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kockázati t´ókealapok kockázati t´óke befektetési tevékenységéhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségér´ól az Állami
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

1998/95. szám
1. Cikk

A Kormány rendeletei

A Szerz´ód´ó Felek együttm´úködnek a kábítószerek és
pszichotrop anyagok illegális kereskedelme, szállítása elleni harcban, továbbá a szervezett b´únözés, a nemzetközi
terrorizmus és más súlyos b´úncselekmények megel´ózésében és felderítésében.

A Kormány
172/1998. (X. 21.) Korm.
rendelete

2. Cikk

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami
Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális
kábítószer-kereskedelem, a szervezett b´únözés
és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való
együttm´úködésr´ól szóló, Hanoiban, 1998. február 4-én
aláírt Megállapodás kihirdetésér´ól
(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás
1998. év szeptember hó 28. napján megtörtént.)

A Szerz´ód´ó Felek együttm´úködése — hatályos jogszabályaikra és az általuk megkötött nemzetközi szerz´ódések
rendelkezéseire figyelemmel — a következ´ó formában valósul meg:
— jogszabályok, egyéb dokumentumok, tudományos
publikációk és statisztikai adatok cseréje,
— kölcsönös érdekeket szolgáló szakmai tapasztalatok
és információk cseréje,
— küldöttségek és szakért´ók cseréje a kölcsönös érdekl´ódésre számot tartó szemináriumokon és szakmai tanácskozásokon való részvétel céljából.

1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális
kábítószer-kereskedelem, a szervezett b´únözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttm´úködésr´ól szóló, Hanoiban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. §
A Megállapodás magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:
,,Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami
Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális
kábítószer-kereskedelem, a szervezett b´únözés és a
nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való
együttm´úködésr´ól
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerz´ód´ó Felek)
attól a szándéktól vezérelve, hogy hagyományos baráti
kapcsolataik továbbfejlesztését el´ósegítsék,
meggy´óz´ódve arról, hogy a kábítószerek, a pszichotrop
anyagok illegális kereskedelme, szállítása, a szervezett b´únözés és a terrorizmus elleni küzdelemben történ´ó együttm´úködés kiemelt jelent´óséggel bír,
meger´ósítve azt a szándékukat, hogy fejleszteni kívánják
b´únüldözési együttm´úködésüket, a két ország szuverenitása
és egyenl´ósége elvének alapján, a kölcsönös megértés jegyében, a nemzetközi jognak és gyakorlatnak megfelel´óen
az alábbiakban állapodtak meg:

3. Cikk
A Szerz´ód´ó Felek együttm´úködése az alábbi területeken valósul meg.
(1) A kábítószerek és pszichotrop anyagok illegális kereskedelme, szállítása elleni harc területén:
— a kábítószerek és pszichotrop anyagok illegális forgalmazóinak, szállítóinak felderítését és azonosítását szolgáló intézkedések összehangolása;
— a lefoglalt kábítószerek és pszichotrop anyagok mintáinak cseréje;
— a kábítószerekre és pszichotrop anyagokra vonatkozó szakismeretek, kutatási eredmények, tudományos és
technikai módszerek cseréje;
— tapasztalatcsere a kábítószerek és pszichotrop anyagok illegális kereskedelmének ellen´órzésér´ól a visszaélések megel´ózése, felderítése érdekében.
(2) A szervezett b´únözés elleni küzdelem területén:
— a szervezett b´únözést folytató csoportok tevékenységére vonatkozó információk cseréje, szükség esetén a
felderítési intézkedések koordinációja;
— fegyverek, l´ószerek, sugárzó, robbanó és mérgez´ó
anyagok illegális kereskedelmére vonatkozó információk
cseréje a b´úncselekmények megel´ózése, felderítése céljából;
— a pénzmosásra vonatkozó információk cseréje;
— a pénz- és csekkhamisításra, értékpapírok, úti okmányok és más okmányok hamisítására vonatkozó információk cseréje;
— lopott m´úkincsekre, m´útárgyakra vonatkozó felderítési információk cseréje;
— a szervezett b´únözés elleni küzdelemben alkalmazott munkamódszerekre és taktikai eljárásokra vonatkozó
információ- és tapasztalatcsere.
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(3) A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem területén:
— adatok cseréje a terrorista csoportokról, terrorista
akciókról, az általuk tervezett terrorista cselekményekr´ól,
az ismertté vált elkövetési módszerekr´ól és technikai eszközökr´ól;
— mindazon információk és tapasztalatok cseréje,
amelyek a terrorista cselekmények megel´ózéséhez, eredményes felderítéséhez szükségesek.
4. Cikk
Az együttm´úködés és információcsere során a Szerz´ód´ó
Felek az alábbiak szerint járnak el:
(1) Biztosítják az információ gyors átadását, pontosságát, az átvett információk bizalmasságát hatályos jogszabályi rendelkezéseikkel összhangban.
(2) Az átvett információkat és dokumentumokat harmadik Félnek csak az átadó Fél hozzájárulása esetén továbbíthatják.
(3) A személyes adatok átadása során:
a) a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által
megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel, beleértve az adatok törlésének határidejét is;
b) az átvev´ó Fél az átadó Fél kérésére tájékoztatást
nyújt az adatok felhasználásáról és az elért eredményekr´ól;
c) az átadó Félnek mérlegelnie kell, hogy az átadás
szükséges, illetve arányban áll az átadás céljával. Ha az
adatok átadását követ´óen az átadó Fél meggy´óz´ódött arról, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra
kerültek, err´ól haladéktalanul tájékoztatja a fogadó Felet,
amely helyesbíti a téves adatokat, illetve megsemmisíti az
át nem adhatóakat;
d) az adatokat felhasználásukat követ´óen törölni kell,
abban az esetben is, ha a fogadó Félnél érvényes törlési
határid´ó még nem járt le;
e) az átadott adatokról és azok megsemmisítésér´ól
mindkét Fél nyilvántartást vezet; biztosítják az adatok
védelmét a jogosulatlan hozzáférés ellen.
5. Cikk
Bármelyik Szerz´ód´ó Fél megtagadhatja az együttm´úködést vagy az információ átadását, ha az sérti vagy veszélyezteti nemzeti szuverenitását, biztonságát, jogrendjét vagy
más fontos államérdekét. Ilyen esetekben a Szerz´ód´ó Felek haladéktalanul értesítik egymást az együttm´úködés
vagy a segítségnyújtás megtagadásáról.
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7. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtásában közrem´úköd´ó
illetékes szervekr´ól a Szerz´ód´ó Felek belügyminisztériumai írásban tájékoztatják egymást.

8. Cikk
A jelen Megállapodás nem érinti a Szerz´ód´ó Felek által
kötött más nemzetközi szerz´ódések hatályát.

9. Cikk
Jelen Megállapodás végrehajtása során — eltér´ó megállapodás hiányában — mindkét Szerz´ód´ó Fél maga viseli a nála felmerül´ó költségeket. A delegációk látogatásával összefügg´ó utazási költségeket a küld´ó Szerz´ód´ó
Fél viseli.

