Balkány
Biri
Bököny
Geszteréd
Nyírgelse
Nyírmihálydi
Szakoly

21. SZEGHALOM HÖT (Békés megye)
Dévaványa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Okány
Szeghalom
Vésztõ
Csökmõ (Hajdú-Bihar megye)
Darvas (Hajdú-Bihar megye)

22. TISZAFÜRED HÖT (Jász-Nagykun-Szolnok
megye)

Tiszafüred (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

23. TISZAVASVÁRI ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)

Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszavasvári

24. ÚJFEHÉRTÓ ÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Érpatak
Újfehértó

25. VÁMOSPÉRCS ÖT (Hajdú-Bihar megye)
Fülöp
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírlugos
Nyírmártonfalva
Vámospércs

26. VÁSÁROSNAMÉNY ÖT (Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye)

Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
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Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény

27. ZÁHONY HÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Benk
Eperjeske
Gyõröcske
Komoró
Mándok
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Záhony
Zsurk

Segítségnyújtási mûködési körzet:
Miskolc
Szolnok

Mûszaki Mentõ Bázisok elsõdleges mûködési körzete.

III. GYÕR

Elsõdleges mûködési körzet:
1. ÁCS ÖT (Komárom-Esztergom megye)
Ács
Bana
Bábolna

2. CSORNA HÖT (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Acsalag
Árpás

Bágyogszovát
Barbacs
Bezi
Bodonhely
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Enese
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza
Kisbabot
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Mérges
Mórichida
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza

3. GYÕR HÖT (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Abda
Bõny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Écs
Felpéc
Gönyû
Gyömöre
Gyõr
Gyõrasszonyfa
Gyõrladamér
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Gyõrság
Gyõrszemere
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezõörs
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábapatona
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényõ
Tét
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének
Bakonypéterd
Lázi

4. KAPUVÁR HÖT (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Csapod
Ebergõc
Edve
Fertõd
Fertõendréd
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Gyóró
Himod
Hövej
Iván
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi

Osli
Petõháza
Pusztacsalád
Rábakecöl
Röjtökmuzsaj
Sarród
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd

5. MOSONMAGYARÓVÁR HÖT (Gyõr-Moson-
Sopron megye)

Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog

6. SOPRON HÖT (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Ágfalva
Fertõboz
Fertõhomok
Fertõrákos
Harka
Hegykõ
Hidegség
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Pinnye
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Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Újkér
Völcsej

7. KISBÉR ÖT (Komárom-Esztergom megye)
Aka
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Vérteskethely

8. KOMÁROM HÖT (Komárom-Esztergom megye)
Almásfüzitõ
Dunaalmás
Komárom
Mocsa
Naszály
Neszmély

9. NAGYIGMÁND ÖT (Komárom-Esztergom megye)
Csém
Csép
Kisigmánd
Kocs
Nagyigmánd
Szákszend
Tárkány

10. OROSZLÁNY ÖT (Komárom-Esztergom megye)
Bokod
Dad
Kecskéd
Oroszlány

11. TATABÁNYA HÖT (Komárom-Esztergom megye)
Baj
Dunaszentmiklós
Kömlõd
Környe
Szomód
Tata

12. CSEPREG ÖT (Vas megye)
Egyházasfalu (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Répcevis (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Und (Gyõr-Moson-Sopron megye)

13. RÉPCELAK ÖT (Vas megye)
Csánig
Nick
Répcelak
Csáfordjánosfa (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Csér (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Dénesfa (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Répceszemere (Gyõr-Moson-Sopron megye)

14. SÁRVÁR HÖT (Vas megye)
Kemenesmagasi
Kenyeri
Pápoc

15. PÁPA HÖT (Veszprém megye)
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonytamási
Csót
Egyházaskeszõ
Gecse
Gic
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcaltõ
Nagyacsád
Nagydém
Nemesgörzsöny
Pápateszér
Takácsi
Vanyola
Vaszar
Várkeszõ
Bakonygyirót (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Bakonyszentlászló (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Csikvánd (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Fenyõfõ (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Gyarmat (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Szerecseny (Gyõr-Moson-Sopron megye)

Segítségnyújtási mûködési körzet:
Budapest
Veszprém
Zalaegerszeg

Mûszaki Mentõ Bázisok elsõdleges mûködési körzete.
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IV. MISKOLC

Elsõdleges mûködési körzet:
1. BÉLAPÁTFALVA ÖT (Heves megye)
Balaton
Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Egercsehi
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Szilvásvárad
Szúcs

2. EGER HÖT (Heves megye)
Aldebrõ
Andornaktálya
Bátor
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszék
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egerszalók
Egerszólát
Erdõkövesd
Fedémes
Feldebrõ
Felsõtárkány
Hevesaranyos
Istenmezeje
Kápolna
Kerecsend
Kisfüzes
Maklár
Mátraderecske
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szarvaskõ
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Terpes
Tófalu
Váraszó
Verpelét

3. HEVES HÖT (Heves megye)
Besenyõtelek
Dormánd

4. ENCS HÖT (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõdobsza
Felsõgagy
Felsõvadász
Fony
Forró
Fulókércs
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gönc
Göncruszka
Gibárt
Halmaj
Hejce
Hernádbüd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Kéked
Keresztéte
Kiskinizs
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Korlát
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Litka
Méra
Mogyoróska
Monaj
Nagykinizs
Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta

5. KAZINCBARCIKA HÖT (Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)

Aggtelek
Alacska
Alsószuha
Balajt
Bánhorváti
Berente
Boldva
Borsodszirák
Damak
Dédestapolcsány
Dövény
Dubicsány
Edelény
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Hangács
Hegymeg
Imola
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Kazincbarcika
Kurityán
Lak
Ládbesenyõ

Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Nyomár
Ormosbánya
Ragály
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szakácsi
Szuhafõ
Szuhakálló
Tardona
Tomor
Trizs
Vadna
Zádorfalva
Ziliz
Zubogy

6. KISVÁRDA HÖT (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Cigánd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Dámóc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Lácacséke (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Ricse (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Semjén (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Révleányvár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Zemplénagárd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

7. MEZÕKÖVESD HÖT (Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)

Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Gelej
Kács
Mezõkeresztes
Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszadorogma
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Tiszavalk
Vatta
Egerfarmos (Heves megye)
Füzesabony (Heves megye)
Mezõszemere (Heves megye)
Mezõtárkány (Heves megye)
Szihalom (Heves megye)

8. MISKOLC HÖT (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Ernõd
Felsõzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyõr
Kistokaj
Kondó
Mályi
Miskolc
Nyékládháza
Onga
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Szikszó
Szirmabesenyõ
Varbó

9. ÓZD HÖT (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Arló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csermely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk

Gömörszõlõs
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony
Szentdomonkos (Heves megye)

10. SÁTORALJAÚJHELY HÖT (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)

Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bodrogolaszi
Bózsva
Erdõhorváti
Felsõberecki
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kenézlõ
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Kovácsvágás
Makkoshotyka
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Sárazsadány
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Sárospatak
Sátoraljaújhely
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Vilyvitány
Zalkod

11. SZENDRÕ HÖT (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Abod
Alsótelekes
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Debréte
Égerszög
Felsõtelekes
Galvács
Hidvégardó
Jósvafõ
Kánó
Komjáti
Martonyi
Meszes
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Szalonna
Szendrõ
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhogy
Teresztenye
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló

12. SZERENCS HÖT (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Abaújszántó
Alsódobsza
Baskó
Bekecs
Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdõbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tarcal
Tállya
Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj
Újcsanálos

13. TISZAFÜRED (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Poroszló (Heves megye)
Újlõrincfalva (Heves megye)

14. TISZANÁNA ÖT (Heves megye)
Sarud

15. TISZAÚJVÁROS HÖT (Borsod-Abaúj-Zemplén
megye)

Ároktõ
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Igrici
Kesznyéten
Kiscsécs
Köröm
Mezõcsát
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Ónod
Sajóhídvég
Sajóörös
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Sajószöged
Szakáld
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros
Folyás (Hajdú-Bihar megye)
Polgár (Hajdú-Bihar megye)
Tiszagyulaháza (Hajdú-Bihar megye)
Újtikos (Hajdú-Bihar megye)

Segítségnyújtási mûködési körzet:
Budapest
Debrecen
Szolnok

Mûszaki Mentõ Bázisok elsõdleges mûködési körzete.

V. PÉCS

Elsõdleges mûködési körzet:
1. BAJA HÖT (Bács-Kiskun megye)
Baja
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút
Homorúd (Baranya megye)
Újmohács (Baranya megye, Mohács település)

2. BARCS HÖT (Somogy megye)
Babócsa
Barcs
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kastélyosdombó

Kálmáncsa
Komlósd
Lakócsa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár

3. BÁTASZÉK ÖT (Tolna megye)
Alsónyék
Báta
Bátaapáti
Bátaszék
Mórágy
Pörböly

4. BÖHÖNYE ÖT (Somogy megye)
Nagybajom

5. DOMBÓVÁR HÖT (Tolna megye)
Attala
Csibrák
Csikóstõttõs
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Dúzs
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kisvejke
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Lengyel
Mucsi
Nak
Szakcs
Várong
Alsómocsolád (Baranya megye)
Ág (Baranya megye)
Baranyajenõ (Baranya megye)
Baranyaszentgyörgy (Baranya megye)
Bikal (Baranya megye)
Egyházaskozár (Baranya megye)
Gerényes (Baranya megye)
Hegyhátmaróc (Baranya megye)
Kisvaszar (Baranya megye)
Mágocs (Baranya megye)
Mekényes (Baranya megye)
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Mezõd (Baranya megye)
Nagyhajmás (Baranya megye)
Palé (Baranya megye)
Sásd (Baranya megye)
Szágy (Baranya megye)
Szárász (Baranya megye)
Tarrós (Baranya megye)
Tékes (Baranya megye)
Tormás (Baranya megye)
Vásárosdombó (Baranya megye)
Vázsnok (Baranya megye)
Csorna (Somogy megye)
Gadács (Somogy megye)
Gölle (Somogy megye)
Kercseliget (Somogy megye)
Mosdós (Somogy megye)
Nagyberki (Somogy megye)
Somogyszil (Somogy megye)
Szabadi (Somogy megye)

6. KADARKÚT ÖT (Somogy megye)
Csököly
Gige
Hedrehely
Hencse
Jákó
Kadarkút
Kõkút
Mike
Rinyakovácsi
Visnye

7. KALOCSA HÖT (Bács-Kiskun megye)
Fajsz
Foktõ
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Uszód

8. KAPOSVÁR HÖT (Somogy megye)
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bonnya
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csombárd
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fiad
Fonó
Gamás

Gálosfa
Hajmás
Hetes
Igal
Juta
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kisasszond
Kisbárapáti
Kisgyalán
Kiskorpád
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyacsa
Somogyaszaló
Somogydöröcske
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Szorosad
Taszár
Törökkoppány
Újvárfalva
Várda
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Gödre (Baranya megye)

9. KOMLÓ HÖT (Baranya megye)
Bakóca
Bodolyabér
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Felsõegerszeg
Hosszúhetény
Husztót
Kárász
Kisbeszterce
Kishajmás
Komló
Kovácsszénája
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Mindszentgodisa
Okorvölgy
Oroszló
Szalatnak
Szászvár
Szentkatalin
Tófû
Varga
Vékény
Györe (Tolna megye)
Izmány (Tolna megye)
Váralja (Tolna megye)

10. MOHÁCS HÖT (Baranya megye)
Babarc
Bár
Bezedek
Borjád
Bóly
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Fazekasboda
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hímesháza
Ivándárda
Kátoly
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád

Németkér
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szederkény
Szellõ
Székelyszabar
Töttös
Udvar
Versend

11. NAGYATÁD HÖT (Somogy megye)
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Somogyszob
Szabás
Tarany

12. PAKS HÖT (Tolna megye)
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Paks
Pusztahencse
Sárszentlõrinc

13. PÉCS HÖT (Baranya megye)
Abaliget
Apátvarasd
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Baksa
Belvárdgyula
Berkesd
Bicsérd
Birján
Boda
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Bogád
Cserkút
Egerág
Ellend
Erzsébet
Görcsöny
Gyód
Hásságy
Keszü
Kékesd
Kisasszonyfa
Kisherend
Kozármisleny
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótõttõs
Lothárd
Magyarsarlós
Martonfa
Nagykozár
Nagypall
Olasz
Orfû
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsbagota
Pécsudvard
Pécsvárad
Pogány
Regenye
Romonya
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szõke
Szõkéd
Tengeri
Téseny
Velény
Zengõvárkony
Zók

14. SÁRBOGÁRD HÖT (Fejér megye)
Keszõhidegkút (Tolna megye)

15. SIKLÓS HÖT (Baranya megye)
Adorjás
Alsószentmárton
Babarcszõlõs
Baranyahidvég
Beremend
Bisse
Bogádmindszent
Bosta
Cún

Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kemse
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kisszentmárton
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Kórós
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Matty
Márfa
Márok
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Ócsárd
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Peterd
Pécsdevecser
Piskó
Pócsa
Rádfalva
Sámod
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szalánta
Szaporca
Szava
Tésenfa
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Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta

16. SZEKSZÁRD HÖT (Tolna megye)
Alsónána
Aparhant
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Decs
Diósberény
Felsõnána
Grábóc
Gyönk
Harc
Hõgyész
Kakasd
Kalaznó
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kistormás
Kölesd
Medina
Miszla
Mõcsény
Mucsfa
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Õcsény
Sárpilis
Sióagárd
Szakadát
Szálka
Szárazd
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tevel
Udvari
Varsád
Várdomb
Závod
Zomba
Hidas (Baranya megye)
Mecseknádasd (Baranya megye)
Óbánya (Baranya megye)
Ófalu (Baranya megye)

17. SZIGETVÁR HÖT (Baranya megye)
Almamellék
Almáskeresztúr
Basal
Bánfa
Besence
Bogdása
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csányoszró
Csebény
Cserdi
Csertõ
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Endrõc
Felsõszentmárton
Gerde
Gilvánfa
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kákics
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagycsány
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorág
Patapoklosi
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Pettend
Rózsafa
Sellye
Somogyapáti
Somogyhatvan
Somogyhárságy
Somogyviszló
Sósvertike
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentlászló
Szentlõrinc
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor
Lad (Somogy megye)
Patosfa (Somogy megye)

18. TAMÁSI ÖT (Tolna megye)
Értény
Koppányszántó
Nagykónyi
Pári
Regöly
Szakály
Tamási
Újireg

19. TOLNA ÖT (Tolna megye)
Bogyiszló
Fadd
Fácánkert
Tolna

20. VÉMÉND ÖT (Baranya megye)
Erdõsmecske
Feked
Lovászhetény
Palotabozsok
Szebény
Szûr
Véménd

Segítségnyújtási mûködési körzet:
Budapest
Szeged
Veszprém
Zalaegerszeg

Mûszaki Mentõ Bázisok elsõdleges mûködési körzete.

VI. SZEGED

Elsõdleges mûködési körzet:
1. BÁCSALMÁS ÖT (Bács-Kiskun megye)
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza

2. BÉKÉSCSABA HÖT (Békés megye)
Békéscsaba
Csabaszabadi
Doboz
Kétsoprony
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós

3. CSONGRÁD HÖT (Csongrád megye)
Csongrád
Csanytelek
Felgyõ
Tömörkény

4. GYULA HÖT (Békés megye)
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lõkösháza

5. HÓDMEZÕVÁSÁRHELY HÖT (Csongrád megye)
Hódmezõvásárhely
Mártély
Mindszent

6. JÁNOSHALMA ÖT (Bács-Kiskun megye)
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút

7. KALOCSA HÖT (Bács-Kiskun megye)
Bátya
Dusnok
Érsekhalma
Hajós
Öregcsertõ
Szakmár

8. KECEL ÖT (Bács-Kiskun megye)
Császártöltés
Imrehegy
Kecel
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9. KISKUNFÉLEGYHÁZA HÖT (Bács-Kiskun megye)
Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab
Gátér
Jászszentlászló
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Móricgát
Pálmonostora
Petõfiszállás
Csengele (Csongrád megye)
Pusztaszer (Csongrád megye)

10. KISKUNHALAS HÖT (Bács-Kiskun megye)
Balotaszállás
Csólyospálos
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Pirtó
Szank
Tompa
Zsana

11. KISKÕRÖS HÖT (Bács-Kiskun megye)
Akasztó
Csengõd
Kaskantyú
Kiskõrös
Páhi
Tabdi

12. MAKÓ HÖT (Csongrád megye)
Apátfalva
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagylak
Óföldeák

13. MEZÕKOVÁCSHÁZA HÖT (Békés megye)
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház

Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza

14. OROSHÁZA HÖT (Békés megye)
Csanádapáca
Csorvás
Gádoros
Gerendás
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Árpádhalom (Csongrád megye)
Eperjes (Csongrád megye)
Nagymágocs (Csongrád megye)
Székkutas (Csongrád megye)

15. RUZSA ÖT (Csongrád megye)
Ásotthalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés

16. SOLTVADKERT ÖT (Bács-Kiskun megye)
Bócsa
Soltvadkert
Tázlár

17. SZEGED HÖT (Csongrád megye)
Algyõ
Baks
Balástya
Bordány
Deszk
Dóc
Domaszék
Forráskút
Kistelek
Kübekháza
Mórahalom
Ópusztaszer
Röszke
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Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zákányszék
Zsombó

18. SZENTES HÖT (Csongrád megye)
Derekegyház
Fábiánsebestyén
Nagytõke
Szegvár
Szentes

19. TÓTKOMLÓS ÖT (Békés megye)
Ambrózfalva (Csongrád megye)
Békéssámson
Csanádalberti (Csongrád megye)
Nagyér (Csongrád megye)
Pitvaros (Csongrád megye)
Tótkomlós

Segítségnyújtási mûködési körzet:
Budapest
Szolnok
Pécs

Mûszaki Mentõ Bázisok elsõdleges mûködési körzete

VII. SZOLNOK

Elsõdleges mûködési körzet:
1. ABÁDSZALÓK ÖT (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Abádszalók
Tiszabura
Tiszaderzs

2. BÉKÉSCSABA HÖT (Békés megye)
Kamut
Köröstarcsa
Mezõberény
Murony

3. BÉKÉS ÖT (Békés megye)
Békés
Bélmegyer
Tarhos

4. CEGLÉD HÖT (Pest megye)
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Jászkarajenõ

Kõröstetétlen
Mikebuda
Tápiószõlõs
Törtel
Újszilvás

5. GYOMAENDRÕD ÖT (Békés megye)
Csárdaszállás
Gyomaendrõd
Hunya

6. GYÖNGYÖS HÖT (Heves megye)
Vámosgyörk
Visznek

7. HATVAN HÖT (Heves megye)
Jászfényszaru (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

8. HEVES HÖT (Heves megye)
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kál
Kompolt
Nagyút
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Zaránk
Jászivány (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Jászszentandrás (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

9. JÁSZBERÉNY HÖT (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászjákóhalma
Jásztelek
Pusztamonostor

10. JÁSZKISÉR ÖT (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Jászapáti
Jászkisér
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Jászladány
Tiszasüly

11. KARCAG HÖT (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Berekfürdõ
Bucsa (Békés megye)
Karcag
Kunmadaras

12. KECSKEMÉT HÖT (Bács-Kiskun megye)
Ballószög
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Nyárlõrinc
Orgovány
Városföld

13. KEREKEGYHÁZA ÖT (Bács-Kiskun megye)
Ágasegyháza
Fülöpháza
Kerekegyháza
Kunbaracs

14. KISKUNFÉLEGYHÁZA HÖT (Bács-Kiskun
megye)

Tiszaalpár

15. KISÚJSZÁLLÁS ÖT (Jász-Nagykun-Szolnok
megye)

Fegyvernek
Kenderes
Kisújszállás
Örményes
Ecsegfalva (Békés megye)

16. KUNHEGYES ÖT (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Kunhegyes
Tiszabõ
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora

17. KUNSZENTMÁRTON HÖT (Jász-Nagykun-
Szolnok megye)

Cserkeszõlõ
Csépa
Kunszentmárton
Mesterszállás
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas

18. MEZÕTÚR HÖT (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Kétpó
Kuncsorba
Mezõhék
Mezõtúr
Túrkeve

19. MONOR HÖT (Pest megye)
Dánszentmiklós

20. NAGYKÁTA HÖT (Pest megye)
Farmos
Nagykáta
Pánd
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápiószele
Tápiószentmárton

21. NAGYKÕRÖS ÖT (Pest megye)
Kocsér
Nagykõrös
Nyársapát

22. SZARVAS HÖT (Békés megye)
Békésszentandrás
Csabacsûd
Kardos
Örménykút
Szarvas
Kondoros

23. SZABADSZÁLLÁS ÖT (Bács-Kiskun megye)
Izsák (Bács-Kiskun megye)

24. SZOLNOK HÖT (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kõtelek
Nagykörû
Rákóczifalva
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas

25. TISZAFÖLDVÁR ÖT (Jász-Nagykun-Szolnok
megye)

Cibakháza
Kengyel
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Martfû
Rákócziújfalu
Tiszaföldvár

26. TISZAFÜRED HÖT (Jász-Nagykun-Szolnok
megye)

Nagyiván
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs

27. TISZANÁNA ÖT (Heves megye)
Tiszanána
Kisköre
Kömlõ

28. TISZAKÉCSKE ÖT (Bács-Kiskun megye)
Lakitelek
Tiszakécske
Szentkirály
Tiszajenõ (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Tiszaug

29. TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÖT
Tiszapüspöki
Tiszatenyõ
Törökszentmiklós

Segítségnyújtási körzet:
Budapest
Debrecen (Hajdú-Bihar megye)
Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Szeged (Csongrád megye)

Mûszaki Mentõ Bázisok elsõdleges mûködési körzete.

