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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
147/2006. (VII. 19.) Korm.
rendelete
„a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai
közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól
a magyar–ukrán határszakaszon” címû egyezmény
kihirdetésérõl
1. §
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad „a Magyar
Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje
között az V. számú összeurópai közlekedési folyosó
közúti csatlakozási pontjairól a magyar–ukrán határszakaszon” címû egyezmény (a továbbiakban: szerzõdés) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §
A Kormány a szerzõdést e rendelettel kihirdeti.

3. §
A szerzõdés hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:
„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai
közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól
a magyar–ukrán határszakaszon
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek)
– törekedve a kölcsönös jószomszédi és baráti kapcsolatok fejlesztésére és erõsítésére, valamint az együttmûködés szélesítésére a nemzetközi kereskedelmet és turizmust
szolgáló közlekedés területén;
– figyelemmel a Magyar Köztársaság és Ukrajna
között a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól
Kijevben, az 1991. évi december hó 6. napján aláírt szerzõdés 13. cikkében foglaltakra;
– tekintettel azon szándékukra, hogy megteremtsék
a zavartalan nemzetközi, kétoldalú és határmenti közúti
közlekedés feltételeit;

2006/87. szám

– különös tekintettel az V. számú összeurópai közlekedési folyosó [Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana–Budapest–Uzshorod(Ungvár)–Lviv (Lvov)] fejlesztésérõl a
Szerzõdõ Felek között a korábbiakban létrejött egyetértõ
szándékra; és
– idõszerûnek ítélve az V. számú összeurópai közlekedési folyosó irányának megfelelõ autópálya építésének
elõkészítését a Magyar Köztársaság területén az M3 autópálya Nyíregyháza–országhatár közötti szakaszán, illetve
Ukrajna területén Ukrajna nyugati határa és Kijev között,
a következõkben állapodnak meg:

1. Cikk
1. A Szerzõdõ Felek egyetértenek abban, hogy az
V. számú összeurópai közlekedési folyosó a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti közúti kapcsolata új autópálya
megépítésével, illetve a meglévõ közúti szakaszok korszerûsítésével, mint két egyenrangú útelágazással valósul
meg.
2. Az V. számú összeurópai közlekedési folyosó közúti
kapcsolatának egyik ága a Nyíregyháza–Vásárosnamény–Záhony–Csop (Csap)–Uzshorod (Ungvár)–Munkacseve (Munkács) útvonal – Magyarországon gyorsforgalmi út –, amelynek a közúti csatlakozási pontja a jelenleg üzemelõ Záhony–Csop (Csap) nemzetközi határátkelõhely.
3. Az V. számú összeurópai közlekedési folyosó közúti
kapcsolatának másik ága új autópálya megépítésével valósul meg, amelynek érdekében a Szerzõdõ Felek ezen
Egyezmény alapján közösen meghatározzák a Magyar
Köztársaság területén haladó M3 autópálya, illetve Ukrajna területén az Ukrajna nyugati határa és Kijev közötti
autópálya közvetlen kapcsolatának csatlakozási helyét
a magyar–ukrán államhatáron keresztül.

2. Cikk
1. A Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel az 1. Cikk 3. pontjában meghatározott autópályák
megvalósításának idõigényére, illetve a jelenleg meglévõ,
az V. számú összeurópai közlekedési folyosó részét képezõ Nyíregyháza–Vásárosnamény–Záhony–Csop (Csap)–
Uzshorod (Ungvár)–Munkacseve (Munkács) nemzetközi
útvonal, a Záhony–Csop határátkelõhely és az arra települt, nagy hagyományokkal rendelkezõ és fejlesztés alatt
álló logisztikai létesítmények folyamatos kiszolgálására,
továbbá az V/a jelû Pozsony–Zsolna–Kassa–Uzshorod
(Ungvár) összeurópai közlekedési folyosó tényleges csatlakozási pontjára, az ebben az irányban lévõ úton továbbra
is biztosítják a forgalomnak megfelelõ közlekedési feltételeket. Ennek érdekében 2005-ben az Ukrán Fél 75 millió
EUR értékû beruházás keretében befejezi a Csap (Csop)–
Stryj szakasz, valamint 2008 végéig további 100 millió
EUR értékben a Stryj–Brodi útszakasz rehabilitációját.
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6. Cikk

2. Számítva arra, hogy a meglévõ Záhony–Csop (Csap)
határátkelõhely Tisza-hídja és forgalomellenõrzõ létesítményei hosszabb távon esetleg nem elégítik ki a forgalom
követelményeit, a Szerzõdõ Felek megvizsgálják a térségben egy új nemzetközi határátkelõhely létesítésének lehetõségét, amelyrõl szükség szerint külön állapodnak meg.

A Szerzõdõ Felek az 5. Cikkben megjelölt nemzetközi
autópálya-határátkelõhelyet folyamatos nyitva tartással,
00.00 órától 24.00 óráig a nemzetközi személy- és áruforgalom számára nyitják meg.

3. Cikk

7. Cikk

1. A Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy
a) az 1. Cikk 3. pontjában megjelölt autópályákat
a Nyíregyháza–Vásárosnamény–Barabás–Beregdaróc–
Dyida (Beregdéda)–Koszini (Mezõkaszony)–Mizshirja
(Ökörmezõ)–Ivano–Frankivszk irányban építik meg;
b) ezen autópályák közös csatlakozási helye a magyar–
ukrán államhatáron a Magyar Köztársaság területén lévõ
Beregdaróc és az Ukrajna területén lévõ Dyida (Beregdéda) között lesz, a 212. és a 214. számú határjel között;
c) a kiépítés elsõ szakaszában a magyar–ukrán határt
keresztezõ autópálya mindkét állam területén egypályás
útként épül ki a kétirányú forgalom számára, olyan mûszaki paraméterekkel, hogy a késõbbiekben az út kétpályás
teljes autópályává legyen bõvíthetõ, mindkét irányban
egyirányú közlekedéssel.

1. Az ezen Egyezmény végrehajtására illetékes szerv
a Magyar Köztársaságban a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, Ukrajnában a Közlekedési és Hírközlési
Minisztérium.

2. Az Ukrán Fél vállalja, hogy legkésõbb a Vásárosnamény–Beregdaróc autóút-szakasz üzembe helyezéséig
megépíti és üzembe helyezi a csatlakozó Dyida (Beregdéda)–Munkacseve (Munkács) autóút-szakaszt.

4. Cikk
A Szerzõdõ Felek a saját államuk területére esõ útszakaszt saját erõforrásaikból valósítják meg. A Szerzõdõ
Felek az építkezés idõbeli ütemezésérõl külön állapodnak
meg.

5. Cikk
1. A 3. Cikk 1. b) pontjában megjelölt határcsatlakozási
helyen építendõ nemzetközi autópálya-határátkelõhely
létesítésével kapcsolatos feladatokat a Szerzõdõ Felek
külön megállapodásban határozzák meg.
2. A határátkelõhelyen a határforgalom-ellenõrzéshez
szükséges igazgatási célú épületek, objektumok és infrastruktúra létrehozását a Szerzõdõ Felek összehangolják az
autópálya építésével.
3. A Szerzõdõ Felek a teljes körû infrastruktúrát saját
lehetõségeikhez mérten, fokozatosan építik meg. A megvalósítás pénzügyi fedezetének biztosítása céljából a Szerzõdõ Felek megvizsgálják a nemzetközi források bevonásának lehetõségét mind az autópálya, mind a határátkelõhely tekintetében.