10. Cikk
(1) A jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával összefügg´ó vitákat a Szerz´ód´ó Felek tárgyalások
útján rendezik.
(2) A kapcsolattartás nyelve az angol nyelv vagy a Szerz´ód´ó Felek által közösen meghatározott egyéb nyelv.

11. Cikk
(1) Ezt a Megállapodást jóvá kell hagyni és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követ´ó 30. napon
lép hatályba.
(2) A jelen Megállapodás hatályát veszti attól a naptól
számított 6 hónap elteltével, amikor azt a Szerz´ód´ó Felek
egyike diplomáciai úton, írásban felmondja.
Kelt Hanoiban, 1998. február 4. napján, két eredeti
példányban, magyar, vietnami és angol nyelven, mindhárom nyelv´ú szöveg egyaránt hiteles. Eltér´ó értelmezés esetén a Szerz´ód´ó Felek az angol nyelv´ú szöveget tekintik
irányadónak.

6. Cikk
Az együttm´úködés el´ósegítése érdekében a Szerz´ód´ó
Felek belügyminisztériumainak képvisel´ói kétévenként
felváltva Budapesten, illetve Hanoiban értékelik a Megállapodás végrehajtását, és megteszik a szükséges intézkedéseket.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

A Vietnami Szocialista
Köztársaság Kormánya
nevében

Dr. Világosi Gábor s. k.

Le The Tiem s. k.’’
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3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. év október hó 28. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter, az
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, a pénzügyminiszter, a népjóléti miniszter, valamint a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter gondoskodik.
Budapest, 1998. április 22.

1998/95. szám
2. §

(1) Az elektorok megbízatásával és választásával kapcsolatos feladatokat a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB), a f´óvárosi kisebbségi önkormányzatok
választásával kapcsolatos feladatokat a F´óvárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB), az országos kisebbségi
önkormányzatok választásával kapcsolatos feladatokat az
Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) látja el.
(2) A választások szervezési, ügyviteli, számítástechnikai, pénzügyi, technikai el´ókészítését és lebonyolítását a
helyi választási irodák (a továbbiakban: HVI), a területi
választási irodák (a továbbiakban: TVI), valamint az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) látják el.

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

3. §

A Kormány tagjainak
rendeletei

A választópolgárok és az elektorok a választójogukat
csak személyesen gyakorolhatják. Az írni-olvasni nem képes választójogosult segítséget vehet igénybe. A segítség
nem sértheti a szavazás titkosságát.

4. §

A belügyminiszter
46/1998. (X. 21.) BM
rendelete
a f´óvárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok
megválasztásának eljárási rendjér´ól
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. §-ának (1) bekezdésében, valamint a belügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
147/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a f´óvárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok megválasztásának eljárási rendjér´ól a következ´óket rendelem el:
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 32. §-a szerinti választói gy´úlés (a továbbiakban: elektorválasztó gy´úlés), 33—34. §-a, valamint
61. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti elektorok
gy´úlése (a továbbiakban: elektorok gy´úlése), továbbá
61. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerinti választói
gy´úlés (a továbbiakban: választói gy´úlés) el´ókészítésére
és lebonyolítására terjed ki.

(1) A gy´úlést a korelnök nyitja meg.
(2) A gy´úlésen résztvev´ók — nyílt szavazással — saját
maguk közül levezet´ó elnököt és háromtagú szavazatszámláló bizottságot választanak. A szavazatszámláló bizottság
tagjai közül elnököt választ.
(3) A levezet´ó elnök és a szavazatszámláló bizottság
tagja jelölt nem lehet.

5. §
A nyílt szavazáskor a korelnök, illetve a levezet´ó elnök
— a szavazatok pontos számbavételét mell´ózve — megállapíthatja a nyilvánvaló többség vagy kisebbség tényét is.
Ha a nyílt szavazás során szavazategyenl´óség van, a legtöbb
szavazatot kapott javaslatokat ismételt szavazásra kell bocsátani. Ismételt szavazategyenl´óség esetén sorsolás dönt.

6. §
(1) A szavazólap tartalmazza:
a) a választás megnevezését,
b) a szavazás módjára vonatkozó tájékoztatást,
c) a jelöltek nevét a magyar ábécé szerinti sorrendben,
d) a jelöltet támogató jelöl´ó szervezet megnevezését,
illet´óleg a független jelöltség tényét, valamint
e) a szavazásra szolgáló kört.
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(2) Az azonos nev´ú és azonos jelöl´ó szervezet által
támogatott jelöltek közül az, akit kés´óbb ajánlottak jelöltnek, köteles megkülönböztetni magát a másik jelöltt´ól.
(3) A szavazólap teljességének ellen´órzése a levezet´ó
elnök és a szavazatszámláló bizottság feladata.
(4) A jelölt kérheti, hogy a szavazólap a nevét a kisebbség anyanyelvén is tartalmazza.
(5) A szavazólapot annak átadásakor le kell bélyegezni.
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10. §

(1) A törvényes feltételeknek megfelel´ó kezdeményezés
esetén a HVB a kezdeményezés benyújtásától számított
nyolc napon belül, de legkés´óbb a helyi önkormányzati
képvisel´ók és polgármesterek általános választását követ´ó
53. napig kit´úzi az elektorválasztó gy´úlés id´ópontját. Az
elektorválasztó gy´úlést legkés´óbb a helyi önkormányzati
képvisel´ók és polgármesterek általános választását követ´ó
60. napra kell kit´úzni.

(6) A rontott szavazólap átadásával új szavazólap kérhet´ó.

(2) A HVB az elektorválasztó gy´úlés id´ópontjának kit´úzésével egyidej´úleg dönt az elektorválasztó gy´úlés helyszínér´ól.

7. §

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott döntéseir´ól a HVB a helyben szokásos módon, hirdetmény útján
tájékoztatja a választópolgárokat.

(1) A szavazat érvényességének megállapítására a Ve.
69. §-ának rendelkezéseit kell megfelel´óen alkalmazni.
(2) A gy´úlésr´ól jegyz´ókönyv készül, melyet a levezet´ó
elnök és a szavazatszámláló bizottság tagjai írnak alá.
(3) Az illetékes választási bizottság elnöke a megválasztott elektor, illet´óleg kisebbségi önkormányzati közgy´úlési
tag részére átadja a megbízólevelet.
(4) Ha a gy´úlés határozatképtelen vagy eredménytelen,
az illetékes választási bizottság a 10. § (1) bekezdésében, a
16. § (1) bekezdésében, a 23. § (1) bekezdésében, illet´óleg
a 26. § (1) bekezdésében meghatározott határid´ón belüli
id´ópontra egy alkalommal ismételten összehívja a gy´úlést.
(5) Az elektorok gy´úlésér´ól, illet´óleg a választói gy´úlésr´ól készült jegyz´ókönyvek egy példányát a kisebbségi önkormányzat részére, egyet 90 nap elteltével az illetékes
levéltárnak kell átadni.