VIII. VESZPRÉM

Elsõdleges mûködési körzet:
1. AJKA HÖT (Veszprém megye)
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
Devecser
Doba
Halimba
Iszkáz
Kapolcs
Karakószörcsök
Kisberzseny
Kislõd
Kolontár
Magyarpolány

Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pula
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlóvásárhely
Szõc
Taliándörögd
Tüskevár
Úrkút
Városlõd
Vigántpetend

2. BADACSONYTOMAJ HÖT (Veszprém megye)
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatoncsicsó
Balatonhenye
Balatonrendes
Balatonszepezd
Hegymagas
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Mindszentkálla
Monoszló
Nemesgulács
Nemesvita
Óbudavár
Révfülöp
Salföld
Szentantalfa
Szentbékkálla
Szentjakabfa
Szigliget
Tagyon
Zánka

3. BALATONBOGLÁR ÖT (Somogy megye)
Balatonboglár
Balatonlelle
Balatonõszöd
Balatonszemes
Gyugy
Karád
Látrány
Somogybabod
Somogytúr
Szõlõsgyörök
Visz

22. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2807



4. BALATONFÜRED ÖT (Veszprém megye)
Aszófõ
Balatonakali
Balatonfüred
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Tihany
Vászoly

5. BALATONFÛZFÕ HÖT (Veszprém megye)
Alsóörs
Balatonalmádi
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Királyszentistván
Litér
Papkeszi
Vilonya

6. KAPOSVÁR HÖT (Somogy megye)
Kára (Somogy megye)

7. MÓR ÖT (Fejér megye)
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csókakõ
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd

8. PAKS HÖT (Tolna megye)
Németkér

9. PÁPA HÖT (Veszprém megye)
Adásztevel
Adorjánháza
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyszücs
Béb
Békás
Csögle
Dabrony
Dáka
Döbrönte
Egeralja
Farkasgyepû
Ganna

Homokbödöge
Kerta
Kiscsõsz
Kispirit
Kisszõlõs
Kup
Külsõvat
Marcalgergelyi
Mezõlak
Mihályháza
Nagyalásony
Nagygyimót
Nagypirit
Nagytevel
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Somlószõlõs
Somlóvecse
Ugod
Vid
Vinár
Mersevát (Vas megye)
Szergény (Vas megye)

10. PÉTFÜRDÕ HÖT (Veszprém megye)
Berhida
Csajág
Hajmáskér
Jásd
Küngös
Öskü
Õsi
Pétfürdõ
Szápár
Tés
Várpalota

11. POLGÁRDI ÖT (Fejér megye)
Füle
Jenõ
Kisláng
Kõszárhegy
Lepsény
Mezõszentgyörgy
Nádasdladány
Polgárdi
Balatonfõkajár (Veszprém megye)

12. SÁRBOGÁRD HÖT (Fejér megye)
Alap
Alsószentiván
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Cece
Dég
Hantos
Igar
Káloz
Lajoskomárom
Mezõszilas
Nagykarácsony
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárosd
Sárszentágota
Vajta
Belecska (Tolna megye)
Bikács (Tolna megye)
Kisszékely (Tolna megye)
Nagyszékely (Tolna megye)
Ozora (Tolna megye)
Pálfa (Tolna megye)
Simontornya (Tolna megye)
Tolnanémedi (Tolna megye)

13. SIÓFOK HÖT (Somogy megye)
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Bálványos
Kereki
Kõröshegy
Kötcse
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Szántód
Szólád
Teleki
Zamárdi
Enying (Fejér megye)
Mátyásdomb (Fejér megye)
Mezõkomárom (Fejér megye)
Szabadhidvég (Fejér megye)
Felsõnyék (Tolna megye)
Balatonvilágos (Veszprém megye)

14. SÜMEG ÖT (Veszprém megye)
Bodorfa
Gyepükaján

Káptalanfa
Nemeshany
Szentimrefalva
Veszprémgalsa
Zalaszegvár

15. SZÉKESFEHÉRVÁR HÖT (Fejér megye)
Bakonykúti
Csákberény
Csór
Csõsz
Fehérvárcsurgó
Iszkaszentgyörgy
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Moha
Pátka
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárszentmihály
Soponya
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Zámoly

16. TAB ÖT (Somogy megye)
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Kapoly
Kánya
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszõlõs
Somogyegres
Somogymeggyes
Tab
Tengõd
Torvaj
Zala
Zics

17. TAMÁSI ÖT (Tolna megye)
Fürged
Iregszemcse
Magyarkeszi
Nagyszokoly
Pincehely (Tolna megye)

18. TAPOLCA ÖT (Veszprém megye)
Gyulakeszi
Hegyesd
Lesencefalu
Lesenceistvánd
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Lesencetomaj
Monostorapáti
Raposka
Sáska
Tapolca
Zalahaláp

19. VESZPRÉM HÖT (Veszprém megye)
Barnag
Bánd
Eplény
Felsõörs
Hárskút
Herend
Hidegkút
Lókút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vöröstó

20. ZIRC ÖT (Veszprém megye)
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Zirc

Segítségnyújtási mûködési körzet:
Budapest
Gyõr
Pécs
Zalaegerszeg

Mûszaki Mentõ Bázisok elsõdleges mûködési körzete.

IX. ZALAEGERSZEG

Elsõdleges mûködési körzet:
1. BADACSONYTOMAJ HÖT (Veszprém megye)
Balatonederics

2. BALATONBOGLÁR ÖT (Somogy megye)
Balatonfenyves
Fonyód
Ordacsehi

3. BÖHÖNYE ÖT (Somogy megye)
Böhönye
Inke
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Szenyér
Tapsony
Varászló
Vése

4. CSEPREG ÖT (Vas megye)
Bõ
Bük
Csepreg
Gór
Iklanberény
Lócs
Sajtoskál
Simaság
Tormásliget
Tömörd
Gyalóka (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Szakony (Gyõr-Moson-Sopron megye)
Zsira (Gyõr-Moson-Sopron megye)

5. CSURGÓ ÖT (Somogy megye)
Bélavár
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Õrtilos
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu

6. KESZTHELY HÖT (Zala megye)
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
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Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük
Pacsa
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Szentpéterúr
Tilaj
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszõlõs
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalacsány
Zalaigrice
Zalaköveskút
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
Balatonberény (Somogy megye)
Balatonszentgyörgy (Somogy megye)
Vörs (Somogy megye)

7. KÖRMEND HÖT (Vas megye)
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csákánydoroszló
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Felsõszölnök
Gasztony
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc

Katafa
Kemestaródfa
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Molnaszecsõd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Orfalu
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rábagyarmat
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Sárfimizdó
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafõ
Szarvaskend
Szentgotthárd
Szentpéterfa
Szõce
Vasalja
Vasszentmihály
Viszák
Csöde (Zala megye)
Ozmánbük (Zala megye)
Vaspör (Zala megye)
Zalaháshágy (Zala megye)
Zalalövõ (Zala megye)

8. KÕSZEG ÖT (Vas megye)
Bozsok
Cák
Horvátzsidány
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Velem
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9. LENTI HÖT (Zala megye)
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Bázakerettye
Belsõsárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Csörnyeföld
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördõce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kiscsehi
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lasztonya
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lispeszentadorján
Lovászi
Magyarföld
Maróc
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Muraszemenye
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szentmargitfalva
Szentpéterfölde
Szécsisziget
Szíjártóháza
Szilvágy

Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
Bajánsenye (Vas megye)
Kercaszomor (Vas megye)
Kerkáskápolna (Vas megye)
Magyarszombatfa (Vas megye)
Szatta (Vas megye)
Velemér (Vas megye)

10. MARCALI HÖT (Somogy megye)
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonújlak
Buzsák
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hács
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Kisberény
Lengyeltóti
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesvid
Nikla
Öreglak
Pamuk
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szõkedencs
Táska
Tikos

11. NAGYATÁD HÖT (Somogy megye)
Segesd (Somogy megye)

12. NAGYKANIZSA HÖT (Zala megye)
Alsórajk
Balatonmagyaród
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Bánokszentgyörgy
Becsehely
Belezna
Bocska
Borsfa
Börzönce
Bucsuta
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Fûzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Kistolmács
Letenye
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Molnári
Murakeresztúr
Murarátka
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Oltárc
Orosztony
Pat
Petrivente
Pölöskefõ
Pötréte
Rigyác
Sand
Semjénháza
Sormás
Surd
Szentliszló
Szepetnek
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Újudvar
Valkonya
Várfölde
Zajk

Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
Pogányszentpéter (Somogy megye)

13. RÉPCELAK ÖT (Vas megye)
Vámoscsalád
Vasegerszeg

14. SÁRVÁR HÖT (Vas megye)
Bejcgyertyános
Boba
Borgáta
Bögöt
Bögöte
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csempeszkopács
Csénye
Csönge
Duka
Egervölgy
Egyházashetye
Gérce
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Jánosháza
Karakó
Káld
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kissomlyó
Köcsk
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Mesteri
Nagygeresd
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nemesládony
Nyõgér
Ostffyasszonyfa
Ölbõ
Pecöl
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Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répceszentgyörgy
Rum
Sárvár
Sitke
Sótony
Szeleste
Tokorcs
Tompaládony
Uraiújfalu
Vashosszúfalu
Vasszilvágy
Vásárosmiske
Vát
Vönöck
Zsennye
Zsédeny
Kamond (Veszprém megye)

15. SÜMEG ÖT (Veszprém megye)
Bazsi
Dabronc
Csabrendek
Gógánfa
Hetyefõ
Hosztót
Sümeg
Rigács
Megyer
Ukk
Zalaerdõd
Sümegprága
Zalagyömörõ
Zalameggyes
Kisvásárhely (Zala megye)
Sümegcsehi (Zala megye)

16. SZOMBATHELY HÖT (Vas megye)
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlövõ
Ják
Kenéz
Kisunyom
Meszlen
Narda
Nárai

Nemesbõd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vép

17. TAPOLCA ÖT (Veszprém megye)
Uzsa

18. VASVÁR ÖT (Vas megye)
Alsóújlak
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Szemenye
Telekes
Vasvár

19. ZALAEGERSZEG HÖT (Zala megye)
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
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Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadomos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Padár
Pálfiszeg
Petõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztamagyaród
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg

Zalaistvánd
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
Andrásfa (Vas megye)
Mikosszéplak (Vas megye)
Nagytilaj (Vas megye)

20. ZALASZENTGRÓT ÖT (Zala megye)
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhíd
Pakod
Sénye
Szalapa
Türje
Zalabér
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

Segítségnyújtási mûködési körzet:
Gyõr
Pécs
Veszprém

Mûszaki Mentõ Bázisok elsõdleges mûködési körzete.

X. A REGIONÁLIS MÛSZAKI MENTÕ BÁZISOK
KÜLÖNLEGES TECHNIKAI ESZKÖZEI

1. Budapest

2 db cserefelépítményes jármû
1 db mûszaki mentõ konténer
1 db vegyi mentesítõ konténer
1 db oltóanyag konténer
1 db különleges darus gépjármû

2. Debrecen

2 db cserefelépítményes jármû
1 db mûszaki mentõ konténer
1 db vegyi mentesítõ konténer
1 db különleges darus gépjármû
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3. Gyõr

2 db cserefelépítményes jármû
1 db mûszaki mentõ konténer
1 db vegyi mentesítõ konténer
1 db különleges darus gépjármû

4. Miskolc

2 db cserefelépítményes jármû
1 db mûszaki mentõ konténer
1 db vegyi mentesítõ konténer
1 db különleges darus gépjármû

5. Pécs

2 db cserefelépítményes jármû
1 db mûszaki mentõ konténer
1 db vegyi mentesítõ konténer
1 db oltóanyag konténer
1 db különleges darus gépjármû

6. Szeged

2 db cserefelépítményes jármû
1 db mûszaki mentõ konténer
1 db vegyi mentesítõ konténer
1 db oltóanyag konténer

7. Szolnok

2 db cserefelépítményes jármû
1 db mûszaki mentõ konténer
1 db vegyi mentesítõ konténer
1 db vezetési pont konténer
1 db különleges darus gépjármû

8. Veszprém

2 db cserefelépítményes jármû
1 db mûszaki mentõ konténer
1 db vegyi mentesítõ konténer
1 db különleges darus gépjármû

9. Zalaegerszeg

2 db cserefelépítményes jármû
1 db mûszaki mentõ konténer
1 db vegyi mentesítõ konténer
1 db oltóanyag konténer
1 db különleges darus gépjármû

* 2008. december 31-ig önkéntes tûzoltóságként mûködik.”

Az önkormányzati miniszter
10/2008. (X. 30.) ÖM

rendelete
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél,
a tûzoltóságoknál, valamint az ez irányú
szakágazatban foglalkoztatottak szakmai
képesítési követelményeirõl és szakmai

képzéseirõl

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûz-
oltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) be-
kezdésének 4. pontjában, a polgári védelemrõl szóló 1996.
évi XXXVII. törvény 42. §-a (2) bekezdésének d) pontjá-
ban, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. §-ának (7) bekezdésében és a katasztrófák elleni vé-
dekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anya-
gokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl
szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának c) pontjában,
valamint az e rendelet 8. §-ának (1) bekezdése, a 2. mellék-
lete és a 7. mellékletének 1.1. pontja tekintetében a mun-
kavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §-a
(3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – az önkormányzati minisztérium feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának
c) pontjában meghatározott feladatkörömben – a követke-
zõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed:
a) a katasztrófavédelem hivatásos szervei tagjaira,
b) a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok tagjaira,
c) az önkéntes tûzoltóságok tagjaira,
d) a létesítményi tûzoltóságok tagjaira,
e) a katasztrófavédelmi, tûzvédelmi és polgári védelmi

képzés irányítását és felügyeletét ellátó központi közigaz-
gatási szervek és ezirányú tevékenységet végzõ szervezeti
egységeik munkatársaira,

f) a tûzoltó egyesületek tûzoltási és mûszaki mentési
feladatot végzõ tagjaira,

g) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemé-
lyeknél, a jogi személyeknél, a jogi és természetes szemé-
lyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteinél
(a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek), a katasztrófa-
védelem, a polgári védelem és a tûzvédelem szakágazatok-
ban, illetve a tûzvédelmi szolgáltatás területén foglalkoz-
tatottakra,

h) a tûzvédelmi szakértõkre,
i) a katasztrófa- és tûzvédelmi szakmai képesítést nyúj-

tó képzést folytató oktatási intézmények, valamint a szak-
mai oktatást (képzést, vizsgáztatást, illetve azok szakmai
felügyeletét) végzõ személyekre.
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Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) tûzoltó alaptanfolyam: a tûzoltó egyesületek tûzol-

tási és mûszaki mentési feladatokat ellátó, valamint az ön-
kéntes és létesítményi tûzoltók alapfokú felkészítésére
szervezett, legalább 40 órás tanfolyam;

b) tûzoltó (tiszti) alapismereti tanfolyam: a katasztrófa-
védelmi, tûzvédelmi és polgári védelmi képzés irányítását
és felügyeletét ellátó minisztériumi hivatali szervezetnél, a
felügyelet ellátására kijelölt költségvetési szervnél, az ok-
tatást folytató intézményeknél, valamint a hivatásos ön-
kormányzati tûzoltóságoknál nem szakmai szolgálati be-
osztásban foglalkoztatottak felkészítésére szervezett tan-
folyam;

c) katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam: a ka-
tasztrófavédelmi, tûzvédelmi és polgári védelmi képzés
irányítását és felügyeletét ellátó minisztériumi hivatali
szervezetnél, a felügyelet ellátására kijelölt költségvetési
szervnél, az oktatást folytató intézményeknél, valamint a
hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél nem szakmai
szolgálati beosztásban foglalkoztatottak felkészítésére
szervezett tanfolyam;

d) tûzvédelmi szolgáltatás: a gazdálkodó szervezetek
tûzvédelmi viszonyainak tervezésére, szervezésére, szabá-
lyozására, valamint ellenõrzésére irányuló tevékenység;

e) nem szakmai szolgálati beosztások: a szervezet mû-
ködését szolgáló, a katasztrófavédelmi szervek szakmai
szolgálati beosztásai között (hatósági, veszélyhelyzet-
kezelési, mentési, képzési, kiképzési, továbbképzési,
szakmai ellenõri, ügyeleti szakterületeken beosztást betöl-
tõk, valamint az igazgatói, igazgatóhelyettesi, kirendelt-
ség-vezetõi, irodavezetõi beosztások), és a hivatásos ön-
kormányzati tûzoltóságok szakmai szolgálati beosztásai
között (tûzmegelõzési, tûzvizsgálati, tûzoltási és mûszaki
mentési, képzési, kiképzési, továbbképzési szakmai ellen-
õri, ügyeleti szakmai területek munkakörei, továbbá a tûz-
oltó-parancsnoki és parancsnok-helyettesi beosztás) nem
szereplõ beosztások.

A hivatásos állományúak szakmai képesítési
követelményei

3. §

(1) A képesítési követelmény teljesítése szempontjából
elfogadott szakmai képzési formákat az 1. melléklet 1., 2.,
4. pontjai, valamint a 2. melléklet tartalmazzák.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, vala-
mint a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál foglal-
koztatottak, az 1. melléklet 1., valamint 2. pontjában felso-
roltakon túl elismert szakmai képesítéseit a 3. melléklet
tartalmazza.

Az önkéntes és létesítményi tûzoltóságok,
valamint a tûzoltó egyesületek tûzoltási és mûszaki

mentési feladatokat ellátó tagjainak szakmai képesítési
követelményei

4. §

(1) Az önkéntes és a létesítményi tûzoltóságok parancs-
nokainak, valamint ezen szervezetek tûzoltás, mûszaki
mentés vezetésére jogosult tagjainak legalább az 1. mel-
léklet 3. pontja szerinti középszintû szakmai képesítéssel
kell rendelkezniük.

(2) Az önkéntes, és létesítményi tûzoltóságok (1) pont-
ban nem érintett beosztásaiban lévõ, valamint a tûzoltó
egyesületek tûzoltási és mûszaki mentési feladatokat ellá-
tó tagjainak képesítési követelményét a 4. melléklet tartal-
mazza.

(3) Az önkéntes, és létesítményi tûzoltóságok mûszaki
eszközeinek, és felszereléseinek kezelését szolgáló képzé-
sek köre megegyezik a hivatásos önkormányzati tûzoltók
részére elõírt képzésekével.

(4) Az önkéntes, és létesítményi tûzoltóságok fõfoglal-
kozású beosztott tûzoltóinak legalább az 1. melléklet
3.1. pontja szerinti tûzoltó szakképzettséggel kell rendel-
kezni.

A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem,
a polgári védelem szakágazatokban foglalkoztatottak

szakmai képesítési követelménye

5. §

(1) Ügyintézõi munkakörben legalább alapszintû, veze-
tõi munkakörben foglalkoztatott személynek felsõszintû
katasztrófavédelmi szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(2) E rendelet 1. melléklete 5. pontjában felsoroltakon
túl elfogadott szakmai képesítéseiket a 5. melléklet tartal-
mazza.

A gazdálkodó szervezeteknél a tûzvédelmi
szakágazatban, illetve a tûzvédelmi szolgáltatás területén

foglalkoztatottak, valamint a tûzvédelmi szakértõk
szakmai képesítési követelménye

6. §

(1) Legalább középszintû tûzvédelmi szakképesítéssel
rendelkezõ személy láthat el önállóan tûzvédelmi felada-
tokat:

a) olyan „A”–,,B” tûzveszélyességi osztályba sorolt lé-
tesítményben, ahol az egyidejûleg munkát végzõ szemé-
lyek száma a 100 fõt nem haladja meg,
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b) ,,C” tûzveszélyességi osztályba sorolt létesítmény-
ben, a (2) bekezdésben felsoroltak kivételével.