2. Az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Szerzõdõ Felek illetékes szerveinek képviselõi
által irányított tárcaközi szakértõi munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) koordinálja. A Munkacsoport
állandó résztvevõi a közlekedésért, a környezet- és természetvédelemért, az örökségvédelemért, a területfejlesztésért, a külkapcsolatokért, a határõrizetért és a vámügyekért felelõs minisztériumok és hivatalok képviselõi.
A Munkacsoportba más szakértõk is bevonhatók.
3. Mindkét Szerzõdõ Fél illetékes szerve kijelöli a
Munkacsoport társelnökét és állandó tagjait, akiknek személyérõl írásban értesítik egymást.
4. A Munkacsoport mûködési rendjét saját hatáskörben
állapítja meg.
5. A Munkacsoport
a) összehangolja az ezen Egyezményben foglaltak végrehajtását;
b) javaslatokat dolgoz ki az érintett szervek bevonásával az ezen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben
felmerülõ kérdések megoldására;
c) javaslatot tehet a Szerzõdõ Feleknek az Egyezmény
kiegészítésére és módosítására.
6. A Munkacsoport üléseit szükség szerint tartja, felváltva a Szerzõdõ Felek államának területén.

8. Cikk
1. A Szerzõdõ Felek a jelen Egyezményt határozatlan
idõre kötik.
2. A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton, írásban kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a jelen
Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi elõírásaiknak. Az Egyezmény a jóváhagyásáról szóló utolsó
ilyen értesítés kézhezvételét követõ 30. (harmincadik)
napon lép hatályba.
3. Ezen Egyezményt a Szerzõdõ Felek diplomáciai
jegyzékváltás útján módosíthatják, a módosítások ezen
Cikk 2. pontjában meghatározott módon lépnek hatályba.
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4. Ezen Egyezményt a Szerzõdõ Felek bármikor megszüntethetik a másik Szerzõdõ Félnek diplomáciai úton
küldött írásos értesítéssel. Az Egyezmény a felmondásról
szóló értesítés kézhezvételét követõ 6 (hat) hónap elteltével hatályát veszti.
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1. §

4. §

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek parancsnoki
nyomozásáról szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Katonai vétség elkövetése miatt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok (a továbbiakban: szolgálatok)
hivatásos állományú tagja ellen indított büntetõeljárásban
– ha a nyomozás nem tartozik a katonai ügyész kizárólagos
hatáskörébe [Be. 474. § (2) bekezdés b) pontja, valamint
a Be. 474. §-ának (3) és (4) bekezdése] – a katonai nyomozó hatóságként eljáró illetékes parancsnokot (vezetõt)
[Be. 477. § (1) bekezdés], valamint annak hatáskörét és
a parancsnoki nyomozás részletes szabályait e rendelet
határozza meg.”

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

2. §

Készült Kijevben, 2006. március hó 21. napján, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven. Mindkét
szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

Ukrajna Miniszteri
Kabinetje nevében”

(aláírások)

(2) E rendelet 2–3. §-a a szerzõdés 8. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A szerzõdés, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
valamint az igazságügyi és rendészeti
miniszter
4/2006. (VII. 19.) MeHVM–IRM
együttes rendelete
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek
parancsnoki nyomozásáról szóló
7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM együttes rendelet
módosításáról
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 604. §-a (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a legfõbb ügyésszel
egyetértésben – a következõket rendeljük el:

Az R. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a katonai ügyész a nyomozás lefolytatását magához vonta, vagy a parancsnok tekintetében kizáró ok áll
fenn [Be. 38. § (4) bekezdés], a parancsnok a büntetõeljárás iratait a katonai ügyészhez terjeszti fel.”
3. §
Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ismeretlen elkövetõ esetén a nyomozás lefolytatására az elkövetés helye szerint illetékes katonai ügyész
jelöli ki az eljáró parancsnokot. Az ismertté vált terhelt
ügyének iratait – a katonai ügyész egyidejû értesítése mellett – további intézkedés végett a terhelt állomány szerint
illetékes parancsnokához kell áttenni. Ha az elkövetõ kiléte a nyomozás során nem volt megállapítható, a nyomozást
az eljárás lefolytatására kijelölt parancsnok megszünteti és
az errõl szóló határozatát a katonai ügyésznek haladéktalanul megküldi [Be. 190. § (1) bekezdés i) pontja, 190. §
(2) bekezdése].”

4. §
(1) Az R. 11. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A nyomozás során kizárólag a parancsnok döntési
hatáskörébe tartozik:]
„b) a védõ kirendelése, a kirendelés visszavonása, a kirendelés alóli felmentése, a kirendelt védõ díjának és költségtérítésének megállapítása [Be. 48. § (1)–(4), (6) és
(9) bekezdés];”
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(2) Az R. 11. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A nyomozás során kizárólag a parancsnok döntési
hatáskörébe tartozik:]
„e) a feljelentés áttétele [Be. 172. § (3) bekezdés],
kiegészítése [Be. 172/A. § (1)–(2) bekezdés], illetve elutasítása [Be. 174. § (2) bekezdés, Be. 485. §];”
(3) Az R. 11. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A nyomozás során kizárólag a parancsnok döntési
hatáskörébe tartozik:]
„g) a nyomozás felfüggesztése [Be. 189. § (1) bekezdés];”
(4) Az R. 11. §-a (1) bekezdésének i) és j) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A nyomozás során kizárólag a parancsnok döntési
hatáskörébe tartozik:]
„i) a terhelt õrizetbe vétele, az õrizet megszüntetése
[Be. 127. § (1) bekezdés];
j) a lefoglalás elrendelése és megszüntetése [Be. 151. §
(2) bekezdés, Be. 155. § (1) bekezdés], valamint a biztosítási intézkedés alkalmazása és feloldása [Be. 160. § (2) és
(7) bekezdés];”
(5) Az R. 11. §-a (1) bekezdésének m) és n) pontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A nyomozás során kizárólag a parancsnok döntési
hatáskörébe tartozik:]
„m) a nyomozás befejezése és az iratok ismertetése után
a gyanúsított, illetõleg a védõ indítványával kapcsolatos
határozat meghozatala [Be. 193. § (3) bekezdés], továbbá
az iratoknak a katonai ügyészhez – vádemelési vagy
parancsnoki fegyelmi hatáskörben történõ elbírálási javaslattal – való megküldése [Be. 193. § (5) bekezdés,
Be. 485/A. § (2) bekezdés];
n) a panasz elbírálása, illetve annak elbírálás végett történõ felterjesztése [Be. 195. § (4) bekezdés], valamint az
ellenvetés elbírálása (Be. 196. §);”

5. §
Az R. 11. §-a (2) bekezdésének d), e) és f) pontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A parancsnok – a Be. 165. §-ának (2) bekezdésére
figyelemmel – a katonai ügyészhez indokolt elõterjesztést
tesz:]
„d) az elmeállapot megfigyelésének indítványozására
[Be. 107. § (1) bekezdés];
e) az elõzetes letartóztatás elrendelésének, meghoszszabbításának indítványozására [Be. 130. § (1) bekezdés,
Be. 131. § (2) bekezdés], valamint megszüntetésére
[Be. 136. § (4) bekezdés];
f) a lakhelyelhagyási tilalom elrendelésének [Be. 137. §
(2) bekezdés], fenntartása szükségességének [Be. 137. §
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(6) bekezdés], illetve meghosszabbításának indítványozására [Be. 137. § (9) bekezdés], továbbá a terhelt kérelmére
történõ részleges feloldására [Be. 137. § (7) bekezdés],
valamint megszüntetésére [Be. 137. § (8) bekezdés];”

6. §
Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A terhelt õrizetbe vételének elrendelése esetén
fokozott figyelmet kell fordítani a Be. 128. §-a (1)–(3) bekezdésében rögzített kötelezettségek teljesítésére.”

7. §
Az R. 16. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az újabb bûncselekmények megelõzése végett
a (3) bekezdés b) pontja alapján tett intézkedésekrõl, vagy
azzal kapcsolatos javaslatáról, továbbá a Be. 63/A. §-ának
(1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítésérõl a parancsnok a katonai ügyészt értesíti.”

8. §
Az R. a következõ új 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § Ha a szolgálatok hivatásos állományú tagjával
szemben a bíróság a Be. 138/A. §-a alapján távoltartást
rendel el, a parancsnok megteszi a szükséges intézkedéseket a végrehajtás biztosítására.”