Az elektor választása és megbízása
8. §
A HVB a helyi önkormányzati képvisel´ók és polgármesterek általános választása eredményének joger´óssé válását
követ´ó nyolc napon belül felhívást bocsát ki az elektorválasztó gy´úlés összehívásának feltételeir´ól, a kezdeményezés módjáról és annak határidejér´ól azon kisebbségek vonatkozásában, mely kisebbségek elektor választását kezdeményezhetik.

(4) Az elektorválasztó gy´úlést kezdeményez´ó választópolgárok közös megbízottja a kezdeményezés elfogadását
követ´óen a HVB munkájában teljes jogú tagként vehet
részt.

11. §
Az elektorválasztó gy´úlésen részt vev´ó választópolgárokat névjegyzékbe kell venni.

12. §
(1) Az elektorválasztó gy´úlésen részt vev´ó választópolgárok ajánlhatnak jelöltet. A jelöltnek ajánlott személy
nyilatkozik arról, hogy a jelölést elfogadja-e. Az elektorválasztó gy´úlésen jelen nem lév´ó választópolgár akkor
ajánlható jelöltnek, ha választójogosultságáról és a jelölés
elfogadásáról szóló írásos nyilatkozatát csatolják a jegyz´ókönyvhöz.
(2) A jelölt a 12. számú melléklet szerinti nyilatkozattal
vállalhatja valamely társadalmi szervezet képviseletét a
társadalmi szervezet képvisel´ójének igazolásával, ha ezt a
nyilatkozatot a gy´úlést megel´óz´ó 3. napig az illetékes választási irodához eljuttatja.

13. §
Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet.

9. §
14. §
Az elektorválasztó gy´úlés összehívását a helyi önkormányzati képvisel´ók és polgármesterek általános választását követ´ó 50. napig lehet kezdeményezni a HVB-nél. A
kezdeményezést a HVI vezet´ójéhez kell benyújtani.

(1) A HVI vezet´óje a választójoggal nem rendelkez´ó
nagykorú polgárok nyilvántartása, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint az elektorválasztó gy´úlésen ké-
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szült névjegyzék alapján utólag ellen´órzi a résztvev´ók, valamint a megválasztott elektor választójogát.

18. §

(2) Ha az elektorválasztó gy´úlésen olyan személy vett
részt, aki a településen nem rendelkezik választójoggal,
és ez a választás eredményét befolyásolta, vagy ha a
megválasztott elektor nem rendelkezik választójoggal, a
H VB az elektorválasztó gy´úlés eredményét megsemmisíti és a 10. § (1) bekezdésében foglalt határid´ón belülre
új elektorválasztó gy´úlést t´úz ki.

(1) A jelölés megkezdése el´ótt a levezet´ó elnök megállapítja a jelen lév´ó (regisztrált) elektorok számának
10% -át.

15. §
(1) Az a jelölt lesz elektor, aki a legtöbb szavazatot
kapja. Szavazategyenl´óség esetén a HVB sorsolás útján
állapítja meg, hogy melyik jelölt lesz elektor.
(2) A jegyz´ókönyv alapján az eredményt a HVB 3 napon
belül állapítja meg.
(3) A megválasztott elektor nevét, lakcímét, személyi
azonosítóját, valamint a kisebbség megnevezését az országos (f´óvárosi kerület esetén emellett a f´óvárosi) kisebbségi
önkormányzat megválasztásához a HVI haladéktalanul
közli a TVI-vel. A TVI az OVI által meghatározott id´ópontokban összesít´ó jelentést készít az OVI részére.

(2) Az elektorok gy´úlésén részt vev´ó elektorok maguk
közül ajánlhatnak jelöltet. A jelöltnek ajánlott személy
nyilatkozik arról, hogy a jelölést elfogadja.
(3) A jelöltnek ajánlott személyt a levezet´ó elnök a
javaslatot követ´óen nyílt szavazásra bocsátja. Jelölt az lesz,
aki a szavazás során legalább 10%-os támogató szavazatot
kapott.
(4) Egy elektor több személyt is jelölhet. Az, akit már
korábban jelöltnek ajánlottak, de a szükséges számú szavazatot nem szerezte meg, ismételten csak akkor ajánlható, ha a jelölési eljárás végén 9-nél kevesebb jelölt van.

19. §
(1) A jelöltnek ajánlott, függetlenként megválasztott
elektor a 12. § (2) bekezdése szerint vállalhatja társadalmi
szervezet képviseletét.
(2) A választás akkor tartható meg, ha legalább kilenc
jelölt van.

F´óvárosi kisebbségi önkormányzat választása
16. §

20. §

(1) Amennyiben az adott kisebbség legalább egy kerületben rendelkezik kisebbségi önkormányzattal, és a kisebbség elektorainak száma a f´óvárosban eléri a tíz f´ót, az
FVB összehívja a f´óvárosi kisebbségi önkormányzatot választó elektorok gy´úlését a helyi önkormányzati képvisel´ók és polgármesterek általános választását követ´ó 60. és
120. nap közötti id´ópontra.

A választás lebonyolítása során a helyi önkormányzati
képvisel´ók és polgármesterek választásáról szóló törvény kislistás szavazásra vonatkozó szabályait [Ö vjt.
42. § (2)—(5) bek.] megfelel´óen kell alkalmazni.

(2) Az FVB az elektorok gy´úlésének összehívásával
egyidej´úleg dönt az elektorok gy´úlésének helyszínér´ól.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott döntéseir´ól az FVB meghívó útján tájékoztatja az elektorokat.

21. §
A jegyz´ókönyv alapján az eredményt az FVB állapítja
meg, a választást követ´ó nyolc napon belül.

22. §
17. §
(1) Az elektorok gy´úlése határozatképes, ha azon a
megválasztott elektorok háromnegyede, de ha ez a szám
kevesebb tíznél, úgy legalább tíz elektor részt vesz.
(2) Ha a gy´úlésen tizenháromnál kevesebb elektor van
jelen vagy egyéb okból nem jön létre a szavazatszámláló
bizottság, a szavazatszámláló bizottság feladatait az FVB
jelen lev´ó tagjai látják el.

(1) Kezdeményezés alapján választói gy´úlést kell összehívni, ha valamely kisebbségnek egyetlen kerületben sem
jön létre kisebbségi önkormányzata.
(2) A választói gy´úlés összehívását magát az adott kisebbséghez tartozónak valló és a f´óvárosban lakóhellyel
rendelkez´ó legalább tíz választópolgár kezdeményezheti,
legkés´óbb a helyi önkormányzati képvisel´ók és polgármesterek általános választását követ´ó 40. napig az FVB-nél.

1998/95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

5915

23. §

27. §

(1) A törvényes feltételeknek megfelel´ó kezdeményezés
esetén az FVB legkés´óbb a helyi önkormányzati képvisel´ók és polgármesterek általános választását követ´ó 60.
napra összehívja a választói gy´úlést.
(2) Az FVB a kit´úzéssel egyidej´úleg dönt a választói
gy´úlés helyszínér´ól.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott döntéseir´ól
az FVB hirdetmény útján tájékoztatja a választópolgárokat.