(2) Felsõszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ
személy láthat el önállóan tûzvédelmi feladatokat, ahol:

a) fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság mûködik,
b) olyan „A”–,,B” tûzveszélyességi osztályba sorolt

veszélyességi övezet, helyiség található, amelyben egy-
idejûleg 50 fõnél több személy végez munkát,

c) olyan „A”–,,B” tûzveszélyességi osztályba sorolt
tûzszakasz található, amelyben egyidejûleg 100 fõnél több
személy végez munkát,

d) olyan kifejezetten mozgásukban, vagy cselekvõké-
pességükben korlátozott személyek tartózkodására szol-
gáló tûzszakasz található, amelynek befogadóképessége a
100 fõt meghaladja,

e) a „C” tûzveszélyességi osztályba sorolt létesítmény-
ben egyidejûleg 200 fõnél több személy végez munkát.

(3) Amennyiben a létesítményben a tûzvédelem biztosí-
tása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást
végzõnek legalább az (1), illetve a (2) bekezdésben meg-
határozott tûzvédelmi képesítéssel kell rendelkeznie.

(4) A gazdálkodó szervezeteknél tûzvédelmi munkakört
ellátók és a tûzvédelmi szolgáltatást végzõk, továbbá a
tûzvédelmi szakértõk az 1. melléklet 6. pontjában felsorol-
takon túl elismert szakmai képesítéseit az 5. melléklet tar-
talmazza.

Egyes képzési formák szervezése
és a beiskolázás szabályai

7. §

(1) A katasztrófavédelmi, tûzvédelmi, valamint polgári
védelmi szakképesítések képzési programjait a vonatkozó
jogszabályi elõírások szerint akkreditáltatni kell. A Ka-
tasztrófavédelmi Oktatási Központban (a továbbiakban:
KOK) folyó szakképzések, szakmai képzések képzési
programját a KOK készíti el.

(2) A szakképzést végzõ szerveknek rendelkezniük kell
a képzési programban meghatározottak végrehajtásához
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek hiá-
nyában képzés nem indítható. A feltételek meglétét, a szer-
vezést és vizsgáztatást az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKF) ellenõrzi. Képzés
csak a felnõttképzésre vonatkozó jogszabályok szerint
folytatható.

(3) A tûzoltó alaptanfolyamot a katasztrófavédelmi
igazgatóságok, a Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság
(a továbbiakban: FTP) szervezik, valamint adják ki a bizo-
nyítványt.

(4) A tûzoltó (tiszti) alapismereti tanfolyamot, valamint
a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyamot a KOK
szervezi és adja ki a bizonyítványt.

8. §

(1) Mûszaki szaktanfolyam – mint belsõ szakmai kép-
zés – a 7. mellékletben foglalt besorolás szerint szervezhe-
tõ. A mûszaki szaktanfolyamok képzési programjait a
KOK készíti el, és azt az OKF fõigazgatója hagyja jóvá.

(2) Tûzoltótechnika-kezelõi tanfolyamra – mint belsõ
szakmai képzésre – a tûzoltóság, a tûzoltó egyesület és a
katasztrófavédelmi szervek azon tagjai jelentkezhetnek,
akik legalább az 1. mellékletben meghatározott alapfokú
tûzoltói szakmai végzettséggel rendelkeznek, és az elõírt
elõzetes orvosi vizsgálaton megfelelnek. Vizsgára az bo-
csátható, aki az adott géptípusra vonatkozó, a 2. melléklet-
ben található mûszaki szaktanfolyamo(ka)t elvégezte, to-
vábbá az elõírt gépkezelési gyakorlatot megszerezte.

(3) A 8. melléklet szerinti tûzoltó technika kezelõi iga-
zolvány kiadására, nyilvántartására (másodlatok kiadásá-
ra), valamint az abba történõ bejegyzésre a KOK jogosult.

(4) A 2. melléklet 2. pontjában szereplõ szaktanfolya-
mok, – mint belsõ szakmai képzések – indításában, illetve
annak engedélyezésében – a beérkezõ képzési létszámigé-
nyek, valamint a gazdaságossági számítások alapján – a
KOK igazgatója dönt. A KOK végzi a kihelyezett képzés
ellenõrzését és a vizsgáztatást.

(5) A képzéshez szükséges gépeket, gépjármûveket és
gépi berendezéseket – amennyiben a tanfolyamszervezõ
azzal nem rendelkezik – a képzési szolgáltatást igénybeve-
võ szerv biztosítja.

9. §

A KOK az igényeknek megfelelõen, az OKF jóváha-
gyását követõen, minden év március 31-éig hirdeti meg a
következõ tanévben indítandó képzési formákat és a je-
lentkezés feltételeit.

10. §

(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél és a hiva-
tásos önkormányzati tûzoltóságokon rendszeresített fõis-
kolai vagy egyetemi végzettséget igénylõ beosztásokat,
munkaköröket betöltõk kötelesek kreditértékkel bíró to-
vábbképzéseken részt venni.

(2) A kreditérték jelen rendelet értelmezésében a to-
vábbképzés szakmai tartalma, valamint idõtartama alapján
számított pontértéket jelöl. A továbbképzések tárgyát és
idejét – azok kreditértékének meghatározásával – évente
két alkalommal az OKF fõigazgatója adja ki.

(3) A központilag kiadott témákon kívül lehetõség van
egyéb szakmai továbbképzések, gyakorlatok, szakvizsgák
elismertetésére is, amennyiben annak elvégzésérõl a szer-
vezõk tanúsítványt vagy bizonyítványt adnak ki. Ezeket a
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továbbképzéseket – a téma és idõtartam megjelölésé-
vel – elõzetesen kreditbe kell soroltatni az OKF útján.

(4) A képzések kreditértékét külön meg kell határozni, a
képzésen, továbbképzésen részt vevõkre, az elõadókra és
vizsgáztatókra is.

(5) Az elõírt 120 kreditpontot 5 év alatt kell megszerez-
ni, és a teljesítményértékelés alkalmával kell ellenõrizni.
Egy év alatt az 5 évre elõírt teljes kreditpont értéknek ma-
ximum az 50%-a szerezhetõ meg.

(6) A tûz-, katasztrófa- és polgári védelmi szakmai terü-
leten szerzett tudományos fokozattal rendelkezõk mente-
sülnek a kreditpont szerzési kötelezettség alól.

(7) A kreditpont megszerzésének idõtartamába nem
számít bele a szülési szabadságon, illetmény nélküli sza-
badságon vagy tartós betegállományban töltött idõszak,
valamint az az idõszak, amely alatt az érintett gyermek-
gondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben ré-
szesül.

(8) A tûzoltóságok készenléti szolgálatot ellátó állomá-
nyának továbbképzésérõl az állományilletékes parancs-
nok, az önkéntes és létesítményi tûzoltóság tagjainak to-
vábbképzésérõl a tûzoltóparancsnok gondoskodik. A to-
vábbképzések tartalmára vonatkozó szempontokat és el-
veket a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és az
FTP javaslatainak figyelembevételével az OKF adja ki. A
megadott szempontok alapján a következõ évre az elõzõ
év december 15-éig képzési tervet kell készíteni, amelyet a
szakmai felügyeletet ellátó szervezet hagy jóvá.

(9) Az OKF a megyei katasztrófavédelmi igazgatósá-
gok, a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, valamint az
FTP, a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesít-
ményi tûzoltóságok parancsnokai és szakterületi vezetõi
részére évente szükség szerint, de legalább két alkalommal
kötelezõ továbbképzést vagy szakmai tájékoztatót szer-
vez.

(10) Az OKF, valamint a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok a szakmai feladatok egységes értelmezése
érdekében a szakmai felügyeletük alá tartozó szervezetek
szakterületi vezetõi részére évente szükség szerint, de leg-
alább két alkalommal kötelezõ szakmai tájékoztatót szer-
veznek.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek
és a tûzoltóságok gépjármûvezetõinek képzése

11. §

(1) A katasztrófavédelmi szerveknél és a tûzoltóságok-
nál foglalkoztatott fõfoglalkozású gépjármûvezetõknek,
illetve azoknak, akiket feladataik ellátása mellett a pa-
rancsnok szolgálati gépjármû vezetésére jogosít fel
(a továbbiakban: gépjármûvezetõ) elméleti és gyakorlati
képzésen kell részt venniük.

(2) A gépjármûvezetõk képzési kategóriáit, a képzésben
való részvétel feltételeit, valamint a képzési követelmé-
nyeket a 9. melléklet tartalmazza.

12. §

(1) A megkülönböztetõ jelzést használó jármûvek veze-
tõinek pszichológiai alkalmasságát az OKF által mûködte-
tett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely állapítja meg.

(2) A szolgálati gépjármûvek vezetõinek alapszintû
képzését és vizsgáztatását olyan személy végezheti, aki az
erre jogosító képzésen és idõszakos továbbképzésen részt
vett és a követelményeknek megfelelt.

(3) A sikeres vizsgáról szóló igazolást a képzést folytató
szerv adja ki.

(4) A képzés költsége a gépjármûvezetõ szolgálati helye
szerinti szervet terheli.

Vegyes és záró rendelkezések

13. §

(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatá-
sos tûzoltóság tagjai, valamint az önkéntes tûzoltóság
tisztségviselõi a katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter által rendeletben elõírt képesítés – KOK-ban tör-
ténõ – megszerzése során tandíjmentességet élveznek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak részére a KOK-ban
folyó képzéssel kapcsolatos egyéb költségekhez szüksé-
ges források fedezete (tanintézeti szállás, tankönyvek,
jegyzetek kölcsönzése, orvosi ellátás, valamint a bizonyít-
ványok, nyomtatványok és nyilvántartások) a KOK költ-
ségvetésében kerül biztosításra.

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tûzol-
tóságoknál, valamint az ezirányú szakágazatban foglal-
koztatottak képesítési követelményeirõl és képzési rend-
szerérõl szóló 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet.

(3) A rendelet hatálybalépése nem érinti a hatályba-
lépése elõtt megkezdett képzéseket.

(4) Alapfokú tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ
személy e rendelet hatálybalépése után legfeljebb 3 évig
láthatja el azokat a tûzvédelmi feladatokat, amelyeket a
tûzoltók és a tûzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési
követelményeirõl, képzési rendszerérõl szóló 57/1997.
(X. 21.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése engedélyezett, fel-
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téve, ha munkaköre, munkahelyének alaptevékenysége
vagy tûzveszélyességi osztályba sorolása nem változik
meg.

(5) Közép- vagy felsõszintû képzettséget igénylõ beosz-
tást betöltõ, de alapszintû katasztrófavédelmi elõadói vég-
zettséggel rendelkezõ személy e rendelet hatálybalépése
után legfeljebb 3 évig láthatja el azokat a katasztrófa- és
polgári védelmi feladatokat, amelyeket a hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szerveknél, a tûzoltóságoknál, valamint
az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési
követelményeirõl, képzési rendszerérõl szóló 32/2002.
(XII. 12.) BM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése alapján en-
gedélyezett, feltéve, ha a munkaköre, munkahelyének
alaptevékenysége vagy katasztrófa veszélyeztetettsége
nem változik.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

1. melléklet
a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

Szakmai képesítések szintjei a képzési formák
alapján, az alkalmazó szervek, illetve munkakörök

szerint

1. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irá-
nyítása alá tartozó katasztrófavédelmi szerveknél

1.1. Hivatásos állomány részére

1.1.1. Alapszintû:
– katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam.

1.1.2. Középszintû:
– polgári védelmi elõadó szakképzés,
– katasztrófa- és polgári védelmi fõelõadó (ráépülõ)

szakképzés.

1.1.3. Felsõszintû:
– építõmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi szak-

irány BSc (fõiskolai szintû),
– építészmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi

szakirány BSc (fõiskolai szintû),
– rendészeti igazgatás szak, katasztrófavédelmi szak-

irány BSc (fõiskolai szintû),
– rendészeti igazgatási szak, tûzvédelmi szakirány BSc

(fõiskolai szintû),
– védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavé-

delmi szakirány BSc (fõiskolai szintû),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak,

mûszaki, katasztrófavédelmi és közlekedési szakirány (ka-
tasztrófavédelmi specializáció) BSc (fõiskolai szintû),

– védelmi igazgatási alapképzési szak, tûzvédelmi és
tûzoltó szakirány BSc (fõiskolai szintû),

– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak,
tûzvédelmi szakirány BSc (fõiskolai szintû),

– védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófa-
védelmi szakirány MSc (egyetemi szintû),

– katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, mû-
szaki és mentésszervezõi szakirány, mûszaki és technikai
szakirány MSc (egyetemi szintû),

– rendészeti szervezõ szakképzés, katasztrófa- és pol-
gári védelmi szervezõ elágazás.

1.2. Köztisztviselõi, valamint közalkalmazotti állo-
mány részére: munkáltatói igény esetén – az érintett bele-
egyezésével – az elõzõ képzési formák bármelyike.

1.3. A katasztrófavédelmi szerveknél tûzvédelmi képe-
sítést igénylõ beosztásokban elfogadott képzési formákat
és végzettségeket a 2. pont tartalmazza.

1.4. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében
(a beosztásnak megfelelõ állami képesítés megléte esetén)
a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és
szaktanfolyamokat az 1.1.1. pont tartalmazza.

2. Hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál

2.1. Hivatásos állomány részére

2.1.1. Alapszintû:
– tûzoltó szakképzés.

2.1.2. Középszintû:
– tûzoltó technikus szakképzés (ráépülés).

2.1.3. Felsõszintû:
– építõmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi szak-

irány BSc (fõiskolai szintû),
– építészmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi

szakirány BSc (fõiskolai szintû),
– építéstudományi kar, tûzvédelmi szakmérnök szak-

képesítés (legalább középfokú, tûzoltás vezetésére jogosí-
tó képesítés elõzetes megléte esetén),

– védelmi igazgatási alapképzési szak, tûzvédelmi és
tûzoltó szakirány BSc (fõiskolai szintû),

– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak,
tûzvédelmi szakirány BSc (fõiskolai szintû),

– rendészeti igazgatás szak, katasztrófavédelmi szak-
irány BSc (fõiskolai szintû) (a 2006–2009 között beiskolá-
zottak részére),

– rendészeti igazgatási szak tûzvédelmi szakirány,
– rendészeti szervezõ szakképzés, tûzoltó szervezõ el-

ágazás,
– tûzoltó (tiszti) alapismereti tanfolyam (nem szakmai

beosztás, és az állam által elismert felsõfokú végzettség
megléte esetén).

2.2. Köztisztviselõi, valamint a közalkalmazotti állo-
mány részére: munkáltatói igény esetén – az érintett bele-
egyezésével – az elõzõ képzési formák bármelyike.
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3. Önkéntes tûzoltóságoknál, létesítményi tûzoltósá-
goknál, tûzoltó egyesületeknél

3.1. Alapszintû:
– tûzoltó alaptanfolyam,
– tûzoltó szakképzés.

3.2. Középszintû:
– önkéntes és létesítményi tûzoltó parancsnoki képzés

(tanfolyami képzési forma, szervezõ a KOK, igény esetén
kihelyezett formában is lebonyolítható),

– tûzoltó technikus szakképzés (ráépülés).

3.3. Felsõszintû:
– építõmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi szak-

irány BSc (fõiskolai szintû),
– építészmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi

szakirány BSc (fõiskolai szintû),
– építéstudományi kar, tûzvédelmi szakmérnök szak-

képesítés,
– védelmi igazgatási alapképzési szak, tûzvédelmi és

tûzoltó szakirány BSc (fõiskolai szintû),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak,

tûzvédelmi szakirány BSc (fõiskolai szintû),
– rendészeti igazgatás szak, katasztrófavédelmi szak-

irány BSc (fõiskolai szintû),
– rendészeti szervezõ szakképzés, tûzoltó szervezõ el-

ágazás.

4. A katasztrófavédelmi, tûz- és polgári védelmi képzés
irányítását és felügyeletét ellátó központi közigazgatási
szerveknél és ez irányú tevékenységet végzõ szervezeti
egységeinél, valamint az oktatást folytató intézményeknél

4.1. Hivatásos állomány részére

4.1.1. Alapszintû:
– tûzoltó alaptanfolyam,
– katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam,
– tûzoltó szakképzés.

4.1.2. Középszintû:
– tûzoltó technikus szakképzés (ráépülés).

4.1.3. Felsõszintû:
– építõmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi szak-

irány BSc (fõiskolai szintû),
– építészmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi

szakirány BSc (fõiskolai szintû),
– építéstudományi kar, tûzvédelmi szakmérnök szak-

képesítés,
– rendészeti igazgatás szak, katasztrófavédelmi szak-

irány BSc (fõiskolai szintû),
– védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavé-

delmi szakirány BSc (fõiskolai szintû),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak,

mûszaki, katasztrófavédelmi és közlekedési szakirány (ka-
tasztrófavédelmi specializáció) BSc (fõiskolai szintû),

– védelmi igazgatási alapképzési szak, tûzvédelmi és
tûzoltó szakirány BSc (fõiskolai szintû),

– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak,
tûzvédelmi szakirány BSc (fõiskolai szintû),

– védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófa-
védelmi szakirány MSc (egyetemi szintû),

– katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, mû-
szaki és mentésszervezõi szakirány, mûszaki és technikai
szakirány MSc (egyetemi szintû),

– rendészeti szervezõ szakképzés, katasztrófa- és pol-
gári védelmi szervezõ elágazás,

– rendészeti szervezõ szakképzés, tûzoltó szervezõ el-
ágazás.

5. A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem,
a polgári védelem szakágazat területén foglalkoztatottak
esetében

5.1. Középszintû:
– polgári védelmi elõadó szakképzés.

5.2. Felsõszintû:
– építõmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi szak-

irány BSc (fõiskolai szintû),
– építészmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi

szakirány BSc (fõiskolai szintû),
– építéstudományi kar, tûzvédelmi szakmérnök szak-

képesítés,
– katasztrófavédelmi és polgári védelmi fõelõadó szak-

képzés (ráépülés),
– rendészeti igazgatás szak, katasztrófavédelmi szak-

irány BSc (fõiskolai szintû),
– védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavé-

delmi szakirány BSc (fõiskolai szintû),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak,

mûszaki, katasztrófavédelmi és közlekedési szakirány (ka-
tasztrófavédelmi specializáció) BSc (fõiskolai szintû),

– védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófa-
védelmi szakirány MSc (egyetemi szintû),

– katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, mû-
szaki és mentésszervezõi szakirány, mûszaki és technikai
szakirány MSc (egyetemi szintû),

– rendészeti szervezõ szakképzés, katasztrófa- és pol-
gári védelmi szervezõ elágazás.

6. A gazdálkodó szervezeteknél a tûzvédelmi munka-
kört ellátók és tûzvédelmi szolgáltatást végzõk részére

6.1. Középszintû:
– tûzvédelmi elõadó szakképzés.

6.2. Felsõszintû:
– építõmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi szak-

irány BSc (fõiskolai szintû),
– építészmérnöki szak, tûz- és katasztrófavédelmi

szakirány BSc (fõiskolai szintû),
– építéstudományi kar, tûzvédelmi szakmérnök szak-

képesítés,
– tûzvédelmi fõelõadó szakképzés (ráépülés),
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– védelmi igazgatási alapképzési szak, tûzvédelmi és
tûzoltó szakirány BSc (fõiskolai szintû),

– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak,
tûzvédelmi szakirány BSc (fõiskolai szintû),

– rendészeti igazgatási szak, katasztrófavédelmi szak-
irány BSc (fõiskolai szintû),

– rendészeti igazgatási szak, tûzvédelmi szakirány BSc
(fõiskolai szintû),

– rendészeti szervezõ szakképzés, tûzoltó szervezõ el-
ágazás.

2. melléklet
a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

Mûszaki és egyéb tûzoltó, valamint
katasztrófavédelmi belsõ szakmai képzések

1. A KOK-ban lebonyolításra kerülõ mûszaki szaktan-
folyamok:

– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyam,
– emelõkosaras tûzoltó gépjármû kezelõi szaktanfo-

lyam,
– létrás tûzoltó gépjármû kezelõi szaktanfolyam,
– tûzoltódaru-kezelõi szaktanfolyam,
– cserefelépítmény-hordozó jármûvek kezelõi szaktan-

folyam,
– mûszaki mentõ gépjármû kezelõi szaktanfolyam,
– vegyi balesetelhárító gépjármû kezelõi szaktanfo-

lyam,
– légzésvédõ készülék-palack töltõ kompresszor keze-

lõi szaktanfolyam,
– áramfejlesztõ kezelõi szaktanfolyam.

2. A katasztrófavédelmi igazgatóságok felügyeletével
kihelyezett formában is lebonyolítható, tûzoltótechnika-
kezelõi alaptanfolyamhoz nem kötött mûszaki szaktanfo-
lyamok:

– gépjármûfecskendõ kezelõi szaktanfolyam,
– habbal oltó gépjármû kezelõi szaktanfolyam,
– porral oltó gépjármû kezelõi szaktanfolyam,
– mûszaki mentés gépeinek kezelõi szaktanfolyama,
– vegyi balesetelhárító gépek kezelõi szaktanfolyama,
– folyadék szállítására használható (szivattyúval ellá-

tott) egyéb gépek kezelõi szaktanfolyama,
– kismotorfecskendõ és átemelõ szivattyú kezelõi

szaktanfolyam.