9. §
Az R. 20. §-ának (1) bekezdése a következõ harmadik
mondattal egészül ki:
„Védõként külön törvényben foglalt feltételek (1998.
évi XI. törvény IX. fejezet) esetén európai közösségi
jogász is eljárhat [Be. 44. § (1) bekezdés].”

10. §
Az R. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„23. § (1) A parancsnok az eljárás során keletkezett
iratok két példányát a nyomozás befejezésétõl számított
három napon belül – de legalább olyan határidõn belül,
hogy azok legkésõbb a nyomozás határidejének lejártáig
a katonai ügyészhez megérkezzenek – a katonai ügyésznek megküldi, az iratok harmadik példányát pedig irattározza.”
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11. §

Az R. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a parancsnok lehetõséget lát a bûncselekmény
fegyelmi eljárásban történõ elbírálására, a nyomozási iratokat a katonai ügyésznek a Be. 485/A. §-ának (1) bekezdése szerinti határozat meghozatalára vonatkozó javaslattal haladéktalanul megküldi.”
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désében az „ügyészhez” szövegrész helyébe az „ügyésznek” szövegrész, az R. 2. §-ának (2) bekezdésében az „illetékes parancsnok” szövegrész helyébe a „parancsnok”
szövegrész, az R. 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az
„alaposan” szövegrész helyébe a „megalapozottan” szövegrész lép.
Dr. Szilvásy György s. k.,

Dr. Petrétei József s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter

igazságügyi és rendészeti
miniszter

12. §
Az R. 25. §-ának utolsó mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„Egyéb esetben, ha az érintett a különleges személyes
adatok kezeléséhez írásban nem járult hozzá, a tájékoztatásnak személyazonosításra alkalmatlan módon kell eleget
tenni.”

13. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben
is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
10. §-a, valamint a 11. §-a (2) bekezdésének g) pontja hatályát veszti.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
2. §-a (2) bekezdése a) és b) pontjában, az R. 3. §-ának
(1) bekezdésében, az R. 4. §-ának (1)–(3) bekezdéseiben,
az R. 7. §-ában, az R. 20. §-át megelõzõ alcímben, valamint az R. 20. §-ának (2) és (3) bekezdésében, az R.
23. §-ának (2) bekezdésében, az R. 28. §-ában a „gyanúsított” szövegrész helyébe a „terhelt” szövegrész, az R.
2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „gyanúsítottak”
szövegrész helyébe a „terheltek” szövegrész, az R.
7. §-ában a „Be. 38. §-ában” szövegrész helyébe a „Be.
38. §-ának (1) és (2) bekezdésében” szövegrész, az R.
8. §-ának elsõ mondatában az „irányítja a nyomozást és
ellenõrzi” szövegrész helyébe az „irányítja a nyomozást és
maga is ellenõrzi” szövegrész, az R. 11. §-a (2) bekezdésének j) pontjában a „nyomozásnak” szövegrész helyébe az
„eljárásnak” szövegrész, az R. 16. §-a (3) bekezdésének
a) pontjában a „tenyérnyomat vétel” szövegrész helyébe
a „tenyérnyomatvétel”, valamint a „DNS mintavétel” szövegrész helyébe a „DNS-mintavétel” szövegrész, az R.
20. §-ának (1) bekezdésében a „gyanúsítottat” szövegrész
helyébe a „terheltet” szövegrész, az R. 21. §-ának (1) bekezdésében a „tett” szövegrész helyébe a „megtett” szövegrész, az R. 21. §-ának (2) bekezdésében a „gyanúsítottnak” szövegrész helyébe a „terheltnek” szövegrész, az R.
18. §-ának (3) bekezdésében és az R. 21. §-ának (1) bekez-

Az oktatási és kulturális miniszter
2/2006. (VII. 19.) OKM
rendelete
egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról,
illetve régészeti védettség megszüntetésérõl
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján, az érintett
miniszterekkel egyetértésben, a következõket rendelem el:
1. §
(1) Kiemelten védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom
a Környe (Komárom-Esztergom megye), belterület 21, 23,
24, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2,
31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2,
261, 262/3, 262/4, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 282/2, 283, 284, 285, 286/2, 287/2,
287/3, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 293/1,
293/2, 294, 295, 296, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 299/1,
299/2, 300, 301/2, 387, 388, 767 és 769/1 helyrajzi számok
alatt nyilvántartott kivett, valamint a külterület 0514,
0517, 0668/4, 0669/5, 0670 és 0671 helyrajzi számok alatt
nyilvántartott kivett mûvelési ágú ingatlanokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található nagy kiterjedésû római település, késõ római belsõ erõd és késõ római sírcsoport
maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába sorolom.

2. §
(1) Kiemelten védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom a
Várvölgy (Zala megye), külterület 0113/9 és 0113/16
helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdõ és kivett, a
0113/12 és 0113/18 helyrajzi számok alatt nyilvántartott
kivett, valamint a 0113/19 és 0114/1 helyrajzi számok alatt
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nyilvántartott erdõ mûvelési ágú, természetben a Kislázhegy településrészen található ingatlanokat. A védendõ
értékek az e rendelet mellékletében található térképen
jelölt területen belül helyezkednek el.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található késõ bronzkori magaslati
település maradványainak megõrzése, késõbbi kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelõhelyet az I. kategóriába sorolom.

3. §
(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom
a Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar megye), külterület 0441,
0442 és 0444 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó
és kivett, a 0443, 0448 és 0450 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, valamint a 0445, 0446 és 0447 helyrajzi
számok alatt nyilvántartott szántó és legelõ mûvelési ágú,
természetben a Berettyóújfalu–Kiskenderes kertek településrészen található ingatlanokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található középsõ és késõ újkõkori
település, kora bronzkori temetõ, illetve középsõ bronzkori tell település, valamint a tellt körülvevõ település
maradványainak megõrzése, késõbbi kutathatóságának
biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

4. §
(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom
a Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar megye), külterület 0613/8,
0613/9, 0615/5 és 0615/6 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és legelõ, valamint a 0615/4, 0615/7, 0615/8
és 0615/9 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó mûvelési ágú, természetben a Berta-domb és Nagy-Híd-köz
településrészen található ingatlanokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található középsõ bronzkori tell település, valamint az ezt körülvevõ települések maradványainak megõrzése, késõbbi kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.
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2398/6, 2429 és 2430/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett mûvelési ágú, természetben a Vörösgyír nevû
területen található ingatlanokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található középsõ bronzkori tell település maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

6. §
(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom
a Dévaványa (Békés megye), külterület 01494/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és legelõ, valamint
a 01516/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett mûvelési ágú, természetben a Sártó-halom területén található
ingatlanokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található rézkori halomsír, valamint az
újkõkori, szarmata és késõ középkori település maradványainak megõrzése, késõbbi kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

7. §
(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom
a Dévaványa (Békés megye), külterület 01494/1 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott szántó, legelõ és kivett, a
01494/2, 01494/3 és 01494/5 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, valamint a 01494/4 és 01494/6 helyrajzi
számok alatt nyilvántartott szántó és legelõ mûvelési ágú,
természetben a Kova-halom és Szarka-halom (Sártósziget) területén található ingatlanokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található újkõkori tell település, valamint rézkori település és temetõ maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

8. §
5. §
(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom a
Bölcske (Tolna megye), belterület 2398/3, 2398/4, 2398/5,

(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom a
Nagykarácsony (Fejér megye), külterület 0290/2 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott legelõ és rét, a 0292 és 0299 helyrajzi számok alatt nyilvántartott legelõ, a 0290/3, 0290/4,
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0290/5, 0290/6, 0318/2, 0318/3, 0318/4, 0318/5, 0318/6,
0318/7, 0318/8, 0318/9, 0318/10, 0318/11, 0318/12,
0318/13, 0318/14, 0318/15, 0318/42, 0318/43, 0318/44,
0318/45, 0318/46 és 0318/47 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 0291, 0293, 0294, 0295, 0296, 0298,
0302, 0303 és 0318/23 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 0297 helyrajzi számon nyilvántartott legelõ,
erdõ és kivett, a 0318/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
szántó és legelõ, továbbá az Elõszállás (Fejér megye), külterület 0224/9, 0224/10 és 0224/11 helyrajzi számok alatt
nyilvántartott szántó, valamint a 0224/12 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott szántó és erdõ mûvelési ágú, természetben a Ménesmajor, Hatvanas-dûlõ, Páskom és Felsõ-Páskomi dûlõ határrészeken található ingatlanokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található középkori település és kis
méretû vár maradványainak megõrzése, kutathatóságának
biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

2006/87. szám

037/11, 037/12, 042, 044/4, 049/2, 055, 056/5 és 056/11
helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanokat jelölöm ki.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

11. §
(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom
az Öcsöd (Jász-Nagykun-Szolnok megye), külterület
0360/3, 0360/7, 0428/5, 0428/30, 0428/32 és 0428/33
helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 0360/6 és
0360/8 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és rét,
valamint a 0428/31 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
kivett mûvelési ágú, természetben a Csúcs-dûlõ (Kováshalom) határrész területén található ingatlanokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található újkõkori tell település és
Árpád-kori temetõ maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.

9. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom a
Nagykõrös (Pest megye), külterület 0843/7 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott kivett, és a 0843/11 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott szántó mûvelési ágú, természetben a Földvár-dûlõ határrészen található ingatlanokat.

12. §

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található középsõ bronzkori erõdített
település maradványainak megõrzése, kutathatóságának
biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

10. §
(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom a
Nemescsó (Vas megye), külterület 022/1, 022/6, 022/7,
022/8, 022/9, 029/8 és 029/9 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, valamint a 028 és 029/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett mûvelési ágú, természetben
a Forduló-dûlõ, Rántás és Sûrû nevû határrészek területén
található ingatlanokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található római kori útállomás maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Régészeti védõövezetnek a Nemescsó (Vas megye),
külterület 022/2, 024, 025/4, 025/5, 025/6, 025/7, 025/9,
025/10, 029/12, 029/15, 035, 037/2, 037/4, 037/10,

(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom a
Sóskút (Pest megye), külterület 0113/1 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott szántó, a 0113/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyümölcsös, a 0113/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó, legelõ és erdõ, a 0161 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott kivett, valamint a 0162 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott szántó és legelõ mûvelési ágú, természetben a Kálvária-hegy és Barát-ház településrészeken
található ingatlanokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található – három részbõl álló – középsõ bronzkori erõdített település maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

13. §
(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom a
Szeghalom (Békés megye), külterület 01077/5, 01077/6 és
01077/7 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, valamint a 01079/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelõ
mûvelési ágú, természetben a Kovács-halom dûlõben
található ingatlanokat.
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(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található újkõkori tell település és honfoglalás kori temetõ maradványainak megõrzése, kutathatóságának biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben szereplõ 01077/5, 01077/6 és
01077/7 helyrajzi számú ingatlanok esetében a Magyar
Államot elõvásárlási jog illeti meg.
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15. §

A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium
1620/33-1951. számú határozatával régészeti jelentõségû
védett területté nyilvánított Beremend (Baranya megye),
külterület 0119, 0127, 0128/2, 0128/3 és 0128/4 helyrajzi
számok alatt nyilvántartott kivett mûvelési ágú ingatlanok
régészeti védettségét megszüntetem. A területen fokozott
vagy kiemelt régészeti védettségre igényt tartó leletek,
illetve jelenségek nem kerültek elõ, így a régészeti védettség további fenntartása nem indokolt.

14. §
16. §
(1) Fokozottan védett régészeti lelõhellyé nyilvánítom
a Túrkeve (Jász-Nagykun-Szolnok megye), külterület
0369/4, 0369/5, 0369/8, 0369/9 és 0369/10 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 0369/6 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott legelõ, valamint a 0369/7 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott kivett mûvelési ágú, természetben
a Tere-halom határrész területén található ingatlanokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti
védelem célja az itt található rézkori halomsírok, korai és
középsõ bronzkori tell település, valamint a tellt körülvevõ
település maradványainak megõrzése, kutathatóságának
biztosítása.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelõhelyet a II. kategóriába sorolom.

Az e rendeletben védetté nyilvánított területeken a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye szükséges a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó
szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 8. §-a
(1) bekezdésének a)–e) pontjában felsorolt tevékenységekhez.

17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Melléklet a 2/2006. (VII. 19.) OKM rendelethez
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III. rész HATÁROZATOK
Az Országgyûlés határozatai
Az Országgyûlés
31/2006. (VII. 19.) OGY
határozata
dr. Böhm András országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*
A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Böhm András
országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi
Kerületi Bíróság 13.B.24.350/2006/2. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Szili Katalin s. k.,
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Az Országgyûlés
33/2006. (VII. 19.) OGY
határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*
Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint
módosul:
Az Országgyûlés
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba
dr. Horváth Balázs korábban megüresedett helyére
dr. Kontrát Károlyt,
a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Tóth Károly helyett
Juhász Gábort,

az Országgyûlés elnöke

a Kulturális és sajtóbizottságba
Dr. Kis Zoltán s. k.,

Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

dr. Kontrát Károly helyett
dr. Cser-Palkovics Andrást
a bizottság tagjává
megválasztja.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Az Országgyûlés
32/2006. (VII. 19.) OGY
határozata
Kuzma László országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**
A Magyar Köztársaság Országgyûlése Kuzma László
országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Kaposvári Városi Bíróság 14.B.266/2006/3–4. számú megkeresésével
érintett ügyben nem függeszti fel.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Kis Zoltán s. k.,

Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.

Dr. Kis Zoltán s. k.,

Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
34/2006. (VII. 19.) OGY
határozata
a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége és a Hungária Televízió Közalapítvány
Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselõinek
és tagjainak választásáról szóló
2/2004. (III. 2.) OGY határozat kiegészítésérõl**
A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége és a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége tisztségviselõinek és tagjainak választásáról
* A határozatot az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.
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szóló 2/2004. (III. 2.) OGY határozat a következõk szerint
egészül ki:
Az Országgyûlés
Marosi Györgyöt és
Tirts Tamást
a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége
megbízatásának hátralevõ idejére annak tagjává,
Nagy Lenkét és
Simkó Jánost
a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége megbízatásának hátralevõ idejére annak tagjává
megválasztja.
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Az Országgyûlés
36/2006. (VII. 19.) OGY
határozata
a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó
Testülete tisztségviselõinek és tagjainak,
valamint felügyelõ bizottsága elnökének
és egy tagjának megválasztásáról szóló
61/2005. (VI. 28.) OGY határozat kiegészítésérõl*
A Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó
Testülete tisztségviselõinek és tagjainak, valamint felügyelõ bizottsága elnökének és egy tagjának megválasztásáról szóló 61/2005. (VI. 28.) OGY határozat a következõk szerint egészül ki:
Az Országgyûlés

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Kis Zoltán s. k.,

Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

dr. Hovanyecz Lászlót és
Szikora Józsefet
a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó Testülete megbízatásának hátralevõ idejére annak tagjává
megválasztja.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Az Országgyûlés
35/2006. (VII. 19.) OGY
határozata
a Magyar Televízió Közalapítvány
Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselõinek
és tagjainak választásáról szóló
21/2003. (III. 13.) OGY határozat kiegészítésérõl*
A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége tisztségviselõinek és tagjainak választásáról
szóló 21/2003. (III. 13.) OGY határozat a következõk szerint egészül ki:
Az Országgyûlés
Balogh Lászlót és
dr. Fehér Zsuzsát
a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége megbízatásának hátralevõ idejére annak tagjává
megválasztja.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Kis Zoltán s. k.,

Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Dr. Kis Zoltán s. k.,

Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
közleménye
a 37/2003. (VIII. 14.) BM rendelettel alapított
Magyar Közigazgatási Minõség Díj
2006. évi adományozásáról
A Magyar Közigazgatási Minõség Díj Bizottság elõterjesztésére a miniszter a Magyar Közigazgatási Minõség
Díjat 2006-ban – kimagasló minõségügyi eredményeik
alapján – az alábbi közigazgatási szerveknek adományozta:
– Vas Megyei Közigazgatási Hivatal
– Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

2006/87. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Tájékoztató

a hatósági közvetítõi vizsga követelményrendszerérõl
Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) Elnöksége a hatósági közvetítõkrõl szóló
179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1 §
(1) bekezdés d) pontja értelmében megállapított hatósági
közvetítõi vizsga követelményrendszerét, az R. 1. számú
mellékletének 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján
az alábbiak szerint határozza meg:

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A HATÓSÁGI
KÖZVETÍTÕI VIZSGA TELJESÍTÉSÉHEZ
A hatósági közvetítõi vizsgát szóban kell letenni, a vizsgáztatásra jogosult 3 tagú bizottság elõtt, amelynek elnökét és tagjait a megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje kéri fel.
A hatósági közvetítõi vizsgák lebonyolítását – figyelemmel a vizsgáztatók körére – célszerû a közigazgatási
szakvizsgák idõpontjához igazítani azzal, hogy a hatósági
közvetítõi vizsga megkezdésére csak akkor kerülhet sor,
ha a szakvizsga bizottság tagjai az írásbeli dolgozatokat,
valamint a szóbeli feleleteket kiértékelték, s eredményhirdetésre is sor került, azaz a szakvizsgabizottság befejezte
munkáját.
A szóbeli vizsga keretében a jelölt bizonyítja szakmai,
közigazgatási tájékozottságát, felkészültségét.
A vizsgán a jelölt egy szóbeli tételt húz, illetve a vizsgabizottság által feltett kérdések alapján ad számot felkészültségérõl. A szóbeli tétel – igazodva a hatósági közvetítõi vizsga témaköreihez – három részbõl áll. A szóbeli feleletre való felkészülésre legalább 20 percet kell biztosítani a vizsgázó számára.
A vizsgázó a kihúzott tételre vonatkozóan számot ad arról, hogy az egyes témakörökhöz kapcsolódó ismereteket
elsajátította, azokról jó beszédkészséggel rendelkezik. A
vizsgázó olyan idõtartamban felel, amely alapján felkészültsége megítélhetõ. A vizsgabizottság a tételhez nem
tartozó, de a vizsga témakörein belüli további kérdések
feltevésével is tájékozódhat a jelölt felkészültségérõl.
A vizsgabizottság a szóbeli vizsgát a tétel kifejtése és a
feltett kérdésekre adott válaszok alapján egy érdemjeggyel
[jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)]
minõsíti.
A vizsgabizottság elégtelen (1) érdemjeggyel minõsít és
javítóvizsgára utasít, ha a tétel bármely részének kifejtése
és ugyanezen tételrészhez kapcsolódóan feltett kérdésekre
adott válaszok során meggyõzõdött arról, hogy a vizsgázó
a követelményrendszerben elõírt ismeretek elsajátítását
nem végezte el.

6307

A HATÓSÁGI KÖZVETÍTÕI VIZSGA
TÉMAKÖREINEK KÖVETELMÉNYRENDSZERE
Az R. 5. függeléke szerint a hatósági közvetítõi vizsga
az alábbi témakörökre terjed ki:
I. Általános közigazgatási ismeretek (a Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedésének és mûködésének
átfogó, részletes ismerete, az államszervezet – ideértve az
önkormányzati rendszert is – tagozódása, az egyes állami
szervek funkciója és mûködésük jellemzõi, az államigazgatás szervezetrendszere és mûködése, az államigazgatás
feladatai);
II. Közigazgatási hatósági eljárási jogi ismeretek;
III. Közvetítõi (mediációs) alapismeretek.

I. ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK CÍMÛ
TÉMAKÖR KÖVETELMÉNYRENDSZERE
A témakör rendeltetése, hogy alapozó tárgyként átfogó,
de ugyanakkor célra orientált alkotmányjogi, illetõleg
közigazgatási ismeretekkel lássa el a hatósági közvetítõi
vizsgára jelentkezõket.
Rendeltetésének megfelelõen a tantárgy elméleti, a
vizsgázók által elsajátított fogalmaknak, csoportosításoknak megvan a gyakorlati jelentõsége, amelyeket az elkövetkezõ témakörök ismereteinek elsajátítása során hasznosítanak.
A témakör a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltak alapján bemutatja az állam mûködésének alapelveit,
az alapvetõ emberi jogokat és kötelezettségeket, továbbá
az állami szervek rendszerét, feladatait, azok egymáshoz
való viszonyát.
1. A Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedése
A vizsgázó legyen képes értelmezni az Alkotmány fogalmát, ismerje azok típusait, szabályozási tárgyköreit és a
magyar alkotmányfejlõdés legfontosabb állomásait.
A vizsgázó ismerje meg a Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott alapvetõ jogokat és kötelezettségeket, tudja azokat csoportosítani, legyen képes azok tartalmát a tanagyagban kifejtettek szerint értelmezni, és ismerje meg az alapjogok érvényre juttatására, korlátaira és
védelmére vonatkozó, az Alkotmányban meghatározott
fõbb rendelkezéseket, illetõleg az azokhoz kapcsolódó alkotmánybírósági gyakorlat legfontosabb elemeit. A vizsgázó ismerje az államszervezet felépítésének alkotmányos
elveit.
2. Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz
való viszonyuk
A vizsgázó e tananyagrész elsajátításával ismerje meg
az állami szervek típusait, azok fõ feladatait és kapcsolatrendszerét; legyen képes felismerni az állami szervek irányítási viszonyait. A vizsgázó e tárgykör keretében ismer-
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je meg a helyi önkormányzatokra vonatkozó, az Alkotmányban meghatározott szabályokat.
3. A közigazgatás szervezetrendszere, mûködése és a
közigazgatási feladatok
A vizsgázó ismerje meg az államigazgatás központi
szerveit (kormány, minisztériumok, nem minisztériumi
formában mûködõ központi államigazgatási szervek, a területi – dekoncentrált és decentralizált szervek – és helyi
szervek rendszerét, és legyen képes e szervtípusok fõbb
jellegzetességeit bemutatni. A vizsgára készülõk sajátítsák
el a közigazgatási szervek mûködésére vonatkozó alapvetõ ismérveket, és ismerjék a közigazgatási szervek által ellátandó legfontosabb feladatcsoportokat, legyenek képesek elhatárolni az államhatalmi, igazságszolgáltatási, önkormányzati és államigazgatási feladatokat. A vizsgázók
ismerjék a közigazgatási tevékenységfajtákat, legyenek
tisztában a hatósági ellenõrzés, engedélyezés, kötelezés és
szankcióalkalmazás lényegével, ezek egymáshoz való viszonyával.
Tananyag:
Dr. Kökényesi József (szerk.): Általános közigazgatási
ismeretek címû szakvizsgajegyzet A központi állami szervek rendszere címû része (Magyar Közigazgatási Intézet,
2002.)
A jegyzet elérhetõ és letölthetõ az Intézet internetes
honlapjának
www.mki.gov.hu/hatosagikozvetito/tananyagok címû linkjérõl.
Ajánlott irodalom:
Azoknak, akik a témakörhöz tartozóan a vizsgakövetelményeken túlmenõ ismereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat ajánljuk a figyelmébe:
Dr. Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei
Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
Dr. Ficzere Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog
Általános rész. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
Dr. Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan. Osiris
Kiadó, Budapest, 1998.
Dr. Kilényi Géza: Az alkotmány egyes (alapelvi, alapjogi) rendelkezéseinek jogi jellege. Társadalmi Szemle
1995. évi 11. szám.
Szóbeli kérdések:
1. Ismertesse az Alkotmány fogalmát, szabályozási
tárgyköreit; és mutassa be a Magyar Köztársaság államszervezete felépítésének alkotmányos alapjait!
2. Határozza meg az alapvetõ jogok fogalmát és csoportosítsa ezeket a jogokat! Ismertesse az alapvetõ jogok
korlátozására és védelmére vonatkozó fontosabb rendelkezéseket a hatályos Alkotmány alapján!
3. Mutassa be a szabadságjogokat és részletezze három, a vizsgabizottság által meghatározott szabadságjog
tartalmát!
4. Mutassa be a politikai alapjogokat és ismertesse három – a vizsgabizottság által meghatározott – politikai
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alapjog tartalmát. Ismertesse az alapvetõ kötelességeket a
hatályos Alkotmány alapján!
5. Jellemezze a gazdasági, szociális és kulturális jogokat, és fejtse ki a vizsgabizottság által meghatározott alapjog tartalmát!
6. Ismertesse az Országgyûlés jellegét, fõbb feladat- és
hatásköreit, a szervezetére és mûködésére vonatkozó alapvetõ szabályokat!
7. Határozza meg a tananyag alapján a kormányzás fogalmát, ismertesse a kormány fontosabb feladat- és hatásköreit, szervezetét, megbízatását és mûködésének fõbb
szabályait!
8. Határozza meg a köztársasági elnök helyét az államszervezetben, ismertesse fõbb feladat- és hatásköreit!
9. Mutassa be a bíróság és ügyészség jogállását, e szervezetek fõbb feladat- és hatásköreit, szervezeti rendszerét!
10. Mutassa be az országgyûlési biztosok jogállását,
fontosabb feladat- és hatásköreit!
11. Ismertesse az Alkotmánybíróság jogállását, fõbb
feladat- és hatásköreit, mutassa be az AB mûködését!
12. Határozza meg a tananyag alapján a közigazgatás
fogalmát, helyét a hatalmi ágak rendszerében. Ismertesse a
közigazgatás fõbb feladatcsoportjait!
13. Határozza meg a közigazgatási szerv fogalmát, ismertesse jogállását, és mutassa be az államigazgatás szervezetrendszerét!
14. Mutassa be a helyi önkormányzás alkotmányos garanciáit, valamint az önkormányzat és az állami szervek
kapcsolatát!
15. Ismertesse az önkormányzat feladat- és hatásköri
csoportjait, az önkormányzat szervezetének és gazdálkodásának alapvetõ szabályait!

II. KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSI JOGI
ISMERETEK CÍMÛ TÉMAKÖR
KÖVETELMÉNYRENDSZERE
A tananyag megismerteti a hatósági vizsgára jelentkezõt a jogalkalmazási tevékenység elemeivel, összefüggéseivel. A vizsgázó rendszerezett áttekintést kap a közigazgatási hatósági eljárás alapelveirõl, alapvetõ rendelkezéseirõl és alapfogalmairól, továbbá az eljárás menetérõl és
legfontosabb szabályairól. A vizsgázó megismeri továbbá
a közigazgatási hatósági eljárásban rendelkezésre álló jogorvoslatok típusait és a közigazgatási végrehajtás feltételeit és módjait.
1. Általános jogalkalmazási ismeretek
A vizsgázó e tananyagrész elsajátításával értelmezni
tudja a jogalkalmazás fogalmát. Átfogóan ismerje meg a
jogalkalmazás folyamatát, továbbá a jogalkalmazást végzõ szerveket, sajátosságaikat; részletesen ismerje meg a
jogértelmezés fajtáit. A vizsgázó átfogóan ismerje a hatósági jogalkalmazó tevékenység tartalmát, jellemzõit, tudja
bemutatni az önkormányzati hatósági jogalkalmazás sajá-
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tosságait, és ismerje a közigazgatási eljárásjog fõbb forrásait.
2. A közigazgatási eljárás és eljárásjog
A vizsgázó legyen képes értelmezni a közigazgatási eljárást (a közigazgatási aktusok kiadására irányuló tevékenység), az általános és különös eljárási szabályok egymáshoz való viszonyát. A jelölt ismerje meg a jogi alapelvek jelentõségét és a közigazgatási eljárás alapelveit, továbbá rendelkezzen beható ismeretekkel a hatáskör és illetékesség tartalmáról, az azokkal kapcsolatos szabályokról.
Tudja értelmezni a jogerõ fogalmát és érvényesülését a
közigazgatási hatósági eljárásban.
3. A közigazgatási hatósági eljárás tagozódása, szakaszai
A vizsgázó ismerje meg a közigazgatási hatósági eljárás
folyamatát, illetve az alapismereteken túlmenõen ismerje
meg a jogorvoslati eljárás formáit, fórumait, szerezzen átfogó ismereteket a különbözõ jogorvoslatok egymáshoz
való viszonyáról, a jogorvoslati eljárás menetérõl. Bõvítse
tudását az egyes ügytípusokra jellemzõ végrehajtási formákkal a különös eljárási szabályok alapján.
Tananyag:
Dr. Kökényesi József (szerk.): A közigazgatási eljárások (Magyar Közigazgatási Intézet, 2006.)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályos
változata
Dr. Kökényesi József (szerk.): Általános közigazgatási
ismeretek címû szakvizsgajegyzet – Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek részének IV. fejezete (Magyar Közigazgatási Intézet, 2002.)
A jegyzetek és a jogszabály elérhetõ és letölthetõ az Intézet internetes honlapjának www.mki.gov.hu/hatosagikozvetito/tananyagok c. linkjérõl.
Ajánlott irodalom:
Azoknak, akik a témakörbõl a vizsgakövetelményeken
túlmenõ ismereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat ajánljuk a figyelmébe:
Dr. Kilényi Géza (szerk.): Közigazgatási eljárási törvény kommentárja – KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó
Kft., Budapest, 2005.
Dr. Szabó Lajos (szerk.): A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai UNIÓ Lap- és
Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., Budapest 2005.
Dr. Tilk Péter: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény I–II. – Közigazgatás-Módszertani Oktatási és Szolgáltató Bt., Pécs
2005.
Dr. Kilényi Géza: A Ket.-rõl a jogalkotás és jogalkalmazás tükrében (Magyar Közigazgatás, 2006. 1. sz.
1–16. old.)
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Dr. Csiba Tibor: A szakértõ szerepe a közigazgatási hatósági eljárásban és a közigazgatási bíráskodásban
(Magyar Közigazgatás, 2005. 2. sz. 99–110. old.)
Dr. Tilk Péter: Néhány gondolat a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási
koncepciójához (Magyar Közigazgatás, 2003. 7. sz.
395–404. old.)
Dr. Verebélyi Imre: A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak reformja (Magyar Közigazgatás,
2003. 12. sz. 710–722. old.)
Dr. Kilényi Géza: A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciója
(Magyar Közigazgatás, 2002. 1. sz. 1–24. old.)
Szóbeli kérdések:
1. Határozza meg a hatósági jogalkalmazás fogalmát,
eseteit, mutassa be a hatósági cselekmények fontosabb
típusait!
2. Határozza meg a közigazgatási hatósági eljárás fogalmát, és a közigazgatási eljárási jog célját és rendeltetését! Határozza meg a közigazgatási hatósági ügy fogalmát!
3. Ismertesse a közigazgatási eljárás alapelveinek célját, az alapelvek fõbb csoportjait, röviden mutassa be a hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó alapelveket!
4. Ismertesse a közigazgatási eljárás alapelveinek célját, az alapelvek fõbb csoportjait, röviden mutassa be az
ügyféli jogokat és ügyféli kötelezettségeket meghatározó
alapelveket!
5. Határozza meg az ügyfél fogalmát és az eljáró hatóságok körét a közigazgatási hatósági eljárásban, valamint
mutassa be a joghatóság, hatáskör és illetékesség szabályait a közigazgatási hatósági eljárásban!
6. Határozza meg a közigazgatási eljárás szakaszait, és
az eljárás megindításának szabályait!
7. Ismertesse a közigazgatási eljárás lefolytatása során
a kérelem vizsgálatára, a tényállás tisztázására és a bizonyítási eljárásra vonatkozó szabályokat!
8. Ismertesse a közigazgatási eljárás lefolytatása során
a határidõkre, az igazolási kérelemre, a képviseletre és a
kizárásra vonatkozó szabályokat!
9. Mutassa be a hatósági közvetítõ és a szakhatóság
közremûködésére vonatkozó szabályokat a közigazgatási
hatósági eljárásban!
10. Ismertesse a közigazgatási eljárás lefolytatása során az idézésre és értesítésre, a jegyzõkönyv-készítésre, és
az eljárás megszüntetésére és felfüggesztésére vonatkozó
szabályokat!
11. Sorolja fel a közigazgatási eljárásban a hatóság által hozott döntések típusait, ismertesse azok legfõbb jellemzõit!
12. Ismertesse a közigazgatási eljárás során az ügyfél
kérelme alapján induló jogorvoslatok típusait és legfontosabb jellemzõit!
13. Ismertesse a közigazgatási eljárás során hivatalból
lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások típusait és
legfontosabb jellemzõit!
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14. Ismertesse a közigazgatási végrehajtás feltételeit és
a végrehajtás módjait!
15. Mutassa be az eljárási költségekre és az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályokat a közigazgatási
hatósági eljárásban!