(1) Az elektorok gy´úlése határozatképes, ha azon
legalább a megválasztott elektorok háromnegyede, de
amennyiben ez a szám kevesebb 14-nél, úgy legalább
14 elektor részt vesz. Az elektorok gy´úlését a korelnök
nyitja meg.

24. §

(3) Az országos önkormányzati közgy´úlés tagjainak számát a Nek. tv. 63. §-ának (3) bekezdése alapján az elektorok gy´úlése határozza meg nyílt szavazással, egyszer´ú többséggel 13 és 53 f´ó között, de ez nem érheti el a jelen lev´ó
elektorok számát.

A választói gy´úlésen a 11—12. §-ban, a 13. § (1)—(2) bekezdésében, valamint a 17—21. §-ban foglalt rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a választói gy´úlés akkor határozatképes, ha azon
legalább 100 választópolgár részt vesz;
b) csak a választói gy´úlésen részt vev´ó választópolgárt
lehet jelöltnek ajánlani;
c) a választás akkor érvényes, ha a választói gy´úlés
résztvev´ói közül legalább 100 választópolgár érvényesen
szavazott;
d) ha a f´óvárosi kisebbségi önkormányzat megválasztott tagja nem rendelkezik választójoggal, helyébe a következ´ó legtöbb szavazatot kapott jelölt lép;
e) a f´óvárosi kisebbségi önkormányzat választói gy´úlésen megválasztott tagjait a 7. számú mellékletben foglalt
megbízólevél mellett az 5. számú melléklet szerinti megbízólevél is megilleti.

25. §
A F´óvárosi Választási Iroda a választói gy´úlésen választott f´óvárosi kisebbségi önkormányzati tagok nevét, lakcímét, személyi azonosítóját — a kisebbség megjelölésével
— az országos kisebbségi önkormányzat megválasztásához
három napon belül közli az OVI-val.

Az országos kisebbségi önkormányzat választása
26. §
(1) Amennyiben az adott kisebbség elektorainak száma
eléri a 14 f´ót, az OVB összehívja az országos önkormányzatot választó elektorok gy´úlését a helyi önkormányzati
képvisel´ók és polgármesterek általános választását követ´ó
60. és 120. nap közötti id´ópontra.
(2) Az OVB az elektorok gy´úlésének összehívásával
egyidej´úleg dönt az elektorok gy´úlésének helyszínér´ól.
(3) Az OVB az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
döntésér´ól meghívó útján tájékoztatja az elektorokat.

(2) Ha a gy´úlésen tizenhétnél kevesebb elektor van jelen
vagy egyéb okból nem jön létre a szavazatszámláló bizottság, a szavazatszámláló bizottság feladatait az OVB jelen
lev´ó tagjai látják el.

28. §
(1) A jelölés megkezdése el´ótt a levezet´ó elnök megállapítja a jelen lév´ó (regisztrált) elektorok számának
10% -át.
(2) Az elektorok gy´úlésén részt vev´ó elektorok maguk
közül ajánlhatnak jelöltet. A jelöltnek ajánlott személy
nyilatkozik arról, hogy a jelölést elfogadja.
(3) A jelöltnek ajánlott személyt a levezet´ó elnök a
javaslatot követ´óen nyílt szavazásra bocsátja. Jelölt az lesz,
aki nyílt szavazás során legalább 10%-os támogató szavazatot kapott.
(4) Egy elektor több személyt is jelölhet. Az, akit már
korábban jelöltnek ajánlottak, de a szükséges számú
szavazatot nem szerezte meg, ismételten csak akkor
ajánlható, ha a jelölési eljárás végén kevesebb jelölt van,
mint az országos kisebbségi önkormányzat megállapított létszáma.
(5) H a kevesebb jelölt van, mint az országos kisebbségi önkormányzat megállapított létszáma, akkor az
elektorok gy´úlése jogosult a közgy´úlés létszámát újólag
megállapítani. H a az újólag megállapított közgy´úlési
létszám és a jelöltek száma alapján a közgy´úlés törvényesen nem választható meg, akkor az elektori gy´úlés
eredménytelen.

29. §
(1) A jelöltnek ajánlott, függetlenként megválasztott
elektor a 12. § (2) bekezdése szerint vállalhatja társadalmi
szervezet képviseletét.
(2) A választás akkor tartható meg, ha legalább annyi
jelölt van, mint a megválasztható közgy´úlési tagok száma.
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30. §

A választás lebonyolítása során a helyi önkormányzati
képvisel´ók és polgármesterek választásáról szóló törvény kislistás szavazásra vonatkozó szabályait [Ö vjt.
42. § (2)—(5) bek.] megfelel´óen kell alkalmazni.
31. §
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b) a 10 000-nél több lakosú településen és a f´óvárosi
kerületben egyéni választókerületben kisebbségi jelöltként megválasztott képvisel´ó, valamint a kisebbségi kompenzációs listáról megválasztott képvisel´ó;
c) a közvetett módon létrejöv´ó helyi kisebbségi önkormányzat és a közvetlen módon létrejöv´ó helyi kisebbségi
önkormányzat tagja;
d) az elektorválasztó gy´úlésen választott elektor;

A jegyz´ókönyv alapján az eredményt az OVB állapítja
meg, a választást követ´ó 8 napon belül.

e) az országos kisebbségi önkormányzat választásán az
a)—d) pontban foglaltakon túl a szószóló és a f´óvárosi
kisebbségi önkormányzat választói gy´úlésen megválasztott
tagja is.

Záró rendelkezések
32. §

34. §

A H VB, az FVB és az O VB döntése ellen a Ve.
77—80. §-aiban foglaltaknak megfelel´ó jogorvoslatnak
van helye.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

33. §

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti az országos kisebbségi önkormányzatok megválasztásának eljárási rendjér´ól szóló 25/1994. (XII. 25.) BM
rendelet.

E rendelet alkalmazásában elektor:
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a
kislistás választáson kisebbségi jelöltként megválasztott
képvisel´ó;

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez
Elektorválasztó gy´úlés kezdeményezésére felhívás mintája
FELHÍVÁS
elektorválasztás kezdeményezésére

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben foglaltaknak megfelel´óen tájékoztatjuk
választópolgárainkat, hogy településünkön/kerületünkben a helyi elektorválasztásra irányuló kezdeményezést
........................................................-ig lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz címezve a Helyi Választási Iroda
vezet´ójéhez.
Az elektorválasztást a következ´ó kisebbségek kezdeményezhetik:
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......