3. A KOK által szervezhetõ továbbképzõ tanfolyamok:

– tûzoltás-vezetési és szolgálati továbbképzõ szaktan-
folyam,

– tûzvizsgálói továbbképzõ tanfolyam,
– irodai szoftverek továbbképzõ szaktanfolyam,
– speciális szakmai szoftverek továbbképzõ szaktanfo-

lyam,

– veszélyhelyzeti felderítõ csoport (VFCS) továbbkép-
zõ tanfolyam,

– polgári védelmi szakmai továbbképzõ tanfolyam,
– Egységes Digitális Rádiórendszer továbbképzõ tan-

folyam,
– hírközpont kezelõi továbbképzõ tanfolyam,
– tûzoltó szakmai továbbképzõ tanfolyam.

4. A katasztrófavédelmi, tûzvédelmi és polgári védelmi
képzési rendszer OKJ-ban nem szereplõ, belsõ szakmai
képzéseinek oktatásigazgatási adatai:

4.1. Közös szabályok az 1. és 2. pontban szereplõ mû-
szaki szaktanfolyamokra vonatkozóan:

4.1.1. A tûzoltótechnika-kezelõi vizsga szabályai
4.1.1.1. A KOK a tûzoltótechnika-kezelõi tanfolyamo-

kat (mûszaki szaktanfolyamokat) követõen az alábbi cso-
portosítás szerint szervezi és hajtja végre a vizsgáztatást:

– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyami vizsga,
– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyamhoz kötött

géptípus vizsga,
– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyamhoz nem kö-

tött géptípus vizsga.
4.1.1.2. Tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyami vizs-

ga
A vizsga részei:
– írásbeli (az alaptantárgyak – tananyag egységek – el-

méleti ismereteibõl),
– szóbeli (az alaptantárgyak – tananyag egységek – el-

méleti ismereteibõl).
4.1.1.3. Kiegészítõ géptípus vizsga tûzoltótechnika-ke-

zelõi alaptanfolyamhoz kötött gépcsaládok és géptípusok
esetén

A vizsga részei:
– írásbeli (géptípusnak megfelelõ képzési program sze-

rint),
– szóbeli (a géptípusra vonatkozó szerkezettani, mun-

kavédelmi és biztonságtechnikai ismeretekbõl),
– gyakorlati (gépkezelés).
Sikertelen írásbeli vizsgarészt követõen a vizsga nem

folytatható.
4.1.1.4. Géptípus vizsga tûzoltótechnika-kezelõi alap-

tanfolyamhoz nem kötött gépcsaládok és géptípusok ese-
tén

A vizsga részei:
– írásbeli (géptípusnak megfelelõ képzési program sze-

rint),
– szóbeli (a géptípusra vonatkozó szerkezettani, mun-

kavédelmi és biztonságtechnikai ismeretekbõl),
– gyakorlati (gépkezelés).
Sikertelen írásbeli vizsgarészt követõen a vizsga nem

folytatható.
4.1.1.5. A vizsgára bocsátás feltételei
4.1.1.5.1. Tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyam ese-

tén:
– a tanfolyamon való részvétel,
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– a hiányzás nem haladja meg képzési programban
meghatározott órakeretet

4.1.1.5.2. Tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyamhoz
kötött gépcsaládok és géptípusok esetén:

– a tanfolyamon való részvétel,
– a géptípusra vonatkozó gyakorlati idõ teljesítése

(vizsgára jelentkezéskor az igazolást kötelezõ leadni),
– a vizsgára jelentkezõnek rendelkezni kell a 2002. de-

cember 31-ig megszerzett, az 57/1997. (X. 21.) BM rende-
let elõírásainak megfelelõ nehézgépkezelõi szakképesítés-
sel (bizonyítvány) és nehézgépkezelõ jogosítvánnyal,
vagy a 2003. január 1-jét követõen megszerzett tûzoltó-
technika-kezelõi alaptanfolyami végzettséggel,

– a hiányzás nem haladja meg képzési programban
meghatározott órakeretet.

4.1.1.5.3. Tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyamhoz
nem kötött gépcsaládok és géptípusok esetén:

– a tanfolyamon való részvétel,
– a géptípusra vonatkozó gyakorlati idõ teljesítése

(vizsgára jelentkezéskor az igazolást kötelezõ leadni),
– a hiányzás nem haladja meg képzési programban

meghatározott órakeretet.
4.1.1.6. A vizsgáztatás rendje
– A tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyami vizsga a

tanintézetben vizsgabizottság elõtt történik.
– A vizsgabizottság 3 fõbõl, 1 elnökbõl és 2 tagból áll.
– Az elnököt az OKF, 1 tagot a HÖTOSZ (Hivatásos

Önkormányzati Tûzoltóságok Országos Szövetsége) és
1 tagot a KOK jelöl ki.

– A vizsgabizottság elnökének és tagjainak az állam ál-
tal elismert felsõfokú végzettséggel és felsõszintû szakmai
képzettséggel kell rendelkeznie.

– A tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyamhoz kötött
kiegészítõ géptípus vizsgájának lebonyolítása a KOK-ban
történik.

– A tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyamhoz nem kö-
tött géptípus vizsgára elõzetes egyeztetés alapján, a tanfo-
lyam helyszínén is sor kerülhet.

– A géptípus vizsgáztatást a KOK végzi, ahol a vizsga-
bizottság elnökét a KOK igazgatója bízza meg.

– A vizsgabizottság elnökének az állam által elismert
felsõfokú végzettséggel és felsõszintû szakmai képzett-
séggel kell rendelkeznie.

4.1.1.7. A vizsga értékelése
– Az írásbeli vizsga megfelelt, ha a vizsgázó az össz-

pontszám 50% + 1 pontot elér. A megállapított ponthatá-
rok alapján érdemjegyet kell adni.

– A szóbeli és a gyakorlati vizsgán a vizsgázó teljesít-
ményét tantárgyanként és géptípusonként külön-külön ér-
demjeggyel kell értékelni.

A tananyag ismeretének értékelése öt fokozatú lehet:
– jeles (5),
– jó (4),
– közepes (3),
– elégséges (2),
– elégtelen (1).

A különbözõ vizsgarészek érdemjegyeinek számtani át-
laga alapján, az alábbi kerekítési szabályok alkalmazásá-
val kell meghatározni a vizsgaeredmény minõsítését:

– 2,00–2,50 között 2 elégséges,
– 2,51–3,50 között 3 közepes,
– 3,51–4,50 között 4 jó,
– 4,51–5 között 5 jeles.

Ha a vizsgázó valamely vizsgarészbõl vagy tananyag
egységbõl (tantárgyból) elégtelen osztályzatot kap, akkor
a vizsga eredménytelen.

– Javítóvizsgát abból a vizsgarészbõl vagy tananyag
egységbõl (tantárgyból) kell tenni, amelybõl elégtelen osz-
tályzat született.

– Javítóvizsgát az eredménytelenül zárult vizsgarész-
bõl kell tenni.

– Javítóvizsga korlátlan számban tehetõ.
– A javítóvizsgát a KOK szervezi elõzetes jelentkezés

alapján a vizsgát követõ 10 napot követõen.

4.1.2. A tûzoltótechnika-kezelõi képzettség igazolása
– A 7.1. és 7.2. pontokban felsorolt tanfolyami végzett-

ségrõl a KOK e rendelet 7. melléklete szerinti tûzoltótech-
nika-kezelõi igazolványt ad ki.

– Az igazolvány tanúsítja tûzoltás, mûszaki mentés és
katasztrófa elhárítási tevékenység, illetve a tûzoltóságok
által szervezett gyakorlatok során a szervezeten belüli
technikai eszközök kezelõi jogosultságát.

– Az igazolványba csak a KOK felhatalmazott munka-
társai tehetnek bejegyzést.

– Ellenkezõ esetben az igazolvány vagy az abba történt
bejegyzés érvénytelennek tekintendõ.

4.1.3. Jogorvoslati lehetõség
A tanfolyami vizsgákon benyújtott kifogásokról a vizs-

gabizottság helyben dönt.

4.1.4. A tanfolyam elvégzésére vonatkozó kötelezett-
ség feltétele

A tanfolyam elvégzésére kötelezett az a személy, aki
beosztása során ezen tevékenységet végzi.

4.2. Külön szabályok a 1. és 2. pontban szereplõ mû-
szaki szaktanfolyamokra vonatkozóan:

4.2.1. A KOK-ban lebonyolításra kerülõ mûszaki szak-
tanfolyamok:

4.2.1.1. Tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a tûzoltótechnika-kezelõi tanfolyamhoz kötött adott
gép, gépi berendezés és gépjármû kezeléséhez szükséges
egészségügyi alkalmasság.

A tanfolyam tananyagának fõbb tananyag egységei
(tantárgyai):

– Munkavédelem és biztonságtechnika
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– Hajtástechnika
– Gépjármûismeret
– Elektrotechnika és irányítástechnika
A tanfolyam maximális idõtartama: 120 óra
4.2.1.2. Emelõkosaras tûzoltó gépjármû kezelõi szak-

tanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság, ami magába foglalja a magasban vég-
zett tûzoltási és mentési feladatok végzésére való egész-
ségügyi alkalmasságot,

– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Az emelõkosaras tûzoltó gépjármû szerkezettana és

alkalmazhatósága
– Munkavédelem, biztonságtechnika
– Az emelõkosaras gépjármû kezelésének módszere és

gyakorlata
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális idõtartama: 110 óra
4.2.1.3. Létrás tûzoltó gépjármû kezelõi szaktanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság, ami magába foglalja a magasban vég-
zett tûzoltási és mentési feladatok végzésére való egész-
ségügyi alkalmasságot,

– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A létrás tûzoltó gépjármû szerkezettana és alkalmaz-

hatósága
– Munkavédelem, biztonságtechnika
– A létrás tûzoltó gépjármû kezelésének módszere és

gyakorlata
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális idõtartama: 110 óra
4.2.1.4. Tûzoltódaru-kezelõi szaktanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság,

– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Tûzoltódaru szerkezettan
– Munkavédelem és biztonságtechnika

– A beavatkozások speciális mentendõ jármûvei és te-
hermozgatás

– Teherkötözési ismeretek
– A darukezelés módszere és gyakorlata
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális idõtartama: 120 óra
4.2.1.5. Cserefelépítmény-hordozó gépjármû kezelõi

tanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság,

– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A hordozógépjármû mûszaki sajátosságai
– A hordozógépjármû beépített berendezéseinek szer-

kezettana
– A gépkezelés módszere és gyakorlata
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális idõtartama: 60 óra
4.2.1.6. Mûszaki mentõ gépjármû kezelõi szaktanfo-

lyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság,

– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A mûszaki mentõ gépjármû technikai sajátosságai,

málházása
– A mûszaki mentõ gépjármû beépített berendezései
– A mûszaki mentõ gépjármû málházott technikai esz-

közeinek mûszaki jellegzetességei
– A gépek kezelések és az eszközök használatának

módszere és gyakorlata
– Egyéni gyakorlás
A tanfolyam maximális idõtartama: 120 óra
4.2.1.7. Légzésvédõ készülék palack töltõ kompresszor

kezelõi szaktanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság,

– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Termodinamikai ismeretek
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– Kompresszor szerkezettan és biztonságtechnika
– Levegõ tisztaságát ellenõrzõ készülék
– Gépkezelés módszere és gyakorlata
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális idõtartama: 60 óra
4.2.1.8. Áramfejlesztõ kezelõi szaktanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság,

– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Az áramfejlesztõkhöz kapcsolódó elektrotechnikai

ismeretek
– Az áramfejlesztõ szerkezeti felépítése és mûködése
– Gépkezelés módszere és gyakorlata
– A villamos berendezésekkel és eszközökkel kapcso-

latos biztonságtechnikai elõírások
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális idõtartama: 60 óra
4.2.1.9. Vegyi balesetelhárító gépjármû kezelõi szak-

tanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság,

– tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A vegyi balesetelhárító gépjármû technikai sajátos-

ságai
– A beépített és málházott technikai eszközök mûszaki

jellegzetességei és alkalmazhatósága
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépek kezelések és az eszközök használatának

módszere és gyakorlata
– Egyéni gyakorlás
A tanfolyam maximális idõtartama: 100 óra

4.2.2. Kihelyezett formában is lebonyolítható, tûzoltó-
technika-kezelõi alaptanfolyamhoz nem kötött mûszaki
szaktanfolyamok

4.2.2.1. Gépjármûfecskendõ kezelõi szaktanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság.

A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Hidromechanikai ismeretek

– Szivattyúismeret
– Habképzõanyag bekeverõ rendszerek
– Gépjármûfecskendõk szerkezettana
– Gépjármûfecskendõk üzemeltetése, kezelése
– Taktikai elvek
A tanfolyam maximális idõtartama: 80 óra
4.2.2.2. Habbaloltó gépjármû kezelõi szaktanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság,

– gépjármûfecskendõ kezelõi tanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A habbaloltó gépjármûvek szerkezettana
– A habbaloltó gépjármû oltástechnikai jellezetességei
– A habbaloltó gépjármû üzemeltetése, kezelése
– Taktikai elvek
A tanfolyam maximális idõtartama: 60 óra
4.2.2.3. Porraloltó gépjármû kezelõi szaktanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság,

A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A porraloltó gépjármû szerkezettana
– Az oltástechnika mûködési sajátosságai
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépkezelés módszere és gyakorlata
– Taktikai elvek
A tanfolyam maximális idõtartama: 60 óra
4.2.2.4. Mûszaki mentés gépeinek kezelõi szaktanfo-

lyama
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság.

A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A mûszaki mentések berendezéseinek, gépeinek és

eszközeinek mûszaki jellemzõi
– Az alkalmazás és használat taktikai elvei
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépkezelés és eszközhasználat módszere és gya-

korlata
A tanfolyam maximális idõtartama: 90 óra
4.2.2.5. Vegyi balesetelhárító gépek kezelõi szaktanfo-

lyama
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
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– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:
32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság.

A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A vegyi baleset-elhárítás során alkalmazott berende-

zések, gépek és eszközök technikai jellegzetességei
– Az alkalmazás és használat taktikai elvei
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépkezelés és eszközhasználat módszere és gya-

korlata
A tanfolyam maximális idõtartama: 90 óra
4.2.2.6. Kismotorfecskendõ és átemelõ szivattyú keze-

lõi szaktanfolyam
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság.

A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Hidromechanika és szivattyúismeret
– A kismotorfecskendõ, illetve átemelõ szivattyú szer-

kezete és mûködése
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépkezelés módszere és gyakorlata
– Az alkalmazás taktikai elvei
A tanfolyam maximális idõtartama: 60 óra
4.2.2.7. Folyadék szállításra használható (szivattyúval

ellátott) egyéb gépek kezelõi szaktanfolyama
A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-
cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság.

A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Hidromechanika és szivattyúismeret
– A folyadékszállító egység szerkezeti felépítése és

mûködése
– Az alkalmazás és használat taktikai elvei
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépkezelés módszere és gyakorlata
A tanfolyam maximális idõtartama: 60 óra
4.2.2.8. Cserefelépítmény kezelõi szaktanfolyam (ha a

cserefelépítmény nem rendelkezik tûzoltótechnika-keze-
lõi alaptanfolyamhoz kötött géppel és berendezéssel)

A tanfolyamon történõ részvétel feltételei:
– legalább tûzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám:

32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. de-

cember 31. elõtt szerzett 6 hetes alapfokú tûzoltó tanfolya-
mi végzettség,

– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges egészség-
ügyi alkalmasság.

A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A cserefelépítmény mûszaki sajátosságai
– A cserefelépítmény beépített és málházott technikai

eszközeinek felépítési és mûködési jellegzetességei
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– Taktikai elvek
– A technikai eszközök kezelési és alkalmazási gyakor-

lata
A tanfolyam maximális idõtartama: 120 óra

4.2.3. A KOK által szervezhetõ továbbképzõ tanfolya-
mok:

4.2.3.1. A tûzoltás-vezetési és szolgálati továbbképzõ
szaktanfolyam

4.2.3.1.1. A tanfolyam elvégzésével végrehajtható fel-
adatok:

A tûzoltási és mûszaki mentési szabályzat szerint tûzol-
tás, mûszaki mentés vezetésére jogosult beosztásokat ellá-
tók részére szervezett továbbképzés.

4.2.3.1.2. A beiskolázás feltételei:
– A tûzoltás, mûszaki mentés vezetésére jogosító szak-

mai végzettség.
4.2.3.1.3. A képzésre történõ jelentkezés feltételei,

esetleges szabályai:
A tanfolyamra történõ jelentkezés a KOK által történõ

elõzetes meghirdetés után írásban történik.
4.2.3.1.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 280 óra +

gyakorló szolgálat
4.2.3.1.5. A tanfolyam tananyagának fõbb tananyag-

elemei (témakörei):
– a tûzoltás, mûszaki mentés szervezete, vezetése,

megtervezése és dokumentálása,
– alkalmazott tûzoltás és mûszaki mentés (elméleti is-

meretek és gyakorlati feladatok),
– a szolgálatszervezéssel, a tûzoltók napi továbbképzé-

sével és a gyakorlatokkal kapcsolatos feladatok,
– elsõsegélynyújtás, balesetmegelõzés, munkavédelem

a tûzoltás, mentés során,
– alkalmazott pszichológiai ismeretek,
– a tûzoltásvezetõ hatósági jellegû feladatai.
4.2.3.1.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
– a tanfolyamon való részvétel,
– az igazolt hiányzás az össz óraszám 10%-a lehet,
– gyakorló szolgálat teljesítése,
– a KOK által elõírt gyakorlati és önképzési feladatok

igazolt teljesítése.
4.2.3.1.7. A vizsga részei:
– A vizsga elméleti és gyakorlati részbõl áll.
– Az elméleti vizsgarész írásbeli és szóbeli részekbõl

tevõdik össze.
– A gyakorlati vizsgarész egy feltételezett káreset fel-

számolásának vezetése és szakszerû dokumentálása.
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4.2.3.1.8. A vizsgabizottság összetétele:
– A vizsgabizottság három fõbõl áll, 1 elnökbõl és

2 tagból.
– A vizsgabizottság elnökét az OKF Fõigazgatója, tag-

jait a KOK igazgatója bízza meg.
– A bizottság elnökének és tagjainak az állam által elis-

mert felsõfokú végzettséggel és felsõszintû szakmai képe-
sítéssel kell rendelkeznie.

4.2.3.1.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességé-
nek szabályai:

– A vizsgázó teljesítményét a vizsgabizottság osztály-
zatokkal értékeli, ennek alapján egy elméleti és egy gya-
korlati vizsgaosztályzatot kap a vizsgázó.

– Az elméleti (írásbeli) vizsga feladatnál legalább
50% + 1 helyes válasz megoldásával elégséges osztályzat
érhetõ el.

– A gyakorlati vizsgán elégtelen osztályzatot kell adni
a vizsgázónak, ha olyan hibát követ el vagy olyan ismeret-
beli hiányosságról tesz tanúbizonyságot, amely a
valóságban a beavatkozók, illetve a károsultak számára
életveszélyt vagy a kár jelentõs növekedését okozhatja.

– Póttétel húzására, pótfeladat kérésére nincs lehe-
tõség.

4.2.3.1.10. Javítóvizsgára vonatkozó elõírás:
– Az eredménytelen vizsgát tevõk a tanfolyam elvégzé-

sét követõ 10 nap után tehetnek javítóvizsgát elõzetes je-
lentkezés alapján.

– Csak az eredménytelen vizsgarészt (elméleti vagy
gyakorlati) kell ismételni.

4.2.3.1.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumen-
tum:

Az eredményes vizsgát követõen a tanfolyam résztve-
või, a tanfolyam elvégzésérõl a KOK által kiállított bizo-
nyítványt kapnak.

4.2.3.1.12. A bizonyítvány érvényessége:
A bizonyítvány az OKF által meghatározott kreditpont

megszerzésére jogosít.
4.2.3.1.13. A képzés költsége:
A képzés e rendelet 15. § (4) pontja alapján tanfolyami

díj köteles, amit a beiskolázó szerv fizet.
4.2.3.2. Tûzvizsgálói továbbképzõ tanfolyam
4.2.3.2.1. A tanfolyam elvégzésével betölthetõ beosz-

tások, végrehajtható feladatok:
– A tanfolyam elvégzését követõen tûzvizsgálat lefoly-

tatása hajtható végre a 12/2007. (IV. 25) ÖTM rendelet
elõírásainak megfelelõen.

4.2.3.2.2. A beiskolázás feltételei:
– Az állam által elismert felsõfokú végzettség és felsõ-

szintû szakmai végzettség.
4.2.3.2.3. A képzésre történõ jelentkezés feltételei,

esetleges szabályai:
A tanfolyamra történõ jelentkezés a KOK által történõ

elõzetes meghirdetés után írásos beiskolázási javaslat
alapján történik.