III. KÖZVETÍTÕI (MEDIÁCIÓS) ALAPISMERETEK
CÍMÛ TÉMAKÖR KÖVETELMÉNYRENDSZERE
A témakör célja, hogy a vizsgázó a közvetítõi (mediációs) alapismeretek segítségével hatékonyabban és tudatosabban lássa el hatósági közvetítõi feladatait. A vizsgázó
ismerje a mediáció fogalmát, képes legyen az egyes fogalmi elemek értelmezésére. A vizsgázó rendelkezzen a témakörben alapvetõ nemzetközi kitekintéssel. Ismerje azokat a területeket, ahol közvetítõ bevonására lehetõség nyílik, ezek közül egy terület részletes jogi szabályozását képes legyen bemutatni. A vizsgázó – a korábbi témakörökben megszerzett ismeretekre építve – képes legyen a hatósági közvetítõi feladatok értelmezésére a hatósági eljárások során.
1. A mediáció története, fogalma
A vizsgázó ismerje meg a mediáció kialakulásának történelmi gyökereit, nemzetközi hagyományait. A vizsgázó
ismerje meg a mediáció fogalmát, fogalmi összetevõit.
2. A mediáció alkalmazási területei
A vizsgázó ismerje a hazai joggyakorlat alapján a mediáció alkalmazási területeit, ezek közül az általa választott terület hatályos jogi szabályozásán keresztül értelmezze a mediáció célját, eszközeit. A hazai jogi szabályozáson
felül a vizsgázó alapvetõ ismeretekkel rendelkezzen a mediáció nemzetközi alkalmazásának gyakorlatáról.
3. A mediáció és a hatósági eljárás
A vizsgázó képes legyen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényben a hatósági közvetítõkre vonatkozó feladatok mediációs ismeretek tükrében történõ rendszertani
és módszertani értelmezésére.
Tananyag:
A mediációs alapismeretek összefoglalására tananyag
nem készül, a vizsgázók a megadott kötelezõ szakirodalom alapján készülhetnek fel a vizsgára. (Figyelemmel
arra, hogy a szakirodalmak szerzõi jogi védelem alatt állnak, ezért közzétételüket az Intézet honlapján mellõzzük,
azok beszerzése a vizsgázóra hárul.)
Kötelezõ szakirodalom:
Sáriné dr. Simkó Ágnes (szerk.): A mediáció, A közvetítõi tevékenység (HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.,
2006.)
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Dr. Bándi Gyula: A közvetítés (mediáció) jogi szabályozásának továbbfejlesztése (Jogtudományi Közlöny,
2000. január, 11–19. old.)
Somogyi Árpád: Mi fán terem a mediáció? (Jogtudományi Közlöny, 2000. január, 20–26. old.)
Lovász Gabriella: Mediáció, avagy a konfliktuskezelés
alternatív módjai (Napi Jogász, 2001. április, 22–24. old.)
(Jogesetleírást is tartalmaz!)
Lovász Gabriella: A mediáció Magyarországon 1. és
2. rész (Napi Jogász, 2001. július, 32–33. old., 2. rész Napi
Jogász, 2002. szeptember 28–31. old.)
Az Internetrõl letölthetõ kötelezõ szakirodalom:
Mi a mediáció? És mi nem? (letölthetõ: http://www.targyalas.hu/mediacio.htm)
A mediáció alkalmazási területei (letölthetõ:
http://www.egyezseg.hu/folyamat.htm)
Mi a mediáció? (letölthetõ: http://www.mediacio.net/03_02.php?szakterulet=)
Mi az a mediáció? A mediáció feltételei (letölthetõ:
http://www.habeascorpus.hu)
Dr. Pokol Béla: A jog elkerülésének útjai. Mediáció,
egyezségkötés (2002) (letölthetõ: http://jesz.ajk.elte.hu/pokol9.html)
Dr. Dósa Ágnes: Konfliktusrendezés közvetítõi eljárással (2001) (letölthetõ: http://www.lam.hu/folyoiratok/lam/0105/13.htm)
Dr. Nemcsik Orsolya: Mediáció, avagy közjegyzõk új
szerepben (2004) (csak az I. és II. pont) (letölthetõ:
http://jesz.ajk.elte.hu/nemcsik20.html)
Ajánlott irodalom:
Azoknak, akik a témakörbõl a vizsgakövetelményeken
túlmenõ ismereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat ajánljuk a figyelmébe:
Hajba Éva: Konfliktuskezelés – mediáció (Fõiskolai
jegyzet, Zsigmond Király Fõiskola, 2004.)
Rúzs Molnár Krisztina: A mediáció rendszertani és elméleti összefüggései, különös tekintettel munkajogi vonatkozásaira (SZTE ÁJK Tud. Biz., Szeged 2004.)
Dr. Eörsi Mátyás (szerk.): Pereskedni rossz! Mediáció:
a szelíd konfliktuskezelés (Minerva, Budapest, 2003.)
Barcy Magdolna–Szamos Erzsébet: „Mediare necesse
est” a mediáció technikái és társadalmi alkalmazása (Animula, 2002.)
Tamela J.S.: Mediacio ante portas (interjú) (Napi Jogász, 2002. augusztus, 5–6. old.)
Terry F.: Alternatív vitamegoldás Kelet-Közép-Európában (Napi Jogász, 2001. július, 34–37. old.)
Lovas Zsuzsa: Mediáció, vagy a fájdalommentes konfliktuskezelés (Múzsák, Budapest, 1999.)
Szóbeli kérdések:
1. Mutassa be és értelmezze a mediáció fogalmát!
2. Ismertesse a mediáció kialakulását, angolszász jogrendszerben rendelkezõ hagyományait!
3. Ismertesse a mediáció kialakulását és kontinentális
jogrendszerben rendelkezõ hagyományait!

2006/87. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4. Mutassa be a mediáció Magyarországon való elterjedését!
5. Értelmezze a mediáció feltételeit!
6. Nevezze meg és mutassa be a mediáció szakaszait!
7. Mutassa be a mediátor feladatait a mediációs szakaszokon keresztül!
8. Hasonlítsa össze a tárgyalást, mediálást, arbitrálást
és ítélkezést, mint a négy fõ konfliktus-megoldási utat!
9. Ön miben látja a mediáció elõnyeit?
10. Sorolja fel azokat a területeket, melyek esetében a
közvetítés igénybevételre lehetõség van! Egy terület jogi
szabályozását mutassa be részletesen!
11. Mutasson be és értékeljen egy jogesetet, melyben
mediátor bevonására került sor!
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12. Ismertesse a mediáció alkalmazásának a nemzetközi gyakorlatát!
13. Mutassa be és értelmezze a hatósági közvetítõ feladatait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályos
rendelkezéseire figyelemmel!
14. A mediáció mely módszertani elemeire építene, ha
hatósági közvetítõi feladatokra kapna felkérést?
15. Ismertesse a mediáció illeszkedését a hazai jogrendszerbe!
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
Elnöksége

Az Országos Horvát Önkormányzat 2005. évi egyszerûsített éves beszámolója
2005. évi mérleg
Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2–5. sorok)

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

6.