Az elektorválasztó gy´úlés összehívását legalább három — magát ugyanazon kisebbséghez tartozónak valló és a településen/kerületben lakóhellyel rendelkez´ó — választópolgár kezdeményezheti.
A gy´úlésen megválasztott elektor jogosult lesz a kisebbség (f´óvárosi és) országos önkormányzati közgy´úlése tagjainak
választásán részt venni.
Helyi Választási Bizottság
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2. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez
Elektorválasztó gy´úlés kezdeményezésének mintája
.................................................... kisebbség elektorválasztó gy´úlésének kezdeményezése
Helyi Választási Bizottság részére
............................................................................................település/kerület neve
Település/kerület neve: ....................................................................................................................................................................
A kezdeményez´ó neve: .....................................................................................................................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................................................................................
Személyi azonosítója: .......................................................................................................................................................................

Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti településen/kerületben választójoggal rendelkezem és a fent megnevezett kisebbséghez tartozónak vallom magam, és elektorválasztó gy´úlés összehívását kezdeményezem.

Dátum: .......... év ............................................... hónap ............ nap
...................................................................
saját kez´ú aláírás

3. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez
Elektorválasztó gy´úlés kit´úzésér´ól szóló hirdetmény mintája
HIRDETMÉNY
A Helyi Választási Bizottság ...................................................................................... napjára ............................................... órára
kit´úzte a .................................................................... kisebbség elektorválasztó gy´úlésének id´ópontját.

Az elektorválasztó gy´úlés helyszíne:
....................................................................................................
....................................................................................................
.......

Az elektor megválasztására a településen/kerületben lakóhellyel rendelkez´ó, a fent megjelölt kisebbséghez tartozó
választópolgárok jogosultak.
Az elektorválasztó gy´úlés akkor határozatképes, ha legalább 10 f´ó megjelent.
A gy´úlésen megválasztott elektor jogosult lesz a kisebbség országos/f´óvárosi önkormányzati közgy´úlése tagjainak
választásán részt venni.
Helyi Választási Bizottság
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4. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez
Elektorválasztó gy´úlés jegyz´ókönyvének mintája
Elektorválasztó gy´úlés jegyz´ókönyve
............................................................kisebbség
........................................................................
megye/f´óváros
........................................................................
település/kerület
Készült ............... év .................................................................. hó ...............napján.........................................................................
....................................................................................................
.. utca ...................... szám alatt.
Név

Aláírás

Név

Aláírás

............................................... ...............................................
levezet´ó elnök

............................................... ...............................................
szavazatszámláló bizottság elnöke

............................................... ...............................................
szavazatszámláló bizottság tagja

............................................... ...............................................
szavazatszámláló bizottság tagja

A jelen lév´ó választópolgárok száma:

............................

A szavazók száma:

............................

Érvénytelen szavazatok száma:

............................

Érvényes szavazatok száma:

............................
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként

A jelölt neve és személyi azonosítója

Érvényes
szavazatok
száma

A jelölt neve és személyi azonosítója

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Érvényes
szavazatok
száma

1998/95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

5919

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

A helyi választási bizottság tölti ki!
Az elektorválasztás eredménye
A megválasztott elektor neve: ..............................................................................................................................................
Az elektor személyi azonosítója: .........................................................................................................................................
Az elektor lakcíme: ................................................................................................................................................................
Név

Aláírás

Név

Aláírás

............................................. .............................................
HVB elnöke

............................................. .............................................
HVB elnökhelyettese

............................................. .............................................
HVB tagja

............................................. .............................................
HVB tagja

............................................. .............................................
HVB tagja

............................................. .............................................
HVB tagja

Kelt:
......................................................................................................................
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5. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez

A megválasztott elektor megbízólevelének mintája

................................................................................-t
AZ ORSZÁGOS/F ´ÓVÁROSI ..............................................
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ............. ÉVI
VÁLASZTÁSÁRA ELEKTORNAK
MEGBÍZÓLEVÉL

MEGVÁLASZTOTTÁK

Település:.........................................................................

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

P. H.

A HVB elnöke
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6. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez
F´óvárosi kisebbségi önkormányzat megválasztásáról készül´ó jegyz´ókönyv mintája
Elektori/választói gy´úlés jegyz´ókönyve
F´óvárosi ............................................................ Kisebbségi Önkormányzat .............. évi választása
Készült........................év.................................................................................................... hó ....................... napján, Budapesten
....................................................................................................
.. utca ...................... szám alatt.

Név

Aláírás

Név

Aláírás

............................................... ...............................................
levezet´ó elnök

............................................... ...............................................
szavazatszámláló bizottság elnöke

............................................... ...............................................
szavazatszámláló bizottság tagja

............................................... ...............................................
szavazatszámláló bizottság tagja

A jelen lév´ó elektorok/választópolgárok száma:

............................

A szavazók száma:

............................

Érvényes szavazólapok száma:

............................

Érvénytelen szavazólapok száma:

............................

Érvényes szavazatok száma:

............................

A megválasztott közgy´úlési tagok száma:

............................

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként

A jelölt neve és személyi azonosítója

Érvényes
szavazatok
száma

A jelölt neve és személyi azonosítója

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Érvényes
szavazatok
száma
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....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

A F´óvárosi Választási Bizottság tölti ki!
A választás eredménye
A megválasztott közgy´úlés tagjai:
Név, személyi azonosító

Lakcím

1.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

2.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

4.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

5.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

6.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

7.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

8.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

9.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Név

Aláírás

Név

Aláírás

............................................. .............................................
FVB elnöke

............................................. .............................................
FVB elnökhelyettese

............................................. .............................................
FVB tagja

............................................. .............................................
FVB tagja

Kelt:
......................................................................................................................
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7. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez
A f´óvárosi kisebbségi önkormányzat megválasztott tagja megbízólevelének mintája

................................................................................-t
A F ´ÓVÁROSI ..............................................
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ............. ÉVI
VÁLASZTÁSÁN A KÖZGY ´ÚLÉS TAGJÁNAK
MEGBÍZÓLEVÉL

MEGVÁLASZTOTTÁK

Település:.........................................................................

Dátum:............................................................................
P. H.
Az FVB elnöke

8. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez
Választói gy´úlés kit´úzésér´ól szóló hirdetmény mintája
HIRDETMÉNY
A F´óvárosi Választási Bizottság .................................................................................... napjára .............................. órára kit´úzte
a F´óvárosi .............................................. Kisebbségi Önkormányzat választói gy´úlésének id´ópontját.

A választói gy´úlés helyszíne:
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
A F´óvárosi Kisebbségi Önkormányzati Közgy´úlés megválasztására a f´óvárosban lakóhellyel rendelkez´ó, a fent megjelölt
kisebbséghez tartozó választópolgárok jogosultak.
A választói gy´úlés akkor határozatképes, ha legalább 100 f´ó megjelent.
A gy´úlésen megválasztott közgy´úlési tagok jogosultak lesznek a kisebbség országos önkormányzati közgy´úlése tagjainak
választásán részt venni.
F´óvárosi Választási Bizottság
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9. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez
Országos kisebbségi önkormányzat megválasztásáról készül´ó jegyz´ókönyv mintája
Elektori gy´úlés jegyz´ókönyve
Országos ............................................................ Kisebbségi Önkormányzat .............. évi választása
Készült.................év................................................................................ hó .................... napján, ...............................................-n
....................................................................................................
.. utca ...................... szám alatt.