4.2.3.2.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 100 óra
4.2.3.2.5. A tanfolyam tananyagának fõbb tananyag-

elemei (témakörei):
– a tûzvizsgálati eljárás általános és speciális szabályai,

– a különbözõ anyagok égési sajátosságai (égéselmélet),
– a helyszíni szemle lefolytatása,
– személyek meghallgatása,
– tûzvizsgálati adatszolgáltatás,
– tûzvizsgálati dokumentáció összeállítása,
– tûzvizsgálatot követõ intézkedések.
4.2.3.2.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
– A tanfolyamon történõ részvétel.
– A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a teljes óra-

szám 15%-át.
– Valós tûzesemény vizsgálati dokumentációjának el-

készítése.
4.2.3.2.7. A vizsga részei:
– Valós tûzesemény vizsgálati dokumentációjának be-

mutatása és szakmai érvek alapján történõ megvédése.
4.2.3.2.8. A vizsgabizottság összetétele:
– A vizsgabizottság két tagból áll.
– A vizsgabizottság egyik tagját a KOK, másik tagját

az OKF szakterülethez és képzéshez kapcsolódó szakirá-
nyú szakmai szerve jelöli ki.

– A vizsgabizottság tagjainak az állam által elismert
felsõfokú szakmai végzettséggel és felsõszintû szakmai
képzettséggel kell rendelkezniük.

4.2.3.2.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességé-
nek szabályai:

– Az értékelés tárgyát az eljárás jogi ismeretek és a tûz-
vizsgálói szakmai ismeretek képezik.

– Az értékelés megfelelt vagy nem megfelelt minõsítésû.
– Az értékelés elõzõleg kidolgozott pontozási rendszer

alapján történik.
4.2.3.2.10. Javítóvizsgára vonatkozó elõírás:
– Sikertelen vizsga után javító(ismétlõ)vizsga korlátlan

számban tehetõ elõzetes jelentkezés alapján.
– Javítóvizsgára az elõzõ vizsgát követõ 10 nap után

kerülhet sor.
4.2.3.2.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
Az eredményes vizsgát követõen a tanfolyam résztve-

või, a tanfolyam elvégzésérõl a KOK által kiállított bizo-
nyítványt kapnak.

4.2.3.2.12. A bizonyítvány érvényessége:
A Tûzvizsgáló tanfolyamot eredményesen elvégzettek

tûzvizsgálat lefolytatására jogosultak a jogszabály elõ-
írásainak megfelelõen.

4.2.3.2.13. A képzés költsége:
A képzés a hivatásos tûzoltók részére térítésmentes.
4.2.3.3. Irodai szoftverek továbbképzõ szaktanfolyam
4.2.3.3.1. A tanfolyam elvégzésével betölthetõ beosz-

tások, végrehajtható feladatok:
A tanfolyam tananyaga a katasztrófavédelem, a polgári

védelem és a tûzoltóságok állományában lévõ azon dolgo-
zók számára nyújt szakmai felkészítést, akik napi munka-
végzéséhez elengedhetetlenül szükséges irodai szoftver is-
meret.

4.2.3.3.2. A beiskolázás feltételei:
Kezelõi szintû operációs rendszer ismeret, felhasználói

szintû számítógép-kezelõi ismeretek.

22. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2827



4.2.3.3.3. A képzésre történõ jelentkezés feltételei,
esetleges szabályai:

A tanfolyamra történõ jelentkezés elõzetes meghirdetés
után írásban történik.

4.2.3.3.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 40 óra.
4.2.3.3.5. A tanfolyam tananyagának fõbb témakörei:
– Hardver ismeret
– Operációs rendszerek
– Mappa és fájl mûveletek
– Rövid anyagok szövegszerkesztése
– Táblázatkezelési alapok
– Internet és e-mail használat
– Irodai szoftver bemutatása, felépítési és mûködési sa-

játosságai.
4.2.3.3.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
A tanfolyam foglalkozásain való kötelezõ részvétel, a

tanfolyam ismeretanyagának elsajátítása, valamint a tan-
folyamon meghatározott gyakorlati feladatok teljesítése.

4.2.3.3.7. A vizsga részei:
A vizsga gyakorlati részbõl áll, melynek során a szoft-

ver mûködési sajátosságainak megfelelõ feladat végrehaj-
tás történik.

4.2.3.3.8. A vizsgabizottság összetétele:
A vizsgáztatást a KOK tanfolyamot tartó tanára végzi.
4.2.3.3.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességé-

nek szabályai:
– A vizsga eredménye megfelelt vagy nem megfelelt

minõsítésû lehet.
– A feladatok megoldására pontozási rendszer van ki-

alakítva.
– A vizsga megfelelt minõsítésû, ha a vizsgázó az össz

pontszám 50% + 1 pontot ér el.
4.2.3.3.10. Javítóvizsgára vonatkozó elõírás:
Sikertelen vizsga után javítóvizsga korlátlan számban

tehetõ elõzetes jelentkezés alapján. Javítóvizsgára az elõ-
zõ vizsgát követõ 10 nap után kerülhet sor.

4.2.3.3.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumen-
tum:

A tanfolyam eredményes elvégzését a KOK által kiadott
bizonyítvány igazolja.

4.2.3.3.12. A bizonyítvány érvényessége:
A bizonyítványt birtokló személy kezelheti az irodai

szoftvert, képes a szoftver funkciójának megfelelõen önál-
ló feladatok végrehajtására.

4.2.3.3.13. A képzés költsége:
A képzés e rendelet 15. § (4) pontja alapján tanfolyami

díj köteles, amit a beiskolázó szerv fizet.
4.2.3.4. Speciális szakmai szoftverek továbbképzõ

szaktanfolyam
4.2.3.4.1. A tanfolyam elvégzésével betölthetõ beosz-

tások, végrehajtható feladatok:
A tanfolyam tananyaga a katasztrófavédelem, a polgári

védelem és a tûzoltóságok állományában lévõ azon dolgo-
zók számára nyújt szakmai felkészítést, akik munkavégzé-
séhez szükséges speciális szakmai szoftver ismeret.

4.2.3.4.2. A beiskolázás feltételei:
Kezelõi szintû operációs rendszer ismeret, felhasználói

szintû számítógép-kezelõi ismeretek.

4.2.3.4.3. A képzésre történõ jelentkezés feltételei,
esetleges szabályai:

A tanfolyamra történõ jelentkezés a KOK által történõ
elõzetes meghirdetés után írásban történik.

4.2.3.4.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 40 óra.
4.2.3.4.5. A tanfolyam tananyagának fõbb témakörei:
– Speciális katasztrófavédelmi szoftver bemutatása,

felépítési és mûködési sajátosságai.
– Mûveletek, folyamatok, kommunikáció lebonyolítá-

sa a speciális szoftver adta lehetõségekhez mérten.
4.2.3.4.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
– A tanfolyam foglalkozásain való kötelezõ részvétel, a

tanfolyam ismeretanyagának elsajátítása, valamint a tan-
folyamon meghatározott gyakorlati feladatok teljesítése.

4.2.3.4.7. A vizsga részei:
A vizsga gyakorlati részbõl áll, melynek során a szoft-

ver mûködési sajátosságainak megfelelõ feladat-végrehaj-
tás történik.

4.2.3.4.8. A vizsgabizottság összetétele:
A vizsgáztatást a KOK tanfolyamot tartó tanára végzi.
4.2.3.4.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességé-

nek szabályai:
– A vizsga eredménye megfelelt vagy nem megfelelt

minõsítésû lehet.
– A feladatok megoldására pontozási rendszer van ki-

alakítva.
– A vizsga megfelelt minõsítésû, ha a vizsgázó az össz-

pontszám 50% + 1 pontot ér el.
4.2.3.4.10. Javítóvizsgára vonatkozó elõírás:
– Sikertelen vizsga után javítóvizsga korlátlan szám-

ban tehetõ elõzetes jelentkezés alapján.
– Javítóvizsgára az elõzõ vizsgát követõ 10 nap után

kerülhet sor.
4.2.3.4.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
A tanfolyam eredményes elvégzését a KOK által kiadott

bizonyítvány igazolja.
4.2.3.4.12. A bizonyítvány érvényessége:
A bizonyítványt birtokló személy kezelheti a speciális

szoftvert, képes a szoftver funkciójának megfelelõen önál-
ló feladatok végrehajtására.

4.2.3.4.13. A képzés költsége:
A képzés e rendelet 15. § (4) pontja alapján tanfolyami

díj köteles, amit a beiskolázó szerv fizet.
4.2.3.5. Veszélyhelyzeti felderítõ csoport (VFCS) to-

vábbképzõ tanfolyam
4.2.3.5.1. A tanfolyam elvégzésével betölthetõ beosz-

tások, végrehajtható feladatok:
A veszélyhelyzeti felderítõ csoportban és a veszélyhely-

zeti felderítõ szolgálatban rendszeresített beosztásokat el-
látók számára.

4.2.3.5.2. A beiskolázás feltételei:
Az állam által elismert középfokú végzettség, alapfokú

szakmai képzettség és a feladat ellátásához szükséges
egészségügyi alkalmasság.

4.2.3.5.3. A képzésre történõ jelentkezés feltételei,
esetleges szabályai:
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A tanfolyamra történõ jelentkezés a KOK által történõ
elõzetes meghirdetés után írásban történik.

4.2.3.5.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 160 óra.
4.2.3.5.5. A tanfolyam tananyagának fõbb tananyag-

elemei (témakörei):
– a VFCS szervezete, mûködése és tevékenysége,
– radiológiai-biológiai és vegyi védelmi ismeretek,
– veszélyes azonos azonosítása, adatbázisok kezelése,
– veszélyes áru szállítási ismeret,
– híradó ismeretek,
– munkavédelmi és biztonságtechnikai ismeretek,
– térinformatika,
– egészségügyi ismeretek,
– tûzoltási és mûszaki mentési ismeretek,
– veszélyhelyzeti alapismeretek,
– pszichikai felkészítés,
– veszélyes anyag jelenlétében történõ VFCS beavat-

kozás,
– kisgépkezelõi ismeretek,
– gyakorlat feladatok végrehajtása (az elméleti ismere-

tek gyakorlatban imitált valóságszerû helyszíneken és te-
repen történõ alkalmazása).

4.2.3.5.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
Az elméleti és a gyakorlati ismeretek elsajátítása.
4.2.3.5.7. A vizsga részei:
– A vizsga elméleti és gyakorlati részbõl áll. Az elmé-

leti vizsga írásban történik.
– Írásbeli és gyakorlati.
4.2.3.5.8. A vizsgabizottság összetétele:
– A vizsgabizottság 3 fõbõl, 1 elnökbõl és 2 tagból áll.
– Az OKF jelöli ki a vizsgabizottság elnökét és 1 tagját

felsõszintû szakmai képzettségû és ezen beosztást betöltõ
szakemberek közül.

– A vizsgabizottság 2. tagja a KOK felsõszintû szakmai
képzettségû, a felkészítésben részt vevõ tanára.

4.2.3.5.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességé-
nek szabályai:

– Az elméleti (írásbeli) vizsgánál pontozási rendszer
van kialakítva.

– A vizsga megfelelt minõsítésû, ha a vizsgázó az össz-
pontszám 50% + 1 pontot ér el. A megállapított ponthatá-
rok alapján érdemjegyet kell adni.

– A gyakorlati vizsga értékelése útmutató szerint törté-
nik.

Gyakorlati vizsgára az elméleti vizsgát eredményesen
teljesítõ hallgató bocsátható.

A vizsgák értékelése ötfokozatú lehet:
– jeles (5),
– jó (4),
– közepes (3),
– elégséges (2),
– elégtelen (1).
4.2.3.5.10. Javítóvizsgára vonatkozó elõírás:
Sikertelen vizsga után javító(ismétlõ)vizsga korlátlan

számban tehetõ elõzetes jelentkezés alapján. Javítóvizsgá-
ra az elõzõ vizsgát követõ 10 nap után kerülhet sor.

4.2.3.5.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
A tanfolyam résztvevõi az eredményes vizsgát köve-

tõen a tanfolyam elvégzésérõl a KOK által kiállított bizo-
nyítványt kapnak.

4.2.3.5.12. A bizonyítvány érvényessége:
A veszélyhelyzeti felderítõ csoportban és a veszélyhely-

zeti felderítõ szolgálatban rendszeresített beosztások
(VFCS parancsnok, technikus, kezelõ) betöltésére jogosít
a kiadott bizonyítvány.

4.2.3.5.13. A képzés költsége:
A képzés e rendelet 15. § (4) pontja alapján tanfolyami

díj köteles, amit a beiskolázó szerv fizet.
4.2.3.6. Polgári védelmi szakmai továbbképzõ tanfo-

lyam
4.2.3.6.1. A tanfolyam elvégzésével betölthetõ beosz-

tások, végrehajtható feladatok:
– A polgári védelmi szakmai továbbképzõ tanfolyami

végzettség feljogosít az OKF által meghatározott kredit-
pont megszerzésére.

4.2.3.6.2. A beiskolázás feltételei:
Az állam által elismert felsõfokú, illetve középfokú

végzettség, valamint a beosztás betöltéséhez szükséges
megfelelõ szintû szakmai képzettség.

4.2.3.6.3. A képzésre történõ jelentkezés feltételei,
esetleges szabályai:

A tanfolyamra történõ jelentkezés a KOK által történõ
elõzetes meghirdetés után írásban történik.

4.2.3.6.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 120 óra,
4.2.3.6.5. A tanfolyam tananyagának fõbb tananyag-

elemei (témakörei):
A szakmai feladatok ellátásához szükséges, az idõben

változó, aktuálisan jelentkezõ polgári védelmi feladatok
teljesítéséhez illeszkedõ ismeretanyag tananyagelemei.

4.2.3.6.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
A tanfolyam foglalkozásain való részvétel és a vizsgára

bocsátás szakmai feladatainak teljesítése.
4.2.3.6.7. A vizsga részei:
A vizsga elméleti (írásbeli, szóbeli) és gyakorlati rész-

bõl áll.
4.2.3.6.8. A vizsgabizottság összetétele:
– A vizsgáztatást vizsgabizottság végzi, amelynek 1 el-

nöke és 2 tagja van.
– A vizsgabizottság elnökét az OKF fõigazgatója jelöli

ki, aki az OKF tanfolyamhoz kapcsolódó szakmai fõosztá-
lyának megfelelõ végzettségû és szakmai tudással rendel-
kezõ szakembere.

– A vizsgabizottság 1. tagját az OKF jelöli ki a KOK
szakmai véleményének figyelembevételével a szakterüle-
ten beosztást betöltõk körébõl.

– A vizsgabizottság 2. tagját a KOK jelöli ki a képzés-
ben részt vevõ tanárok közül.

4.2.3.6.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességé-
nek szabályai:

A tananyag ismeretének értékelése ötfokozatú lehet:
– jeles (5),
– jó (4),
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– közepes (3),
– elégséges (2),
– elégtelen (1).
A vizsga eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarész-

bõl legalább elégséges eredményt ér el.
4.2.3.6.10. Javítóvizsgára vonatkozó elõírás:
– Sikertelen vizsga után javító(ismétlõ)vizsga korlátlan

számban tehetõ elõzetes jelentkezés alapján.
– A javítóvizsgára az elõzõ vizsgát követõ 10 nap után

kerülhet sor.
4.2.3.6.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumen-

tum:
A tanfolyam elvégzését – a tanfolyam sajátosságainak

megfelelõen – a KOK által kiállított dokumentum (bizo-
nyítvány, igazolvány, igazolás stb.) igazolja.

4.2.3.6.12. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumen-
tum érvényessége:

A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum feljogosít
az adott szakmai feladatok elvégzésére.

4.2.3.6.13. A képzés költsége:
A képzés e rendelet 15. § (4) pontja alapján tanfolyami

díj köteles, amit a beiskolázó szerv fizet.
4.2.3.7. Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) to-

vábbképzõ tanfolyam
4.2.3.7.1. A tanfolyam elvégzésével betölthetõ beosz-

tások, végrehajtható feladatok:
– DWS-C (kommunikációs diszpécser-munkaállomás

kezelõi) tanfolyamot híradó ügyeleteseknek (diszpécse-
reknek), DWS-C&M (menedzser diszpécser-munkaállo-
más kezelõi) tanfolyamot ügyeletvezetõi és rendszergaz-
dai beosztást betöltõknek kell elvégezni.

– Tanfolyami végzettséggel betölthetõ munkakörök: A
katasztrófavédelem, polgári védelem és a hivatásos tûzol-
tóságok EDR diszpécser munkaállomásainak kezelése, az
ügyeleti tevékenység keretében – munkaköri leírás szerint.

4.2.3.7.2. A beiskolázás feltételei:
Kezelõi szintû operációs rendszer ismeret, felhasználói

szintû számítógép-kezelõi ismeretek, valamint e rendelet
szerinti alapszintû szakmai képzettség.

4.2.3.7.3. A képzésre történõ jelentkezés feltételei,
esetleges szabályai:

A tanfolyamra történõ jelentkezés elõzetes meghirdetés
után írásban történik.

4.2.3.7.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 60 óra.
4.2.3.7.5. A tanfolyam tananyagának fõbb témakörei:
– Operációs rendszer ismeret, rádióhírközlés alapjai.
– Katasztrófavédelmi Egységes Digitális Rádiórend-

szer (EDR) bemutatása.
– TETRA rendszer elõnyei az analóg rendszerhez vi-

szonyítva.
– TETRA rendszer felépítése, rendszerelemek, hálóza-

ti összeköttetések, mûködési jellemzõk ismertetése.
– DWS szoftver bemutatása, mûködési sajátosságai.
– Egyéni hívások kezdeményezése, fogadása, várakoz-

tatása, hívások dialógusablakának megfelelõ használata.

– Állapot- és szöveges üzenetek küldése, fogadása
egyéni és csoportos azonosítók használatával.

– Kommunikáció egy, illetve több csoporttal egy idõ-
ben, csoportok gyorsegyesítése.

– Megszakító beszédelem elérése csoportban, a bejövõ
és várakozó hívások kezelése; visszahívási kérelmek kül-
dése és kezelése.

– Hiba- és figyelmeztetõ üzenetek megjelenésekor
szükséges intézkedések, segélyhívások kezelése.

– Szervezetek, rádió-elõfizetõk, munkaállomás-fel-
használók, csoportok, átfedõ-csoportok, kliensalkalmazá-
sok kezelése.

– Az EDR rendszerben alkalmazott technológia nyúj-
totta biztonsági kérdések, a hálózatbiztonság és az azono-
sítás eljárásai, azok fontosságai.

4.2.3.7.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
A tanfolyam foglalkozásain való kötelezõ részvétel, a

tanfolyam ismeretanyagának elsajátítása, valamint a tan-
folyamon meghatározott gyakorlati feladatok teljesítése.

4.2.3.7.7. A vizsga részei:
A vizsga egy írásbeli teszt megírásából, ezt követõen

pedig egy gyakorlati részbõl áll, melynek során a szimulá-
tor szoftver mûködési sajátosságainak megfelelõ feladat-
végrehajtás történik véletlenszerû feladatkiosztásban,
minden témakör érintésével.

4.2.3.7.8. A vizsgabizottság összetétele:
A vizsgabizottság két tagból áll. A vizsgabizottság el-

nökét az OKF, tagját a KOK jelöli ki.
4.2.3.7.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességé-

nek szabályai:
– A vizsga eredménye megfelelt vagy nem megfelelt

minõsítésû lehet.
– Az értékelés számítógép segítségével történik. Több

feladatot kell megoldani szimulációs környezetben, mely
érint minden egyes funkciót, szolgáltatást a diszpé-
cser-szoftverben. A számítógép rögzíti, hogy az illetõ egy-
általán megoldja-e a feladatot (esetlegesen mennyi részfel-
adatot végez el), valamint pontosan rögzíti, hogy idõn be-
lül teljesíti-e azt. Az eredményes vizsgát min. 75%-os fel-
adatmegoldás teljesítése jelenti.

4.2.3.7.10. Javítóvizsgára vonatkozó elõírás:
Sikertelen vizsga után javítóvizsga korlátlan számban

tehetõ elõzetes jelentkezés alapján, de a teljes vizsgát meg
kell ismételni (írásbeli teszt + gyakorlati feladatmegoldás).
Javítóvizsgára az elõzõ vizsgát követõ 10 nap után kerül-
het sor.

4.2.3.7.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumen-
tum:

A tanfolyam eredményes elvégzését a KOK által kiadott
bizonyítvány igazolja.

4.2.3.7.12. A bizonyítvány érvényessége:
– A DWS-C (kommunikációs diszpécser-munkaállo-

más kezelõi) tanfolyamot elvégzõ személyt kommuniká-
ciós feladatok (egyéni és csoportos hívás kezdeményezé-
se, fogadása; szöveges és állapotüzenetek küldése, fogadá-
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sa; csoportok gyorsegyesítése; követési lista szakszerû
használata) elvégzésére,

– a DWS-C&M (menedzser diszpécser-munkaállomás
kezelõi) tanfolyamot elvégzõt (a kommunikációs felada-
tok elvégzésén túl) menedzseri feladatok (szervezetek, rá-
dió-elõfizetõk, munkaállomás-felhasználók, csoportok,
átfedõ-csoportok és kliensalkalmazások kezelése, az OKF
ITFO által létrehozott szervezeti struktúrájának ismerteté-
se, csoportok szervezésének elvei) elvégzésére jogosít a
bizonyítvány.