B. Forgóeszközök (7–10. sorok)

93 877

311 191

367

203

93 510

295 091
15 897

279 906

123 074

5 605

8 037

7.

I. Készletek

8.

II. Követelések

9.

III. Értékpapírok

261 070

78 360

10.

IV. Pénzeszközök

13 231

36 677

224

259

11.

C. Aktív idõbeli elhatárolások

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. SOR)

374 007

434 524

D. Saját tõke (14–19. sorok)

369 551

425 567

13.
14.

I. Induló tõke/jegyzett tõke

30 000

30 000

15.

II. Tõkeváltozás/eredmény

171 143

339 551

16.

III. Lekötött tartalék

17.

IV. Értékelési tartalék

18.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl

168 408

56 016

19.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységbõl

20.

E. Céltartalékok
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Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

21.

F. Kötelezettségek (22–23. sorok)

22.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

23.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

24.

G. Passzív idõbeli elhatárolások

25.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.–20.+21.+24. sor)

4 238

8 359

4 238

8 359

218

598

374 007

434 524

2005. évi eredménykimutatás
Adatok E Ft-ban
Elõzõ év
Sorszám

A tétel megnevezése
Alaptev.

1.

1. Értékesítés nettó árbevétele

2.

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

3. Egyéb bevételek

Váll. tev.

Összes

Elõzõ év(ek)
helyesbítései

Tárgyév
Alaptev.

Váll. tev.

Összes

868

868

1 811

1 811

337 665

337 665

246 185

246 185

141 777

141 777

244 551

244 551

195 888

195 888

235 606

235 606

1 000

1 000

7 945

7 945

12 612

12 612

11. 5. Rendkívüli bevételek

28 347

28 347

12.

Ebbõl: – támogatások

27 764

27 764

13.

– alapítói

14.

– központi költségvetési

15.

– helyi önkormányzati

16.

– társadalombiztosítási

17.

– egyéb

27 764

27 764

4.

Ebbõl: – támogatások

5.

– alapítói

6.

– központi költségvetési

7.

– helyi önkormányzati

8.

– társadalombiztosítási

9.

– egyéb,
ebbõl 1%.......

10. 4. Pénzügyi mûveletek bevételei

19 187

19 187

18. 6. Tagdíjak
19. A. ÖSSZES BEVÉTEL
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

357 720

357 720

288 955

288 955

20. 7. Anyagjellegû ráfordítások

38 687

38 687

47 362

47 362

21. 8. Személyi jellegû ráfordítások

36 228

36 228

38 754

38 754

3 017

3 017

6 349

6 349

22. 9. Értékcsökkenési leírás
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Elõzõ év

Sorszám

Elõzõ év(ek)
helyesbítései

A tétel megnevezése
Alaptev.

23. 10. Egyéb ráfordítások

Váll. tev.

Összes

107 791

107 791

7

7

25. 12. Rendkívüli ráfordítások

3 582

3 582

26. B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
(7.+8.+9.+10.+11.+12.)

189 312

27. C. ADÓZÁS ELÕTTI
EREDMÉNY (A.–B.)

24. 11. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

6313
Tárgyév
Alaptev.

Váll. tev.

Összes

140 474

140 474

189 312

232 939

232 939

168 408

168 408

56 016

56 016

168 408

168 408

56 016

56 016

28. I. ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG
29. D. JÓVÁHAGYOTT
OSZTALÉK
30. E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
(C.–I.–D.)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
31. Továbbutalási céllal kapott
támogatás

149 153

32. Továbbutalt támogatás

137 652

Karagity István s. k.,
az Országos Horvát Önkormányzat
elnökhelyettese

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye
a 2006. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 82. §-a arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt, hogy
az üzemanyagárat – az elõzõ évben nagy forgalmat bonyolító belföldi üzemanyag-forgalmazó cég által alkalmazott
árak figyelembevételével – tegye közzé.
Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben szereplõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Ólmozatlan motorbenzinek:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin
ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin

299 Ft/l
309 Ft/l

Gázolaj

285 Ft/l

Keverék

316 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése
alapján – az eddig közzétetteken kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi
közzé:
606111D
382993B
430205C
589872A
663523D
141046F
276496B
676879C
370385D
513488F
788235F
571297A
245264G
033576E
398998C
347297A
322763G
213465E
052649F
168917F
343177D
984179B
984177B
823064E
205131G
677078F
549118B
793135C
564412F
032754A
324044B
596601F
906847B
462307E
589199C
631370C
816378D
169112B
647438C
132737B
121533F
561021A
671105A
643318F
964098C
747930D
576892C
931341C
718459D

142237C
147854F
386147F
229800C
009678C
030925B
777043B
174988E
472889F
621118E
551400B
139894F
862473D
979068F
534937A
879603F
961898A
073900A
993379F
370001F
633592E
032631E
560065A
445910D
874283E
054518E
424859B
401424B
750995E
358043C
183218E
479106C
692679E
236579B
179008C
751347D
897684A
077603C
972543B
452299E
718243B
756249C
171420F
039799G
181262B
288751B
880493A
527248A
622276C

106105D
031776D
057712G
499594E
251588E
208353A
225930D
311723F
624687F
269024E
455505C
682131C
398168A
232497G
483354E
964869D
560695C
823104E
128493C
448111E
676681E
976581B
214790B
102908C
868166E
066613E
859672C
412734D
942176C
762679B
714998D
585863C
876277E
240300D
047077F
236824A
379916F
615674D
461564C
274709A
664017D
608826B
695800F
091696D
482942D
627976E
037580B
070130G
665727A

717938E
817473D
506599A
609194F
668010D
101916E
182046C
788669E
974116F
878501C
358302E
147851F
582179E
279810F
496465D
577385F
253475F
284124E
882576B
467995A
837083D
889877F
908693C
072806B
078487C
624673B
408243A
357499E
151089F
779262F
932793D
136019A
022287F
554136F
245755G
715158D
940202F
165893F
203106D
411289A
437030A
169177C
079558G
522318E
622558E
564852E
410798B
426961F
347559C

968344A
764235D
835817A
514394B
893251E
031782F
497605F
166725E
557164D
095429A
948625C
910090D
306548G
520017A
126828D
121681A
283022E
687027E
097309B
302695C
904807A
529136D
557148D
777187B
874815A
937866C
651195C
084881G
658685D
695140B
287715B
203568E
156109E
121421C
195371G
034493C
605364D
079404F
415269F
238419C
080435D
837668F
517874C
992603D
758783E
917646E
094099F
305565B
996826B
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696978B
671633E
368593A

041980B
275814C
852065C

639979E
219737D
681486D

6315
194351C
706892D
413813A

689061D
046365B
404763E

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 84. számában közzétett, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ helyi önkormányzatok 2006. évi
I. ütemû támogatásáról szóló pénzügyminiszteri közleménybõl kimaradt települések a következõk:

„
Sorszám

935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.

Önkormányzat neve

Pócspetri
Pusztadobos
Rakamaz
Ramocsaháza
Rétközberencs
Rohod
Rozsály
Sényõ
Sonkád
Szabolcs
Szabolcsbáka

Támogatás
(ezer Ft)

31 241
10 879
60 321
21 326
2 794
13 903
15 700
48 967
17 789
5 258
5 660

”
(Nyomdatechnikai hiba)

ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT!
2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató
és tájékoztató központjába költözik, ahol a megszokott kiadványokon kívül bõvebb szolgáltatások
(jogszabálykeresés, irodai és nyomdai szolgáltatások, terméktámogatás, internetkávézó, olvasósarok stb.)
állnak az ügyfelek rendelkezésére.
Az új elérhetõségek:
Közlöny Centrum 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány utca – Nyár utca sarkán)
tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu, www.kozlonycentrum.hu
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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