Név

Aláírás

Név

Aláírás

............................................... ...............................................
levezet´ó elnök

............................................... ...............................................
szavazatszámláló bizottság elnöke

............................................... ...............................................
szavazatszámláló bizottság tagja

............................................... ...............................................
szavazatszámláló bizottság tagja

A jelen lév´ó elektorok száma:

............................

A szavazók száma:

............................

Érvényes szavazólapok száma:

............................

Érvénytelen szavazólapok száma:

............................

Érvényes szavazatok száma:

............................

A megválasztható közgy´úlési tagok száma:

............................

A megválasztott közgy´úlési tagok száma:

............................

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként

A jelölt neve és személyi azonosítója

Érvényes
szavazatok
száma

A jelölt neve és személyi azonosítója

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Érvényes
szavazatok
száma
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....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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Az Országos Választási Bizottság tölti ki!

A választás eredménye
A megválasztott közgy´úlés tagjai:
Név, személyi azonosító

Lakcím

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
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..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

Név

Aláírás

Név

Aláírás

............................................... ...............................................
OVB elnöke

............................................... ...............................................
OVB elnökhelyettese

............................................... ...............................................

............................................... ...............................................

............................................... ...............................................

............................................... ...............................................

............................................... ...............................................

............................................... ...............................................

............................................... ...............................................

............................................... ...............................................

............................................... ...............................................

............................................... ...............................................

............................................... ...............................................
OVB tagjai

............................................... ...............................................
OVB tagjai

Budapest,...................................................................................
P. H.
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10. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez

Az országos kisebbségi önkormányzat megválasztott tagja megbízólevelének mintája

................................................................................-t
AZ ORSZÁGOS ...........................................................
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ............. ÉVI
VÁLASZTÁSÁN A KÖZGY ´ÚLÉS TAGJÁNAK
MEGBÍZÓLEVÉL

MEGVÁLASZTOTTÁK

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

P. H.

Az OVB elnöke
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11. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez
A névjegyzék mintája
Névjegyzék
elektorválasztó gy´úlésre/választói gy´úlésre
Alulírott kijelentem, hogy ............................................................................. településen/Budapest f´óvárosban választójoggal
rendelkezem, egyben hozzájárulok az alábbi személyes adataimnak a kisebbségi önkormányzati választások lebonyolítása céljából történ´ó kezeléséhez.
Olvasható név, személyi azonosító
...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................

Természetes személyi azonosító adatok
Anyja neve: .....................................................
Születési hely, id´ó: .........................................
...........................................................................
Lakcím: ............................................................
...........................................................................
Anyja neve: .....................................................
Születési hely, id´ó: .........................................
...........................................................................
Lakcím: ............................................................
...........................................................................
Anyja neve: .....................................................
Születési hely, id´ó: .........................................
...........................................................................
Lakcím: ............................................................
...........................................................................
Anyja neve: .....................................................
Születési hely, id´ó: .........................................
...........................................................................
Lakcím: ............................................................
...........................................................................
Anyja neve: .....................................................
Születési hely, id´ó: .........................................
...........................................................................
Lakcím: ............................................................
...........................................................................
Anyja neve: .....................................................
Születési hely, id´ó: .........................................
...........................................................................
Lakcím: ............................................................
...........................................................................
Anyja neve: .....................................................
Születési hely, id´ó: .........................................
...........................................................................
Lakcím: ............................................................
...........................................................................

Aláírás
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12. számú melléklet a 46/1998. (X. 21.) BM rendelethez

Nyilatkozat társadalmi szervezet képviseletének felvállalásáról

Nyilatkozat
Nyilatkozom,hogy.................................................................................................................... társadalmi szervezet képviseletét
a ................................................................ kisebbség elektorválasztó gy´úlésén f´óvárosi/országos kisebbségi önkormányzatot
választó elektori gy´úlésén vállalom.

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

...................................................................................
aláírás

Igazolom,hogy........................................................................................................................................... jelölt/független elektor
....................................................................................................
............. társadalmi szervezet jelöltje.

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

.....................................................................................................
a társadalmi szervezet
aláírásra jogosult képvisel´óje
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A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
40/1998. (X. 21.) FVM
rendelete
az állatgyógyászati készítményekr´ól szóló
22/1996. (VII. 9.) FM rendelet módosításáról
Az állategészségügyr´ól szóló 1995. évi XCI. törvény
45. §-ának 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következ´óket rendelem el:
1. §
Az állatgyógyászati készítményekr´ól szóló 22/1996.
(VII. 9.) FM rendelet (a továbbiakban: R .) 11. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására
jogosító engedélyt, a területileg illetékes Állomás szakvéleménye alapján, a minisztérium adja ki. A minisztérium a
kiadott engedélyekr´ól nyilvántartást vezet.’’
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1. §

Az FM r. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(A mez´ógazdasági tevékenység folytatását el´ósegít´ó kamattámogatás)
,,(1) Az A) 1. pontban foglaltak alapján:
a) a növénytermelés és kertészet, az állattenyésztés és
vegyes gazdálkodás (TEÁOR A 01.1—01.3),
b) a vadgazdálkodás (TEÁOR A 01.50),
c) az erd´ógazdálkodás (TEÁOR A 02.01), valamint
d) a halászati tevékenység (TEÁOR B 05.0)
[az a) —d) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt:
mez´ógazdasági tevékenység] költségeinek fedezetére, hitelintézett´ól igénybe vett, legfeljebb egyéves lejáratú hitel
után az eredeti hitelszerz´ódés szerinti id´ószakra — az 5. §
(1) bekezdés a) —d) pontjaiban meghatározott termények
termelési költségeinek fedezetére felvett hitelek után, beleértve a 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet alapján az egyéves
lejáratig meghosszabbításra (megújításra) került hiteleket, továbbá egy évvel meghosszabbítható id´ószakra — a
hitelintézet kamatterhelése alapján kamattámogatás vehet´ó igénybe.’’