4.2.3.7.13. A képzés költsége:
A tanfolyam a hivatásos katasztrófavédelmi és tûzoltó

szervek, valamint az önkéntes tûzoltóságok részérõl beis-
kolázottak számára tandíjmentes.

4.2.3.8. Hírközpont kezelõi továbbképzõ tanfolyam
4.2.3.8.1. A tanfolyam elvégzésével betölthetõ beosz-

tások, végrehajtható feladatok:
A katasztrófavédelem, polgári védelem és a hivatásos és

önkéntes tûzoltóságok állományában lévõ azon dolgozók
számára nyújt szakmai felkészítést, akik munkavégzésé-
hez szükséges a hírforgalmi eszközök felépítésének, mû-
ködésének és kezelésének ismerete, valamint a hírügyeleti
munkát segítõ szoftverek kezelésének szakszerû elsajátítá-
sa.

4.2.3.8.2. A beiskolázás feltételei:
Kezelõi szintû operációs rendszer ismeret, felhasználói

szintû számítógép-kezelõi ismeretek, valamint alapszintû
hírforgalmi ismeretek.

4.2.3.8.3. A képzésre történõ jelentkezés feltételei,
esetleges szabályai:

A tanfolyamra történõ jelentkezés elõzetes meghirdetés
után írásban történik.

4.2.3.8.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 60 óra.
4.2.3.8.5. A tanfolyam tananyagának fõbb témakörei:
– Operációs rendszer ismeret, elektrotechnika és rádió-

hírközlés alapjai, törvényszerûségei.
– Katasztrófavédelmi Egységes Digitális Rádiórend-

szer (EDR) bemutatása.
– Digitális rendszer felépítése, rendszerelemek, háló-

zati összeköttetések, mûködési jellemzõk ismertetése.
– TETRA rendszer elõnyei az analóg rendszerhez vi-

szonyítva.
– Rendszeresített rádiók típusai, tartozékai, szolgálta-

tásai, kezelése.
– Rádióforgalmi szabályzat ismertetése.
– Ügyeleti rendszer felépítése, mûködése, kezelése;

egyéb beépített berendezések jellemzése.
– Beérkezõ információk szakszerû feldolgozása, riasz-

tás és káresemény-felszámolás során végrehajtandó fel-
adatok, RST használata.

– Ügyeleti munkát segítõ szoftverek bemutatása, fel-
építési és mûködési sajátosságainak ismertetése.

– Térinformatika jelentõsége.

4.2.3.8.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
A tanfolyam foglalkozásain való kötelezõ részvétel, a

tanfolyam ismeretanyagának elsajátítása, valamint a tan-
folyamon meghatározott gyakorlati feladatok teljesítése.

4.2.3.8.7. A vizsga részei:
A vizsga egy írásbeli, ezt követõen pedig egy gyakorlati

részbõl áll, mely során a vizsgázónak egy elképzelt kárese-
mény felszámolása során szükséges feladatokat kell végre-
hajtania.

4.2.3.8.8. A vizsgabizottság összetétele:
A vizsgáztatást a KOK tanfolyamot tartó tanára végzi.
4.2.3.8.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességé-

nek szabályai:
– A vizsga eredménye megfelelt vagy nem megfelelt

minõsítésû lehet.
– A feladatok megoldására pontozási rendszer van ki-

alakítva.
– A vizsga megfelelt minõsítésû, ha a vizsgázó az össz-

pontszám 50% + 1 pontot ér el.
4.2.3.8.10. Javítóvizsgára vonatkozó elõírás:
Sikertelen vizsga után javítóvizsga korlátlan számban

tehetõ elõzetes jelentkezés alapján, de a teljes vizsgát meg
kell ismételni (írásbeli + gyakorlati feladatmegoldás).
Javítóvizsgára az elõzõ vizsgát követõ 10 nap után kerül-
het sor.

4.2.3.8.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumen-
tum:

A tanfolyam eredményes elvégzését a KOK által kiadott
bizonyítvány igazolja.

4.2.3.8.12. A bizonyítvány érvényessége:
A bizonyítványt birtokló személy kezelheti a hírköz-

pontokhoz és ügyeleti pultokhoz tartozó hírforgalmi esz-
közöket, digitális rádiókat, valamint az ügyeleti munkát
segítõ szoftvereket; továbbá képes a riasztás és kárese-
mény felszámolás során önálló feladatok végrehajtására.

4.2.3.8.13. A képzés költsége:
A képzés e rendelet 15. § (4) pontja alapján tanfolyami

díj köteles, amit a beiskolázó szerv fizet.
4.2.3.9. Tûzoltó alaptanfolyam
4.2.3.9.1. A beiskolázás feltételei:
Önkéntes, létesítményi vagy tûzoltó egyesületi tagság,

legalább általános iskolai végzettség, megfelelõ egészség-
ügyi alkalmasság.

4.2.3.9.2. A képzésre történõ jelentkezés módja:
A tanfolyamra történõ jelentkezés elõzetes meghirdetés

után, írásban történik.
4.2.3.9.3. A tanfolyam maximális óraszáma: 40 óra.
4.2.3.9.4. A tanfolyam tananyagának fõbb témakörei:
A tûzoltóság felépítése, szervezete, irányítása, az égés

fajtái és a tûz jellemzése, veszélyforrások felismerése és
csoportosítása, elsõsegélynyújtás, szerelési, mentési gya-
korlatok, kézi tûzoltó készülékek mûködése és alkalmazá-
sa, egyéb szakfelszerelések és eszközök, a tûzoltásra, mû-
szaki mentésre, valamint a katasztrófaelhárításra vonatko-
zó szabályozás, mûszaki mentési ismeretek, tûzvédelem
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megelõzési feladatai. Az elméleti ismeretek aránya 30%, a
gyakorlati képzés aránya 70%.

4.2.3.9.5. A vizsga részei: szóbeli, gyakorlati.
4.2.3.9.6. A vizsgabizottság összetétele: A képzést

szervezõ elõadók közül 3 fõ.
4.2.3.9.7. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumen-

tum: A vizsgáztató által kiadott tanúsítvány.
4.2.3.10. Tûzoltó szakmai továbbképzõ tanfolyam
4.2.3.10.1. A tanfolyam elvégzésével betölthetõ beosz-

tások, végrehajtható feladatok:
– A tûzoltó szakmai továbbképzõ tanfolyami végzett-

ség feljogosít az OKF által meghatározott kreditpont meg-
szerzésére.

4.2.3.10.2. A beiskolázás feltételei:
Az állam által elismert felsõfokú, illetve középfokú

végzettség, valamint a beosztás betöltéséhez szükséges
megfelelõ szintû szakmai végzettség.

4.2.3.10.3. A képzésre történõ jelentkezés feltételei,
esetleges szabályai:

A tanfolyamra történõ jelentkezés a KOK által történõ
elõzetes meghirdetés után írásban történik.

4.2.3.10.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 120 óra.
4.2.3.10.5. A tanfolyam tananyagának fõbb tananyag-

elemei (témakörei):
– A szakmai feladatok ellátásához szükséges, az idõ-

ben változó, aktuálisan jelentkezõ tûzoltói feladatok telje-
sítéséhez illeszkedõ ismeretanyag tananyagelemei.

4.2.3.10.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
A tanfolyam foglalkozásain való részvétel és a vizsgára

bocsátás szakmai feladatainak teljesítése.
4.2.3.10.7. A vizsga részei:
A vizsga elméleti (írásbeli, szóbeli) és gyakorlati rész-

bõl áll.
4.2.3.10.8. A vizsgabizottság összetétele:
– A vizsgáztatást vizsgabizottság végzi, amelynek 1 el-

nöke és 2 tagja van.
– A vizsgabizottság elnökét az OKF fõigazgatója jelöli

ki, aki az OKF tanfolyamhoz kapcsolódó szakmai fõosztá-
lyának megfelelõ végzettségû és szakmai tudással rendel-
kezõ szakembere.

– A vizsgabizottság 1. tagját a HÖTOSZ, illetve a LÖ-
TOSZ jelöli ki a KOK szakmai véleményének figyelembe-
vételével a szakterületen beosztást betöltõk körébõl.

– A vizsgabizottság 2. tagját a KOK jelöli ki a képzés-
ben részt vevõ tanárok közül.

4.2.3.10.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményessé-
gének szabályai:

A tananyag ismeretének értékelése ötfokozatú lehet:
– jeles (5),
– jó (4),
– közepes (3),
– elégséges (2),
– elégtelen (1).
A vizsga eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarész-

bõl legalább elégséges eredményt ér el.

4.2.3.10.10. Javítóvizsgára vonatkozó elõírás:
– Sikertelen vizsga után javító(ismétlõ)vizsga korlátlan

számban tehetõ elõzetes jelentkezés alapján.
– A javítóvizsgára az elõzõ vizsgát követõ 10 nap után

kerülhet sor.
4.2.3.10.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumen-

tum:
A tanfolyam elvégzését – a tanfolyam sajátosságainak

megfelelõen – a KOK által kiállított dokumentum (bizo-
nyítvány, igazolvány, igazolás stb.) igazolja.

4.2.3.10.12. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumen-
tum érvényessége:

A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum feljogosít
az adott szakmai feladatok elvégzésére.

4.2.3.10.13. A képzés költsége:
A képzés e rendelet 15. § (4) pontja alapján tanfolyami

díj köteles, amit a beiskolázó szerv fizet.

3. melléklet
a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek,
a tûzoltóságok, a katasztrófavédelmi, tûzvédelmi

és polgári védelmi képzés irányítását és felügyeletét
ellátó központi közigazgatási szervezetek és ez irányú

tevékenységet végzõ szervezeti egységei, tagjai,
az oktatást folytató intézmények tagjai,
valamint az ez irányú szakágazatokban

foglalkoztatottak által e rendelet hatálybalépése elõtt
megindított képzések (szaktanfolyamok) során

megszerzett szakmai képesítéseinek szintje
az alkalmazó szervek, illetve munkakörök szerint

1. Katasztrófavédelem és polgári védelem szakterülete

1.1. Szakmai szolgálati beosztásokban

1.1.1. Alapszintû:
– katasztrófavédelmi alaptanfolyami képesítés,
– Polgári Védelmi Oktatási Intézet (a továbbiakban:

PVOI) 5 hónapos levelezõ pv. tanfolyami,
– Polgári Védelem Országos Vezetõképzõ Intézet

(a továbbiakban: PV OVKI) 4 hetes nappali pv. tanfolyami
képesítés.

1.1.2. Középszintû:
– PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola 3 hónapos tisztképzõ

tanfolyami,
– PV Kiképzõ Központ zászlósképzõ tanfolyami képe-

sítés.

1.1.3. Felsõszintû:
– fõiskolai szintû katasztrófavédelmi szak,
– egyetemi szintû védelmi igazgatási szak, katasztrófa-

védelmi szakirány,
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– egyetemi szintû környezetmérnöki szak, katasztrófa-
védelmi szakirány,

– fõiskolai szintû tûzvédelmi szak, tûzvédelmi szak-
irány,

– katasztrófa- és tûzvédelmi szervezõ (tiszt) szakképzés,
– a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelõ

egyetemen, fõiskolán, akadémián szerzett szakirányú vég-
zettség,

– a PV OVKI, a BM Tûz- és Polgári Védelmi Intézet,
(a továbbiakban: BM TPVI), valamint a PVOI 5 hónapos
nappali felsõfokú polgári védelmi tanfolyami,

– PV Kiképzõ Központ 4 hónapos nappali polgári vé-
delmi tiszti átképzõ tanfolyami,

– PVOI, Polgári Védelmi Oktatási Központ (a továb-
biakban: PVOK), BM KOK 10 hónapos levelezõ polgári
védelmi vezetõi tanfolyami,

– külföldi polgári védelmi törzstiszti tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola 8 hónapos tisztképzõ

tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola egyéves tartalékos tiszt-

képzõ tanfolyami,
– Légoltalmi Országos Törzsparancsnokság tisztjeinek

egyéves levelezõ tanfolyami,
– honvédségtõl áthelyezett tisztek egyéves tiszti tanfo-

lyami,
– Egyesített Tisztiiskola Polgári védelmi tanfolyami

képesítés.

1.2. Nem szakmai szolgálati beosztásokban

1.2.1. Alapszintû:
– katasztrófavédelmi alaptanfolyami képesítés.

2. Tûzoltóság szakterülete

2.1. Szakmai szolgálati beosztásokban

2.1.1. Alapszintû:
– 6 hetes tûzoltó alapfokú tanfolyam, három és fél,

vagy öt hónapos tiszthelyettes-képzõ szakon szerzett ké-
pesítés.

2.1.2. Középszintû:
– katasztrófa- és tûzvédelmi technikus szakképzés,
– a hazai és külföldi tûzoltó, egy- vagy kétéves nappali,

illetõleg hároméves levelezõ tiszti képzés, hároméves le-
velezõ tûzvédelmi vezetõi, valamint tûzoltótechnikus
(OKJ azonosító szám: 52 8915 01) szakképesítés,

– BM Akadémia Tûzoltó Tagozatán szerzett képesítés,
– tiszti vizsga,
– zászlósképzõ, 10 hónapos tûzoltó tiszthelyettes-képzõ,

tûzoltó (OKJ azonosító szám: 32 8915 01) szakképesítés,
– az önkéntes tûzoltóságoknál az 1995 elõtt, legalább

megyei szintû irányító szervezet által szervezett egyesületi
parancsnoki tanfolyam, valamint a 10 hónapos vagy
hosszabb képzési idejû önkéntes és létesítményi tûzoltópa-
rancsnok-képzõ szakon 2002. december 31-ig megszerzett
képesítés.

2.1.3. Felsõszintû:
– fõiskolai szintû tûzvédelmi mérnök szak,
– fõiskolai szintû katasztrófavédelmi szak (e végzettség

csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató
rendelkezik a hivatásos állományra elõírt, valamely – tûzol-
tás, mûszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfo-
kú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),

– fõiskolai szintû mûszaki szakoktató szak, tûzvédelmi
szakirány (2002. február után beiskolázottak részérõl e
végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a vég-
zett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra elõírt va-
lamely – tûzoltás, mûszaki mentés vezetésére jogosí-
tó – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakkép-
zettséggel),

– katasztrófa- és tûzvédelmi szervezõ (tiszt) szakképzés,
– a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelõ

egyetemen, fõiskolán, akadémián szerzett szakirányú vég-
zettség,

– egyetemi vagy fõiskolai végzettség megszerzését
követõen a tûzoltó tiszti átképzõ, tûzoltó átképzõ szakon
szerzett képesítés,

– a tûzoltó technikusképzõ szakon szerzett szakképesí-
tés, a 2002. december 31. elõtt megkezdett felsõfokú isko-
lai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt,

– a kétéves nappali vagy hároméves levelezõ tisztkép-
zõ szakon és a BM Akadémia Tûzoltó Tagozatán szerzett
képesítés, a 2002. december 31. elõtt megkezdett felsõfo-
kú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt,

2.2. Nem szakmai szolgálati beosztásokban

2.2.1. Alapszintû:
A 2.1.1. pontban felsorolt képzettségeken túl:
– tûzoltó alaptanfolyami képesítés.

2.2.2. Középszintû:
A 2.1.2. pontban felsorolt képzettségeken túl:
– 1990 elõtt tett zászlósi alapismereti vizsga.

2.2.3. Felsõszintû:
A 2.1.3. pontban felsorolt képzettségeken túl:
– tûzoltó (tiszti) alapismereti tanfolyami képesítés, il-

letve tiszti alapismereti vizsga.

4. melléklet
a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

Az önkéntes tûzoltóságok,
a létesítményi tûzoltóságok, valamint a tûzoltó

egyesületek tûzoltási és mûszaki mentési feladatokat
ellátó tagjainak képesítési követelményei

1.1. Nem fõfoglalkozású, beosztott állományú önkéntes
és létesítményi tûzoltó: tûzoltó alaptanfolyami képesítés.

1.2. Fõfoglalkozású, beosztott állományú önkéntes és
létesítményi tûzoltó: tûzoltó szakképesítés.
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1.3. Tûzoltó egyesületek tûzoltási, mûszaki mentési,
katasztrófaelhárítási feladatokra igénybe vehetõ tagjai:

1.3.1. Tûzoltás-irányító: legalább tûzoltó szakképesí-
tés.

1.3.2. Beosztott tûzoltó, sugárvezetõ, híradó-ügyele-
tes: tûzoltó alaptanfolyami képesítés.

1.3.3. Gépkocsivezetõ, szerkezelõ: tûzoltó alaptanfo-
lyami képesítés, valamint a beosztásnak megfelelõ szak-
tanfolyam.

5. melléklet
a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem,
a polgári védelem területén foglalkoztatottak által

e rendelet hatálybalépése elõtt megindított képzések
során megszerzett, elismert képesítései

1.1. Alapszintû:
– katasztrófavédelmi elõadó szakképzés,
– BM KOK, PVOI, PVOK 5 hónapos levelezõ alapfo-

kú pv. (elõadó, segítõ) tanfolyami,
– PV OVKI, PVOI 4 hetes pv. tanfolyami képesítés.

1.2. Középszintû:
– katasztrófavédelmi elõadó szakképzés,
– PV Kiképzõ Központ 18 hónapos, levelezõ, üzemi

törzsparancsnoki tanfolyami,
– PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola 3 hónapos tisztképzõ

tanfolyami,
– PV Kiképzõ Központ zászlósképzõ tanfolyami képe-

sítés.

1.3. Felsõszintû:
– katasztrófavédelmi fõelõadó szakképzés,
– fõiskolai szintû katasztrófavédelmi szak,
– egyetemi szintû védelmi igazgatási szak, katasztrófa-

védelmi szakirány,
– egyetemi szintû környezetmérnöki szak, katasztrófa-

védelmi szakirány,
– katasztrófa- és tûzvédelmi szervezõ (tiszt) szak-

képzés,
– a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelõ

egyetemen, fõiskolán, akadémián szerzett szakirányú vég-
zettség,

– Légoltalmi Központi Iskola mûszaki tanfolyam üze-
mi törzsparancsnoki tanfolyami,

– Légoltalmi Központi Iskola légoltalmi zászlóaljpa-
rancsnoki és törzsfõnöki tanfolyami,

– PVOI 10 hónapos felsõfokú polgári védelmi tanfo-
lyami,

– PV OVKI, PVOI 5 hónapos nappali felsõfokú polgári
védelmi tanfolyami,

– PV Kiképzõ Központ 4 hónapos nappali polgári vé-
delmi tiszti átképzõ tanfolyami,

– PVOI, PVOK, BM KOK 10 hónapos levelezõ polgári
védelmi vezetõi tanfolyami,

– Külföldi polgári védelmi törzstiszti tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola 8 hónapos tisztképzõ

tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola egyéves tartalékos tiszt-

képzõ tanfolyami,
– Légoltalmi Országos Törzsparancsnokság tisztjeinek

egyéves levelezõ tanfolyami,
– Egyesített Tisztiiskola Polgári védelmi tanfolyami

képesítés.

6. melléklet
a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a tûzvédelem
szakágazatban, illetve a tûzvédelmi szolgáltatás

területén foglalkoztatottak által e rendelet
hatálybalépése elõtt megindított képzések során

megszerzett, elismert képesítései

1.1. Alapszintû:
– tûzvédelmi elõadó II. (OKJ azonosító szám:

51 8915 01) szakon, valamint az 1993 elõtt az irányító
szervek által szervezett, legalább egyéves levelezõ vagy
egy hónapos bentlakásos alapfokú tûzvédelmi tanfolya-
mon szerzett szakképzettség, illetõleg képesítés.

1.2. Középszintû:
– tûzvédelmi elõadó szakképzés,
– a 10 hónapos képzési idejû tûzoltó tiszthelyettes-kép-

zõ szakon,
– az 1991 elõtt a minisztériumok és a fõvárosi, illetõleg

a megyei tanácsok végrehajtó bizottságai, valamint a BM
TKK által szervezett kétéves levelezõ, illetve a 2 hónapos
bentlakásos tûzvédelmi elõadói tanfolyamon,

– 1991 után a BM Tûzvédelmi Oktató és Kutató Inté-
zetben szerzett középfokú tûzvédelmi elõadói,

– 1993-ig a Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ In-
tézetben és jogelõdjeiben, munkavédelmi felsõfokú tanfo-
lyamon szerzett középfokú tûzvédelmi,

– tûzvédelmi elõadó I. szakon (OKJ azonosító szám:
53 8915 01) szerzett képesítés, illetõleg szakképzettség.