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép
hatályba azzal, hogy a hatálybalépését megel´óz´óen kiadott
engedélyek érvényben maradnak.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R .
11. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

2. §

A földm´úvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
41/1998. (X. 21.) FVM
rendelete

Az FM r. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Az (1)—(3) bekezdésben foglalt kamattámogatás
mértéke — az eredeti hitelszerz´ódés szerinti id´ószakra — a
hitelszerz´ódés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat
(a továbbiakban: jegybanki alapkamat) negyven százaléka.
Az 5. § (1) bekezdés a)—d) pontjában meghatározott termények termelési költségeinek fedezetére felvett, a 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján meghosszabbított (megújított)
hitel esetében a meghosszabbított hitelszerz´ódés id´ótartamára a kamattámogatás mértéke a jegybanki alapkamat száz
százaléka. A meghosszabbításra (megújításra) került hitelek
esetében a további egy évvel történ´ó meghosszabbítás id´ópontjában érvényes jegybanki alapkamatot kell irányadónak
tekinteni, melynek mértékét a módosított hitelszerz´ódésen
fel kell tüntetni. A kamattámogatás kiszámításának módját
a 6. számú melléklet tartalmazza.’’

az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési
támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet
módosításáról

3. §

Az agrárgazdaság fejlesztésér´ól szóló 1997. évi CXIV.
törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az agrárgazdasági célok 1998. évi
költségvetési támogatásáról szóló — a 18/1998. (IX. 1.)
FVM rendelettel módosított — 109/1997. (XII. 30.) FM
rendelet (a továbbiakban: FM r.) módosításáról az alábbiakat rendelem el:

Az FM r. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(Állami kezességvállalás)
,,(1) Az A) 2. pontban foglaltak alapján a mez´ógazdasági termel´ó:
a) a búza (BTO 011111 0000, 011112 0000),
b) a kukorica (BTO 011113 0000),

Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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c) a rozs (BTO 0111116 1000),
d) az árpa (BTO 011115 0000)
termények termelési költségeire legfeljebb egyéves lejáratra kizárólag egy hitelintézett´ól felvett, illetve a rendelet
2. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint meghosszabbított (megújított) hitel hetven százalékáig, a termelés
ugyanarra a hektárjára és id´ószakára számítva legfeljebb
húszezer forint hitelösszeg után, állami kezességvállalást
vehet igénybe.’’

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatálybalépése el´ótt, az 1998. évi gabonatermelés költségeinek fedezetéül felvett (lejárat esetén
meghosszabbított) hitelek, illetve a már lejárt, de a jogosult hitelintézet által az FM r. 7. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott hatvan napon belül be nem váltott hitelek
esetén is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az FM r.
módosításáról szóló 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet
1—2. §-ai hatályukat vesztik.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Az 1. § (1) bekezdés szerinti külön (tevékenységi) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az áruk tízjegy´ú vámtarifaszámát és az áru vámtarifa
szerinti megnevezését;
b) a feldolgozási tevékenység relációs körét;
c) a kérelem megalapozottságát alátámasztó részletes
szöveges indokolást a feldolgozási tevékenység céljának és
módjának megjelölésével;
d) a kérelmezett érvényességi id´ót.

3. §
Az 1. § (1) bekezdés szerinti külön (tevékenységi) engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a cég joger´ós cégbírósági bejegyzésének megtörténtét igazoló közhiteles okmányokat vagy azok hiteles másolatát;
b) a három hónapnál nem régebbi eredeti cégkivonatot;
c) a cég jegyzésére vagy képviseletre jogosult tagjának
közjegyz´ó által hitelesített aláírási címpéldányát;
d) a cégbíróságon iktatott változásbejegyzési kérelmek
másolatát;

A gazdasági miniszter
8/1998. (X. 21.) GM
rendelete
a passzív feldolgozási tevékenység engedélyezésének
rendjér´ól
A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvisel´ó
jogok (a továbbiakban együtt: áruk) kivitelér´ól, illetve behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletében
felsorolt anyagok, félkész termékek és késztermékek passzív
feldolgozás céljából történ´ó vámkezeléséhez a Gazdasági
Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) külön (tevékenységi) engedélye szükséges.
(2) Az R. 2. számú mellékletében nem szerepl´ó áruk
tekintetében az (1) bekezdés szerinti külön (tevékenységi)
engedélyt megadottnak kell tekinteni.

e) a cég tevékenységi köre szerint illetékes kamara hiteles, három hónapnál nem régebbi igazolását a cég kamarai tagságáról;
f) a cég székhelye (telephelye) szerint illetékes vámhivatal kérelmezett érvényességi id´óre vonatkozó igazolását
arról, hogy a cég vámszempontból megbízható;
g) a feldolgozási tevékenységgel összefügg´ó, külön jogszabályokban el´óírt belföldi gyártási, feldolgozási, javítási,
kitermelési, kiszerelési, adóraktári, felhasználási, forgalmazási, forgalomba hozatali, raktározási engedélyeket, illetve az egyes belföldi tevékenységek nyilvántartásba vételér´ól szóló hatósági igazolásokat, továbbá minden egyéb,
az adott áru kiviteléhez, illetve behozatalához el´óírt érvényes szakhatósági hozzájárulást és engedélyt;
h) jövedéki termékek esetében a külön jogszabályban
el´óírt jövedéki engedélyt;
i) a feldolgozási tevékenységgel kapcsolatos jogügyletek (szerz´ódések, üzleti ajánlatok, szándéknyilatkozatok
stb.) dokumentumait;
j) veszélyes áruk esetén a cég vezetésére vagy képviseletére jogosult tagjának nyilatkozatát a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos el´óírások betartásáról, illetve a nyilvántartási kötelezettségek teljesítésér´ól;
k) a külön jogszabályban meghatározott érték´ú illetékbélyeget.
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4. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés szerinti külön (tevékenységi)
engedély — a vámszempontból való megbízhatóság folyamatos fennállása esetén — a kérelmezett határozott id´ótartamra, de legfeljebb egy évig szóló érvényességgel adható. A külön (tevékenységi) engedély érvényességi ideje
kérelemre meghosszabbítható.
(2) A hosszabbítás iránti kérelmet a külön (tevékenységi) engedély érvényességének lejárta el´ótt legalább harminc nappal kell el´óterjeszteni.
(3) A hosszabbítás iránti kérelemhez a kérelmezett érvényességi id´ó megjelölésével a 3. § b)—g), i) és k) pontjaiban meghatározott dokumentumokat kell csatolni. A 3. §
c), g) és i) pontjaiban meghatározott dokumentumok vonatkozásában elegend´ó, ha a cég az új cégjegyzésre vagy
képviseletre jogosult tagjának közjegyz´ó által hitelesített
aláírási címpéldányát, a feldolgozással kapcsolatos jogügyletek módosított dokumentumait, illetve a feldolgozási
tevékenységgel összefügg´ó belföldi tevékenységekre vonatkozó, a külön (tevékenységi) engedély megadását követ´óen megszerzett új engedélyeket csatolja.

5. §
Az 1. § (1) bekezdés szerinti külön (tevékenységi) engedély megszerzése nem mentesíti a céget a külön jogszabályban el´óírt, egyes áruk külkereskedelmi célú feldolgozási
tevékenységére vonatkozó engedélynek a megszerzése
alól.

6. §
(1) A minisztérium a külön (tevékenységi) engedélyt
visszavonja, vagy az engedély meghosszabbítása iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a cég nemzetközi megállapodást vagy nemzetközi
jogi kötelezettség alapján elrendelt, a kivitelre vagy behozatalra vonatkozó részleges vagy teljes tilalmat, illetve
egyéb külpiaci el´óírásokat megszegve kárt vagy más hátrányt okoz a piac szerepl´óinek vagy a nemzetgazdaságnak;
b) a cég m´úködése, tevékenysége törvénybe vagy más,
kiviteli-behozatali, valamint a vám- és devizarendelkezéseket megállapító jogszabályba ütközik;
c) a cég vámszempontból való megbízhatósága megsz´únik;
d) a cég a visszahozatali határid´ót nem tartja meg;
e) a passzív feldolgozási tevékenység folytatásához
szükséges egyéb hatósági engedélyt az engedélyez´ó hatóság visszavonja.
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(2) A minisztérium az engedély visszavonásáról haladéktalanul tájékoztatja az illetékes gazdasági kamarát és a
Vám- és Pénzügy´órség Országos Parancsnokságát.