1.3. Felsõszintû:
– tûzvédelmi fõelõadó szakképzés,
– fõiskolai szintû tûzvédelmi szak, tûzvédelmi szak-

irány,
– fõiskolai szintû mûszaki szakoktató szak, tûzvédelmi

szakirány (2002. február után beiskolázottak részérõl e
végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a vég-
zett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra elõírt, va-
lamely – tûzoltás, mûszaki mentés vezetésére jogosí-
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tó – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakkép-
zettséggel),

– katasztrófa- és tûzvédelmi szervezõ (tiszt) szakkép-
zés,

– a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert
felsõoktatási intézmény szakirányú szakán okleveles tûz-
védelmi mérnöki és tûzvédelmi mérnöki szakon szerzett
végzettség,

– a tûzoltó tiszti átképzõ, tûzoltó átképzõ szakon,
– a BM Akadémia Tûzoltó Tagozatán,
– a tûzoltótechnikus-képzõ szakon, valamint a kétéves

nappali vagy hároméves levelezõ tisztképzõ szakon,
– a hároméves levelezõ tûzvédelmi elõadói, illetve tûz-

védelmi vezetõi szakon, valamint a tûzvédelmi szakelõ-
adói szakon (OKJ azonosító szám: 71 8915 01) szerzett ké-
pesítés, illetõleg szakképzettség.

7. melléklet
a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

Mûszaki szaktanfolyamhoz kötött gépek, gépi
berendezések és gépjármûvek besorolása

1.1. Tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyamhoz kötött
gépcsaládok és géptípusok:

– emelõkosaras tûzoltó gépjármûvek,

– létrás tûzoltó gépjármûvek,
– légzésvédõ készülék palacktöltõ kompresszorok,
– áramfejlesztõk (10 KVA, illetve a 10 KVA teljesít-

mény feletti, beépített gépek esetén),
– tûzoltódaruk, illetve daruval felszerelt tûzoltó gépjár-

mûvek,
– cserefelépítmény-hordozó jármûvek,
– mûszaki mentõ gépjármûvek és vegyi balesetelhárító

gépjármûvek (ha rendelkeznek beépített, zárt hajtásláncú
elõzõekben felsorolt gépcsaládok, géptípusok valamelyi-
kével),

– egyéb tûzoltó gépjármûvek.

1.2. Tûzoltótechnika-kezelõi alaptanfolyamhoz nem
kötött gépcsaládok és géptípusok:

– gépjármûfecskendõk,
– habbal oltó gépjármûvek,
– porral oltó gépjármûvek,
– egyéb tûzoltógépjármûvek,
– cserefelépítmények,
– mûszaki mentések gépei és berendezései,
– vegyi balesetelhárítás gépei és berendezései,
– áramfejlesztõk (10 KVA teljesítmény alatt),
– folyadékszállításra használható (szivattyúval ellátott)

egyéb gépek,
– tûzoltás és mûszaki mentés egyéb, az elõzõekben fel

nem sorolt gépei és berendezései.
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8. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

A tûzoltótechnika-kezelõi igazolvány alaki és formai követelményei

(Az igazolvány külsõ oldala)

TÛZOLTÓ TECHNIKA KEZELÕI IGAZOLVÁNY

(Az igazolvány belsõ oldala)

...../20.....

anyakönyvi szám

TUDNIVALÓK

..........................................................................................,
aki 20....... évben ................................ hó ............. napján
........................................................ helységben született,

anyja neve: .......................................................................
a jogosítványba bejegyzett tûzoltógépek és gépi
berendezések kezelésére jogosult.

1. Az igazolvánnyal rendelkezõk évenként kötelesek
idõszakos orvosi vizsgálaton megjelenni.

2. Az igazolványt a tulajdonosa géppel vagy gépi
berendezéssel történõ munkavégzés idõtartamára
köteles magánál tartani, és a hatósági személyek
felkérésére felmutatni.

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

3×4 cm
fénykép

P. H.

.....................................................
kiállító szerv vezetõje

..........................................................
az igazolvány tulajdonosa

VIZSGABEJEGYZÉS

A hatályos jogszabály szerinti tûzoltó géptípus
megnevezése

A tûzoltógépek közül sikeres vizsgát tett

.............................................................................................

.............................................................................................
típ. Tûzoltógép

............................................................................................

............................................................................................
típ. Tûzoltógép

Kelt: ,
........ év ........................ hó ............ n.

Kelt: ,
........ év ......................... hó ............ n.

P. H.

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

P. H.

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

.............................................................................................
típ. Tûzoltógép

............................................................................................

............................................................................................
típ. Tûzoltógép

Kelt: ,
........ év ........................ hó ............ n.

Kelt: ,
........ év ......................... hó ............ n.

P. H.

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

P. H.

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

.............................................................................................

.............................................................................................
típ. Tûzoltógép

.............................................................................................

.............................................................................................
típ. Tûzoltógép

Kelt: ,
........ év ........................ hó ............ n.

Kelt: ,
........ év ......................... hó ............ n.

P. H.

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

P. H.

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

.............................................................................................

.............................................................................................
típ. Tûzoltógép

.............................................................................................

.............................................................................................
típ. Tûzoltógép

Kelt: ,
........ év ........................ hó ............ n.

Kelt: ,
........ év ......................... hó ............ n.

P. H.

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

P. H.

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

ORVOSI BEJEGYZÉS ORVOSI BEJEGYZÉS

Érvényes: .............. év .................................. hó ...........-ig Érvényes: .............. év ................................. hó ...........-ig

Kelt: ..................... év .................................. hó ........... n. Kelt: ....................... év ................................. hó ........... n.

P. H.

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

P. H.

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

Érvényes: .............. év .................................. hó ...........-ig Érvényes: .............. év ................................. hó ...........-ig

Kelt: ..................... év .................................. hó ........... n. Kelt: ....................... év ................................. hó ........... n.

P. H.

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

P. H.

..........................................................................................
aláírás
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Érvényes: .............. év .................................. hó ...........-ig Érvényes: .............. év ................................. hó ...........-ig

Kelt: ..................... év .................................. hó ........... n. Kelt: ....................... év ................................. hó ........... n.

P. H.

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

P. H.

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

Érvényes: .............. év .................................. hó ...........-ig Érvényes: .............. év ................................. hó ...........-ig

Kelt: ..................... év .................................. hó ........... n. Kelt: ....................... év ................................. hó ........... n.

P. H.

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

P. H.

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

EGYÉB BEJEGYZÉSEK EGYÉB BEJEGYZÉSEK

9. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek
és a tûzoltóságok gépjármûvezetõinek képzési rendje

1.1. A gépjármûvezetõk képzési kategóriái

1.1.1. Alapszintû: a szolgálati gépjármûvek vezetésére felkészítõ 10 tanórás képzés.

1.1.2. Emelt szintû: a megkülönböztetõ jelzéseket használó szolgálati gépjármû vezetésére felkészítõ elméleti képzés.

1.1.3. Speciális: a tûzoltó-parancsnokságok igényei alapján, egyes sajátos beosztások betöltéséhez egyedi tematika
alapján végrehajtott képzés.

1.2. A gépjármûvezetõ-képzésben való részvétel feltételei

1.2.1. Alapszintû: érvényes vezetõi engedély, minimum I. egészségi alkalmassági csoportba való besorolás.

1.2.2. Emelt szintû, valamint speciális: az adott jármûkategóriára érvényes vezetõi engedély, alapszintû gépjármûve-
zetõi képzésben való részvétel, a követelmények teljesítése, II. egészségi alkalmassági csoportba való besorolás, pszi-
chológiaalkalmasság.

1.3. Képzési követelmények

1.3.1. Alapszintû: a tematika elméleti tananyagának számon kérése írásban, valamint a tematika gyakorlati tananyaga
alapján összeállított vizsgafeladatok (tanpálya) teljesítése meghatározott szintidõn belül.

1.3.2. Emelt szintû: a tematika elméleti tananyagának számon kérése írásban, valamint szolgálati idõben évi 100 veze-
tett óra, vagy 600 vezetett kilométer – az állományilletékes parancsnok által hiteles dokumentummal történõ – igazolása.

1.3.3. Speciális: a tematika elméleti tananyagának számon kérése írásban, valamint a tematika gyakorlati tananyaga
alapján összeállított vizsgafeladatok megoldása.
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Ágasegyháza Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A pályázatot a székhelytelepülés önkormányzata – a tár-
sult település körjegyzõségbõl történõ kiválása folytán – a
Ktv. 17. § (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel te-
szi közzé.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi ka-

ron szerzett doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a vezetõi elképzelések ismertetését,
– az iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A jegyzõ kinevezése 2009. január 1. hatállyal történik
és határozatlan idõre szól. Az illetmény megállapítása, va-
lamint – egyébiránt – a kinevezés a Ktv. vonatkozó rendel-
kezéseinek alkalmazásával történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15 napon belül.

A pályázatot Ágasegyháza Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a benyújtási határidõt követõ legköze-
lebbi képviselõ-testületi ülésén bírálja el. A döntést követõ
8 napon belül a pályázók értesítése megtörténik.

A pályázatot 1 példányban Ágasegyháza Község pol-
gármesteréhez címezve kell benyújtani az alábbi címre:
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám.

A pályázattal kapcsolatosan információt Ádám József-
nétõl, Ágasegyháza Község polgármesterétõl a (76)
388-211-es telefonszámon lehet kérni.

Diósd Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
36. § (1) bekezdése alapján, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekez-
désének és 10. §-ának figyelembevételével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség teljesítése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

eredetiben,
– a képzettséget tanúsító okirat hitelesített másolatát,
– a szakvizsgát igazoló dokumentum hitelesített máso-

latát,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázati anyagát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testü-

leti ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.

A kinevezés – hat hónapig terjedõ próbaidõ közbeikta-
tásával – határozatlan idõre szól.

A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
Illetmény és juttatás a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. tv. alapján történik.
Munkavégzés helye: Diósd, Szent István tér 1.

Az aljegyzõ által ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése,
– a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása,
– (a jegyzõ helyettesítésére kinevezett) aljegyzõ belsõ

szervezeti egységet is vezet.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasz-

talat,
– közbeszerzés területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatokat az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivata-
los lapjában (Belügyi Közlöny) történõ megjelenéstõl szá-
mított 15 napon belül postai úton kell benyújtani Diósd
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Község Jegyzõjéhez (2049 Diósd, Szent István tér 1.).
A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: az aljegyzõi kine-
vezésrõl – a jegyzõ javaslatára – a képviselõ-testület leg-
késõbb a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ elsõ
rendes képviselõ-testületi ülésen dönt, vagy eredményte-
lennek nyilvánítja a pályázatot.

A munkakör 2009. január 1. napjától betölthetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje,

módja: a pályázók személyes meghallgatáson vesznek
részt.

Felvilágosítást Diósd község jegyzõje ad a fenti címen,
illetve a 06 (23) 545-550-es telefonszámon.

Edelény Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Edelény Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Kistérségi Hivatalánál

belsõ ellenõri munkakör betöltésére

Az állás legkorábban 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.

Képesítési feltételek:
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meg-

határozott képesítési követelmények,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.

Ellátandó feladatok:
– az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó

települési önkormányzatok és költségvetési szerveik belsõ
ellenõrzése.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 19.
A pályázatot „Belsõ ellenõri pályázat” jeligével ellátott

zárt borítékban Edelény Város Önkormányzatának jegy-
zõjéhez címezve kell benyújtani. Cím: 3780 Edelény,
István király útja 52.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 31.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást nyújt Méhész
Katalin aljegyzõ, tel.: 06 (48) 524-100.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartjuk.

Eperjeske–Tiszamogyorós Községi Önkormányzatok
körjegyzõje

pályázatot hirdet
pénzügyi és gazdálkodási ügyintézõ munkakör

betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképesítés, vagy
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénz-

ügyi, számviteli szakképesítés, vagy
– középiskolai végzettség és OKJ szerint: pénzügyi-

számviteli szakképzettség, mérlegképes könyvelõ állam-
háztartási szak,

– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél töltött legalább 1 éves szak-

mai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi és szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitele-

sített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok: pénzügyi-gazdálkodási feladatok.
Munkavégzés helye: Eperjeske, Szabadság tér 1.
Bérezés: a Ktv. szerint.
Az állás betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.
A kinevezés határozatlan idejû, hat hónap próbaidõ ki-

kötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 15 napon belül.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 15 na-

pon belül.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Vári-

Nagyné dr. Fehér Erzsébet körjegyzõ, 4646 Eperjeske,
Szabadság tér 1.

A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámon le-
het érdeklõdni: 06 (45) 708-200.
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Gyulaháza Község Önkormányzatának
és Gemzse Község Önkormányzatának

képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat meghirdetésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján kerül sor.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

A munkakör 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.

Az ellátandó körjegyzõi feladatok az alábbiak:
– a pályázatot kiíró települések körjegyzõi feladatai a

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
36. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mente-

sülés).

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.

A képviselõ-testületek közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázót is kinevezhetnek, feltéve, hogy a
kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigaz-
gatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnök-
sége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsí-
tett tudományos fokozat alapján adott mentesítést meg-
szerzi.

A körjegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alapján
vagyonnyilatkozat tételére köteles.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát,
– vezetési, szervezési elképzeléseit a körjegyzõségre

vonatkozóan,
– a végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról, illetve ezek

alóli mentesítésrõl kiállított dokumentumot.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat benyújtása: személyesen vagy ajánlott kül-
deményként, 1 példányban Gyulaháza Község polgármes-
terének (Bardi Béla, 4545 Gyulaháza, Petõfi u. 45.) lehet
benyújtani.

További információkat Gyulaháza község polgármeste-
rétõl – telefon: (45) 715-006 – kérhetnek a pályázók.

Döntés a benyújtási határidõt követõ legközelebbi, a ki-
író képviselõ-testületek együttes ülésén várható.

Gyulaháza Község Önkormányzatának
és Gemzse Község Önkormányzatának

képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

aljegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat meghirdetésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján kerül sor.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

A munkakör 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mentesü-

lés).

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az aljegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alapján
vagyonnyilatkozat tételére köteles.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról, illetve ezek

alóli mentesítésrõl kiállított dokumentumot.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap.
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A pályázat benyújtása: személyesen vagy ajánlott kül-
deményként, 1 példányban Gyulaháza község polgármes-
terének (Bardi Béla, 4545 Gyulaháza, Petõfi u. 45.) lehet
benyújtani.

További információkat Gyulaháza község polgármeste-
rétõl – telefon: (45) 715-006 – kérhetnek a pályázók.

Döntés a benyújtási határidõt követõ legközelebbi, a ki-
író képviselõ-testületek együttes ülésén várható.

Hosszúpályi nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

gazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II/2. pontjában a
II. besorolási osztályban meghatározott képesítési követel-
mény,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

gyakorlat,
– szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ programok fel-

használói szintû ismerete (Word, Excel),
– hosszúpályi lakhely.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Ellátandó munkakör: pénzügyi, gazdasági feladatok
(számlák kontírozása, anyagkönyvelés).

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv.-ben elõírtak alapján.

A kinevezés hat hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól.

Az álláshely betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést (2008. november 17.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 15 napon belül.

A pályázatot postai úton kell benyújtani zárt borítékban
a következõ címre: Hosszúpályi nagyközség jegyzõje,

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. A borítékon fel kell
tüntetni: „Pályázat gazdálkodási ügyintézõ munkakörre”.

A pályázattal kapcsolatban további információ
dr. Gulyás Ferenc jegyzõtõl kérhetõ az (52) 598-450-es
telefonszámon.

Hosszúpályi nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

gazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II/2. pontjában a
II. besorolási osztályban meghatározott képesítési követel-
mény,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

gyakorlat,
– szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ programok fel-

használói szintû ismerete (Word, Excel),
– hosszúpályi lakhely.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Ellátandó munkakör: Pénzügyi, gazdasági feladatok
(tb-ügyintézés, áfabevallás, anyagkönyvelés).

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv.-ben elõírtak alapján.

A kinevezés hat hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól.

Az álláshely betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést (2008. november 17.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 15 napon belül.

A pályázatot postai úton kell benyújtani zárt borítékban
a következõ címre: Hosszúpályi nagyközség jegyzõje,
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. A borítékon fel kell
tüntetni: „Pályázat gazdálkodási ügyintézõ munkakörre”.

A pályázattal kapcsolatban további információ
dr. Gulyás Ferenc jegyzõtõl kérhetõ az (52) 598-450-es
telefonszámon.
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Kadarkút Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
közoktatási referens munkakör betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján tölthetõ be.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7530 Kadarkút,

Petõfi u. 2.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és

egyéb, a közoktatási rendszer mûködésével összefüggõ
jogszabályokban foglalt, közoktatással kapcsolatos fel-
adatok ellátása. A fenntartói feladatok adatgyûjtéssel,
elemzésekkel való segítése. Az önkormányzat és a társulá-
si tanácsok munkájának szakmai támogatása, elõkészítõ
tevékenység, döntések végrehajtása. Közoktatási és az
oktatáshoz kötõdõ pályázatok elõkészítése, végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, valamint a Kadarkút Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének a polgármesteri hivatalban foglalkoz-
tatott köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti és egész-
ségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti tá-
mogatásokról szóló 20/2008. (IX. 23.) számú rendeletének
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú pedagógiai végzettség,
– legalább 10 év pedagógiai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– erõs analitikai- és rendszerszemlélet,
– felhasználói szintû ECDL,
– minõségirányítási rendszer ismerete,
– közoktatási vezetõi képesítés.

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget iga-

zoló okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó feladatellátással kapcsolatos szakmai el-

képzeléseinek bemutatása.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. január 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. novem-
ber 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Horváth Zsolt jegyzõ nyújt a (82) 581-003-as telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak Kadarkút Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal címére (7530 Kadarkút, Petõfi u. 2.) történõ meg-
küldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító számot: 5785/2008., valamint
a munkakör megnevezését: „Közoktatási referens”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: döntésre jogosult Kadarkút Város Önkormányza-
tának jegyzõje. Szükség esetén személyes meghallgatásra
kerülhet sor. A pályázat elbírálását követõen, az ered-
ményrõl a pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Belügyi Közlöny.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informá-

ció: alkalmazás esetén a munkáltató 3 havi próbaidõt
köt ki.

Kiskõrös város jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szer-
kezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök) szakképzettség, fõ-
iskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség.

Ellátandó feladatok: munkaköri leírásban, valamint az
osztályvezetõ által meghatározottak szerint végzi a jegyzõ
hatáskörébe tartozó építésügyi igazgatási feladatokat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a 20/1992. (XII. 17.) Önk. rende-
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let a köztisztviselõk munkavégzésének, illetményének és
egyéb juttatásainak szabályozásáról – alapján.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbí-
rálásának napjától határozott idõre, a munkakört jelenleg
betöltõ személy gyed, gyes idejére, de legfeljebb 2009. de-
cember 31-ig. A próbaidõ tartama 6 hónap.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 15.
A pályázatokat Kiskõrös város jegyzõje részére (6200

Kiskõrös, Petõfi tér 1.) kell benyújtani.
A pályázatot a jegyzõ bírálja el, de a kinevezéshez a pol-

gármester egyetértése szükséges.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályáza-

tot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Kiskõrös város

jegyzõnél lehet személyesen, illetve a (78) 311-122-es te-
lefonszámon.

Lõrinci Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állásra

Az állás a 145/2008. (X. 30.) önkormányzati határozat
alapján kerül betöltésre.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori, vagy okleveles közigazgatás-menedzseri képe-
sítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási vizsgabizottság elnöksége által teljes-
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A munkakör 2009. január 1-jétõl tölthetõ be, a kineve-
zés határozatlan idõre szól 6 hónap próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való közzétételtõl számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának címzettje és helye: Lõrinci
város jegyzõje, Lõrinci Város Polgármesteri Hivatala,

3021 Lõrinci, Szabadság tér 26. A borítékon kérjük feltün-
tetni: „Aljegyzõi álláspályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határ-
idejét követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

További információ kérhetõ Lõrinci város jegyzõjétõl,
Princz Ádámtól, tel.: (37) 388-155.

Nagykálló Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

polgármesteri hivatala
aljegyzõi álláshelyének betöltésére

Alkalmazási feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser-szakképesítés, és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegû-
nek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesí-
tés, és

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– pszichológiai-vezetõi teszten való részvétel, legalább

megfelelt minõsítés.

A kinevezés – három hónap próbaidõ beiktatásával –
határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben
kell betölteni.

Az aljegyzõ feladatkörébe tartozik – a jegyzõ munkájá-
nak segítése, helyettesítése mellett – a Hatósági és Igazga-
tósági Iroda (ezen belül az Okmányiroda, az Adócsoport, a
Szociális és Egészségügyi Csoport, a Városi Gyámhivatal,
a Térségi Adóvégrehajtási Csoport, illetve az Igazgatási
Csoport) irodavezetõi feladatainak ellátása is.

Az irodavezetõi feladatok mellett az aljegyzõnek részt
kell vennie a képviselõ-testület üléseinek elõkészítésében,
szervezésében, a képviselõ-testület üléseire készített elõ-
terjesztések törvényességi ellenõrzésében, a polgármesteri
hivatal jogi felvilágosító munkájában.

A pályázathoz csatolandó:
– személyes adatokat, életutat, szakmai gyakorlatot be-

mutató önéletrajz,
– oklevelek, bizonyítványok, szakképzettséget igazoló

okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– betöltendõ munkakörrel kapcsolatos elképzelések is-

mertetése,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a képviselõ-testü-
let nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja,

– teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó az általános alkalmazási feltéte-
leknek megfelel,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megis-
meréséhez hozzájárul,

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a betekintésre jo-
gosultak a pszichológiai, illetve vezetõi teszt eredményét
megismerhetik,

– a szakmai gyakorlat igazolására szolgáló valamennyi
okirat egyszerû másolata.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ. A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõ leteltét követõ 30 napon belül sor ke-
rül. A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pá-
lyázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs.

A pályázati eljárásban a pályázók személyes meghall-
gatáson vesznek részt, ahol számot kell adniuk szakmai
felkészültségükrõl, pszichológiai, illetve vezetõi alkal-
masságukról. A meghallgatás idõpontjáról külön értesítést
kapnak a pályázók.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap 12.00 óra.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szabályai szerint tör-
ténik.

A pályázat elbírálásáról szóló értesítés írásban történik
az elbírálást követõ 8 napon belül.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani dr. Török
László jegyzõ részére (4320 Nagykálló, Somogyi B.
u. 5–7., tel.: (42) 263-101. A borítékra rá kell írni: „Aljegy-
zõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
dr. Török László jegyzõtõl kapható, tel.: (42) 263-101.

Mindszent Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
pénzügyi igazgatási elõadó álláshely betöltésére

Feladatkör:
– a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján pénz-

ügyi és gazdálkodási feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,

– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-
ben az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt
végzettség: középiskolai végzettség és közgazdasági szak-
képzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, kö-
zépiskolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági elemzõ
és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számító-
gép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi
szakképesítés,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel),

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban, pénzügyi területen szerzett leg-

alább egy éves szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– az önkormányzat által használt pénzügyi program

(„TATIGAZD”) ismerete,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okirat(ok)

másolatát,
– részletes, színes fényképpel ellátott szakmai önélet-

rajzot,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt

vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos rövid elkép-

zelést.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.) rendelkezései szerint.

Kinevezés: 2009. január 1-jétõl, határozott idõre 2010.
október 10-ig, 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számított
20. nap.

Elbírálási határidõ: a bizalmasan kezelt pályázatok a be-
nyújtási határidõ leteltét követõ 5 napon belül kerülnek el-
bírálásra, az eredményrõl a pályázók írásbeli értesítést
kapnak.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázat benyújtásának helye: Mindszent Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez (dr. Hevesi
Tamás) kell benyújtani a 6630 Mindszent, Köztársaság
tér 31. címre.

Bõvebb felvilágosítást nyújt a pályázattal kapcsolatban:
– dr. Hevesi Tamás jegyzõ, tel.: (62) 527-013, e-mail:

jegyzo@mindszent.hu)
– Németh István aljegyzõ, tel.: (62) 527-012, e-mail:

nemetistvan@mindszent.hu).
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Mohora Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

Pályáztató: Mohora Község Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete.

Közigazgatási szerv: Mohora Község Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala.

Munkakör: jegyzõi feladat- és hatáskör.
A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-

zatlan idõre szól.
Foglalkozás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 2698 Mohora, Rákóczi út 26.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a

köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(a továbbiakban: Ktv.) 7. § (7) bekezdése szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes

szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

hiteles másolatát,
– a munkakörrel és a hivatal irányításával kapcsolatos

szakmai elképzeléseit,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 15.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2009. január 1.
Illetmény és egyéb juttatás: a Ktv. alapján.
A pályázatot zárt borítékban postai úton vagy személye-

sen, Fajcsik József Mohora község önkormányzata polgár-
mesterének (2698 Mohora, Rákóczi út 26.) címezve kell

benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi pályá-
zat”.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

Nyírcsászári község jegyzõje
pályázatot hirdet

Nyírcsászári Község Polgármesteri Hivatalába
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

A pályázat meghirdetésére a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése
alapján került sor.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 4331 Nyírcsászári, Rákóczi út 6.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: ügy-

iratkezelés, népesség-nyilvántartás, humánpolitikai fel-
adatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pénzügyi területen szerzett gyakorlat,
– Microsoft Excel-, Word-ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakai önéletrajz,
– bizonyítványok, okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
2008. december 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. novem-
ber 27.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak Nyírcsászári Község Polgármesteri Hivatal cí-
mére történõ megküldésével (4331 Nyírcsászári, Rákóczi
út 6.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. novem-
ber 28.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció:

– 3 hónap próbaidõ kikötése,
– a munkáltató a pályázatírás eredménytelenné nyilvá-

nításának jogát fenntartja.

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Ózd Város Polgármesteri Hivatalánál
(3600 Ózd, Városház tér 1.)
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 év közigazgatási, valamint
– legalább 3 év közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent legalább egy középfokú „C” típusú ide-
gennyelv-ismeret (német, angol, francia).

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány köz-

jegyzõ által hitelesített másolatát,
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól. Besorolás, illetmény és egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosí-
tott 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi Közszolgá-
lati Szabályzat alapján történik.

Az állás a képviselõ-testületi döntést követõen tölthe-
tõ be.

Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint va-
gyonnyilatkozat tétele.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl számított 90 napon belül lehet benyújtani Ózd város
polgármesteréhez (3600 Ózd, Városház tér 1.).

További felvilágosítást az Ózd Városi Polgármesteri
Hivatal humánpolitikai vezetõjétõl a (48) 574-115-ös tele-
fonszámon lehet kérni.

Ózd város jegyzõje
pályázatot hirdet

Ózd Város Polgármesteri Hivatala
Jogi, Képviselõ-testületi és Kistérségi Osztályán

(3600 Ózd, Városház tér 1.)
közbeszerzési ügyintézõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: önkormányzati beruházások és
szolgáltatások közbeszerzési feladatainak ellátása

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség.

Elõnyt jelent: a közigazgatási gyakorlat és az idegen-
nyelv-ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól. Besorolás, illetmény és egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosí-
tott 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi Közszolgá-
lati Szabályzat alapján történik.

Az állás a pályázat elbírálását követõen – elõrelátható-
lag 2008. december 1-jétõl – betölthetõ.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl számított 10 napon belül lehet benyújtani Ózd város
jegyzõjéhez (3600 Ózd, Városház tér 1.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
10 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ
dönt.

Ózd város jegyzõje fenntartja a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.

További felvilágosítást dr. Sztronga Eszter megbízott
osztályvezetõtõl lehet kérni, tel.: (48) 574-118.

Perbál község jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– államháztartás területén szerzett legalább 3 éves
szakmai gyakorlat,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. fel-
adatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt képesítés,

– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-
zettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban pénzügyi szakirányon szerzett szakképzettség,
– pénzügyi területen szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Napi feladatok:
A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási

és könyvelési feladatok végzése. A napi szállítói-vevõi
számlaforgalom kezelésében való közremûködés, bank-
ügyintézés.

Rendszeresen ismétlõdõ feladatok:
Közremûködés a költségvetés és a költségvetési beszá-

moló számszaki és szöveges elkészítésében.
Eseti feladatok:
A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági elemzések, te-

matikus szakmai anyagok elkészítésében való közremû-
ködés.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. és Perbál község önkor-
mányzat 1/2002. (I. 28.) számú rendelete szerint.

A pályázat
– benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben tör-

ténõ megjelenést követõen, 2008. december 1-jéig adható
postára, illetve nyújtható be,

– elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 10. naptári nap,

– benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, dr. Réz
Zsolt jegyzõ, 2074 Perbál, Fõ u. 6.

A pályázat elbírálása során a pályázó meghallgatására
kerül sor, az állás betöltésérõl a munkáltatói jogkör gya-
korlója dönt.

Az állás azonnal betölthetõ 6 hónapi próbaidõ letöltése
mellett.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázathoz csatolni kell:
– motivációs levelet, részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Pályázati felhívás
Pécel város közigazgatási területén végzendõ

közúti személyszállítás
közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ

ellátására

Pécel Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
304/2008. (X. 21.) számú. határozata, valamint az autó-
busszal végzett menetrend szerinti személyszállításról
szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. § rendelkezései alapján
Pécel város közigazgatási területén végzendõ közúti sze-
mélyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ
ellátására pályázatot ír ki.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó
maradéktalanul feleljen meg az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény által meghatározott követelményeknek,
továbbá vállalja, hogy a szolgáltatást legalább a jelenleg
érvényes menetrendnek megfelelõen és legalább a jelenle-
gi szolgáltató által üzemeltetett jármûpark és szolgáltatás
színvonalán biztosítja.

A pályázati kiírás beszerezhetõ: Pécel Város Polgár-
mesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság (2119 Pécel,
Kossuth tér 1.) munkanapokon 8–12 óra között.

Az ajánlattétel határideje: 2009. január 19. (hétfõ) 12 óra.
Az elbírálás módja: a pályázat kiírója elõminõsítéssel

nem kíván élni, a pályázat nyertesének az összességében
legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázót nyilvánítja.

Az elbírálás szempontjai:
– a jelenleg érvényes menetrendhez képest a járatgya-

koriság növelése a lakosság utazási igényeinek megfele-
lõen, figyelemmel a lakosság életviteléhez tartozó intéz-
ményrendszer elérhetõségére is,

– a szolgáltatás minõségére vonatkozó referenciák
(pontosság, megbízhatóság, utasbiztonság, tisztaság),

– a mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõ-
ségeinek biztosítása,

– a jármûvek és a szolgáltatási infrastruktúra színvona-
la, az üzemeltetés környezeti hatásai,

– a személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási
feltételek.

Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2009. feb-
ruár 16.

A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2009. feb-
ruár 23.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2009. már-
cius 1.

A szerzõdés idõtartama: 5 év, azaz 2009. március 1-jétõl
2014. február 28. napjáig.
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Péteri község jegyzõje
pályázatot hirdet

Péteri Község Polgármesteri Hivatalába
gazdálkodási ügyintézõi munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– elõnyt jelent a szakirányú végzettség és/vagy mérleg-

képes könyvelõi szakképesítés,
– közigazgatási-pénzügyi területen szerzett 1–3 éves

szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,

Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A munkakörhöz kapcsolódó fõbb tevékenységi körök:
költségvetés és beszámoló készítésével és a zárszámadás-
sal kapcsolatos feladatok, évnyitással kapcsolatos felada-
tok, pénztárral, bankkal kapcsolatos feladatok, értékpa-
pír-befektetéssel kapcsolatos feladatok, hitelfelvétellel
kapcsolatos feladatok, szerzõdések gazdasági-pénzügyi
elõkészítése, belsõ ellenõrrel rendszeres szakmai egyez-
tetés, önkormányzati fenntartású intézményekkel pénz-
ügyi-gazdasági kapcsolat stb.

Illetmény megállapítása: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

Az állás 2008. december 1-jétõl betölthetõ.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen

a jegyzõ dönt.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-

lyázatnak Péteri Község Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal címére történõ megküldésével (2209 Péteri, Kossuth
L. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: „Pénzügyi-gazdasági vezetõ”.

Péteri község jegyzõje fenntartja a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítás kérhetõ: Beke Andrea megbí-
zott jegyzõtõl, telefon: (29) 314-070, telefon/fax: (29)
314-069.

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör meghirdetésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján került sor.

Kinevezés: a kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hóna-
pos próbaidõ kikötésével, a munkakört teljes munkaidõ-
ben kell ellátni.

A munkakör legkorábban 2008. december 15-tõl tölt-
hetõ be.

Pályázati feltételek:
a) állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy állam-

igazgatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett dip-
loma,

b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
c) közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mentesü-

lés igazolása),
d) magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
e) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent: kis településen szerzett, legalább kétéves
jegyzõi gyakorlat, számítógép-kezelõi ismeretek.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
a) részletes, szakmai utat is bemutató önéletrajzát,
b) a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési

elképzeléseit,
c) iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hi-

teles másolatát,
d) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
e) adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírá-

lásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Javadalmazás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályozása alapján történik.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat benyújtása: a pályázatot Bányai Józsefhez,
Pilisjászfalu község polgármesteréhez kell benyújtani sze-
mélyesen vagy zárt borítékban, cím: 2080 Pilisjászfalu,
Bécsi u. 33. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi pályá-
zat”.

További információkat Bányai József Pilisjászfalu köz-
ség polgármesterétõl kérhetnek a pályázók. Cím: 2080 Pi-
lisjászfalu, Bécsi u. 33., telefon: (26) 373-777.

Döntés a beérkezési határidõt követõ 15 napon belül, de
legkésõbb az azt követõ képviselõ-testületi ülésen várható.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.
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Porva Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

határozatlan idejû jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltése 2009. január 1-jétõl heti 20 órás
idõtartamra (részmunkaidõs állás), hat hónap próbaidõ
közbeiktatásával történik.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazga-

tási fõiskolai végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga (illetve az alóli

mentesítés),
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:
– képesítési követelményeket igazoló dokumentumok

másolatát,
– egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajzot,
– hivatali munka megszervezésével, irányításával kap-

csolatos (kistelepülésre vonatkozó) vezetõi programot.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.

Utazásiköltség-térítés a 78/1990. (V. 22.) Korm. rende-
let alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl számított 15. nap.

Az állás 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatot Porva község polgármesteréhez kell be-

nyújtani, cím: 8429 Porva, Kõrishegy u. 10., telefon: (30)
330-4212.

Szigethalom Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
iktató-koordinátor munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 31. pontja II. beso-
rolási osztály szerinti képesítés,

– közigazgatásban szerzett tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,

Outlook, Excel).

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– iktatóprogram használatában való szakmai jártasság.

Ellátandó feladatok:
– beérkezõ küldemények érkeztetése, iktatási, továbbí-

tási feladatok ellátása, koordinálása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot (munkahelyek, szak-

mai tevékenység ismertetésével),
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások megállapítására
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
rendelkezései az irányadók.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével.

Munkavégzés helye: Szigethalom Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda, 2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 8.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 23.
Az állás 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázati feltételeknek megfelelõ jelentkezõk szemé-

lyes meghallgatására kerül sor. A felvételrõl a munkáltatói
jogkör gyakorlója az irodavezetõ véleményezésének fi-
gyelembevételével dönt. A felvételt nem nyert pályázók
kiértesítése írásban történik.

A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatot postai úton, vagy személyesen Szigetha-
lom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkárság
címére (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) zárt borí-
tékban lehet eljuttatni, melyre kérjük ráírni: 7693/2008.
„Iktató-koordinátor”.

A pályázattal kapcsolatos további információt Donáczi
Attiláné igazgatási irodavezetõtõl lehet kérni a (24)
403-657, vagy a 06 (70) 374-0573 telefonszámon.
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Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
az Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági

és Sport Osztályra
tanügyigazgatási ügyintézõt keres

Az ellátandó feladatok:
– a szakterületét érintõ önkormányzati döntések, hatá-

rozatok elõkészítése, végrehajtása,
– a közoktatási intézmények irányításával, felügyeleté-

vel, fenntartásával összefüggõ feladatok ellátása,
– törvényességi ellenõrzések lebonyolítása.

A munkakör betöltésének feltétele:
– szakirányú felsõfokú végzettség a köztisztviselõk ké-

pesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet-
ben elõírtak alapján,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki:
– közigazgatási szakvizsgával, illetve
– közigazgatásban tanügyigazgatási munkakörben szer-

zett gyakorlattal rendelkezik.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza:
– a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
– eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.

A betöltendõ munkakörrel és a foglalkoztatási viszo-
nyokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást az Oktatási,
Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sportosztály ad a 459-2192-es
telefonszámon.

Az állás betölthetõ: 2009. január 5-tõl.
A benyújtás határideje: 2008. december 1.
Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ 15 na-

pon belül.
Az önéletrajzokat a Józsefvárosi önkormányzat jegyzõ-

jének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a polgár-
mesteri hivatal Jegyzõi és Személyügyi Irodára (cím: 1082
Budapest, Baross u. 65–67. I. em. 109., tel.: 459-2156).

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére

Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján.

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

szerint,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– 2 éves vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatot,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 30. nap.

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidõt követõ
15. nap.

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés, hat hónap próbaidõ kikötésével, az elbírálást
követõen azonnal betölthetõ. Az elbírálás eredményérõl a
pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot zárt borítékban „Pénzügyi osztályvezetõi
munkakör” megjelöléssel Kistarcsa Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím:
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Tel.: 06 (28) 507-132.

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.

Ópályi és Nyírparasznya községek
önkormányzati képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
Ópályi–Nyírparasznya községek

körjegyzõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási mene-
dzserképesítés,
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– legalább 2 éves közigazgatásban eltöltött gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

Meg kell felelni a Ktv. szerinti általános alkalmazási
feltételeknek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai progra-

mot, vezetõi elképzeléseket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy

a kérelem feladását igazoló szelvényt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez:
– további – elsõsorban pénzügyi – szakképesítéssel

rendelkezõ pályázó.

A körjegyzõ feladata a hivatal vezetése, valamint a jog-
szabályokban meghatározott hatáskörök ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat a benyújtást követõ következõ testületi ülé-
sen kerül elbírálásra.

A kinevezés határozatlan idõre szól, az állás 2009. ja-
nuár 1. napjától betölthetõ. A képviselõ-testület a kineve-
zésekor 6 hónap próbaidõt köt ki.

A pályázatot két példányban zárt borítékban kell be-
nyújtani, a borítékon fel kell tüntetni: „Körjegyzõi pá-
lyázat”.

A benyújtás helye: Ópályi község polgármestere,
Eredélyi Miklós, Ópályi, Rajk László u. 4.

Bõvebb információ a (44) 407-551-es telefonszámon
kapható.

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
adóiroda-vezetõi munkakör betöltésére

A munkáltató szerv: Piliscsaba Nagyközség Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hivatala, 2081 Piliscsaba,
Kinizsi Pál u. 1–3.

A betöltendõ munkakör: adóiroda-vezetõ, határozatlan
idõre, 6 hónap próbaidõvel.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– fõiskolai végzettség,
– minimum 5 éves közigazgatásban szerzett szakmai

gyakorlat,
– 1–3 év vezetõi tapasztalat.

Elõnyt jelent a pályázatnál:
– a saját gépjármû és vezetõi jogosítvány,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

Az illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint Pilis-
csaba Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületé-
nek 4/2004. (I. 28.) ÖKT. számú rendelete szerint.

Ellátandó feladatok:
– az adóiroda munkájának irányítása,
– helyi adókkal és egyéb más követelésekkel kapcsola-

tos végrehajtás intézése,
– adóellenõrzések végzése,
– helyi adók kivetése.

A pályázat benyújtásának határideje, módja: az Önkor-
mányzat mb. jegyzõjének, dr. Gerák Zsuzsannának címez-
ve (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1–3.) 2008. decem-
ber 1-jéig. A lezárt borítékra rá kell írni: „Adóiroda-veze-
tõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 8.
Az állás betöltésének idõpontja: 2008. december 9.
A próbaidõ tartama: 6 hónap.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok vagy azok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás-

ban részt vevõk a pályázati anyagát megismerhessék.

Részletesebb információ kérhetõ: Piliscsaba Nagy-
község Önkormányzatának mb. jegyzõjétõl, dr. Gerák
Zsuzsannától [tel.: 06 (26) 575-500] vagy Gál Judit gazda-
sági irodavezetõtõl [tel.: 06 (26) 575-511].

Egyéb megjegyzés: a pályázat eredményérõl a pályázók
írásban kapnak értesítést.
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Tájékoztató

Tisztelt elõfizetõk, tisztelt olvasók!

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eitv.) 13. §-ának (3) bekezdése alapján
2009. január 1-jétõl egy minisztérium csak egyetlen hivatalos lapot adhat ki.

A törvényi rendelkezés végrehajtásának megfelelõen az Önkormányzati Minisztérium hivatalos lapja – az
Eitv. módosításának 2009. január 1-jei hatálybalépését követõen – a Belügyi Közlöny marad. A Turisztikai Érte-
sítõ, a Sportértesítõ, valamint a Miniszterelnöki Hivatal elsõdleges kiadásában megjelenõ Önkormányzatok
Közlönye címû tárcalapok megszüntetésre kerülnek, azonban ezen lapok tartalma; az eddigiekben általuk köz-
zétett közlemények, pályázatok, információk stb. a jövõben a Belügyi Közlönyben kerülnek megjelentetésre.

Tájékoztatásunk szíves figyelembevételét és megértésüket kérve
Tisztelettel:

szerkesztõbizottság



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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