7. §
(1) E rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követ´ó eljárásokban
kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg
az aktív és passzív feldolgozási tevékenység engedélyezésének rendjér´ól szóló 21/1996. (III. 28.) IKM rendelet
hatályát veszti.
(2) Az 1996. április 1. napja el´ótt kiadott engedélyek
alapján a bérmunka tevékenységet e rendelet hatálybalépését követ´ó 60. napig lehet végezni azzal, hogy a kiadott
engedélyek kérelemre az e rendeletben foglaltak szerint
megújíthatók. Az 1996. április 1. napja után kiadott engedélyek alapján a bérmunka tevékenység az engedélyben
meghatározott érvényességi id´ó lejártáig folytatható.
(3) A külön (tevékenységi) engedélyek kiadásával kapcsolatos engedélyezési eljárás árucsoportonként meghatározott lebonyolításának rendjét, a kérelem benyújtásához
szükséges tájékoztató adatokat a Gazdasági Minisztérium
hivatalos lapjában tájékoztató formájában teszi közzé.
Dr. Chikán Attila s. k.,
gazdasági miniszter

Az oktatási miniszter
6/1998. (X. 21.) OM
rendelete
az 1998/99. tanév rendjér´ól szóló
17/1998. (IV. 17.) MKM rendelet módosításáról
A közoktatásról szóló — többször módosított — 1993.
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló
törvény) 94. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján — szakképzés tekintetében a szakképesítésért felel´ós miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
Az 1998/99. tanév rendjér´ól szóló 17/1998. (IV. 17.)
MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(2) Az iskola utolsó, befejez´ó évfolyamán az utolsó tanítása nap]
,,d) szakiskolákban 1999. május 14.,’’
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2. §

Az R. 9. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,9. § (1) Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll.
Az eljárásban részt vev´ó — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — több, legfeljebb három jelentkezési lapot
állíthat ki. A jelentkezési lapokon egy-egy iskola tüntethet´ó fel. Az iskolánál több szakirány, osztály, emelt szint´ú
oktatás is megjelölhet´ó. Az iskola a tanuló által kiállított
jelentkezési lapokat 1999. március 1-jéig továbbítja a megjelölt iskoláknak.
(2) Ha a jelentkez´ót az el´ózetes felvételi eljárásban
felvették és azt elfogadja, egy jelentkezési lapot állít ki,
amelyen az ´ót felvev´ó iskolát tünteti fel. A jelentkezési
lapot az általános iskola 1999. március 1-jéig továbbítja a
megjelölt iskolának.
(3) A felvételt meghirdet´ó iskola igazgatója a felvételi
kérelemr´ól 1999. március 19-ig dönt. Döntésér´ól a felvételi
tájékoztatót — a 7. § (9) bekezdésében meghatározottak
szerint — március 24-ig továbbítja.
(4) Ha az önkormányzat által fenntartott iskola felvételi
vizsgát kíván szervezni, ennek id´ópontjáról értesíti a fenntartó önkormányzat jegyz´ójét, f´ójegyz´ójét. Ha a különböz´ó
iskolák által szervezett felvételi vizsgák azonos id´ópontra
esnének, a jegyz´ó, f´ójegyz´ó az érdekelt iskolák igazgatóival
egyeztetve meghatározza a felvételi vizsgák id´ópontját oly
módon, hogy azok különböz´ó vizsganapokra essenek. Ha
az iskolák száma miatt ez nem lehetséges, akkor az azonos
napra es´ó vizsgákat eltér´ó id´ópontokban — délel´ótt, délutáni váltásban — kell megszervezni. A felvételi vizsga
id´ópontja nem eshet az országos tanulmányi verseny id´ópontjára.’’

3. §
Az R. 10. §-ának (1)—(2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A jelentkez´ó, kiskorú jelentkez´ó esetén a szül´óvel
közösen 1999. március 31-ig köteles nyilatkozni arról,
hogy elfogadja-e az iskola felvételi ajánlatát, több felvételi
ajánlat esetén arról, hogy melyiket fogadja el. Ha a jelentkez´ó tanköteles, és minden felvételi kérelmét elutasították, illetve egyik felvételi ajánlatot sem fogadta el, nyilatkoznia kell arról is, kíván-e élni a jogorvoslat lehet´óségével.
(2) A felvételi ajánlattal kapcsolatos elfogadó, illetve
elutasító nyilatkozatokat annak az iskolának az igazgatója,
amelyikkel a jelentkez´ó tanulói jogviszonyban áll, illetve
az egyéni jelentkez´ó 1999. április 6-ig visszaküldi a felvételt
hirdet´ó iskolának. Ha a felvételi ajánlatra az iskola 1999.
április 12-ig nem kapott választ, úgy tekintheti, hogy azt
nem fogadta el a jelentkez´ó.’’
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(1) Az R. 11. §-ának (1)—(2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Az iskola igazgatója 1999. április 26-a után a tanév
els´ó napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
(2) Abban az esetben, ha a rendes felvételi eljárás keretében a felvehet´ó tanulói létszám kevesebb mint kilencven
százalékát sikerült betölteni, az 1999. április 30-tól május
14-ig tartó id´ószakban a rendkívüli felvételi eljárást ki kell
írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes
jegyz´ónek és a székhely szerint illetékes (megye, f´óváros)
f´ójegyz´ójének.’’
(2) Az R. 11. §-a (3) bekezdésének harmadik mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A felvételi kérelmekr´ól az iskola igazgatójának 1999.
május 21-ig kell döntenie.’’

5. §
Az R. 12. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,12. § (1) Az iskola igazgatójának — ha a jelentkezést
elutasítja — fel kell hívnia a jelentkez´ó, kiskorú jelentkez´ó
esetén a jelentkez´ó és a szül´ó figyelmét a jogorvoslat lehet´óségére.
(2) Az eljárást megindító kérelmet annak az iskolának
a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével
a tanuló, a szül´ó nem ért egyet. Ha több felvételi lapot
nyújtottak be, és a különböz´ó lapokon lév´ó döntések ellen
élnek a jogorvoslat lehet´óségével, egyidej´úleg valamennyi
felvételi lapot továbbítani kell.
(3) Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati
eljárás 1999. április 26-áig befejez´ódjék. Ha a jelentkez´ó
tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményér´ól értesíteni
kell azt az iskolát, amellyel tanulói jogviszonyban áll.
(4) H a a tanköteles tanulót nem vették fel iskolába,
annak az iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 1999. május 3-ig értesíti a tanuló állandó
lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyz´ójét annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését figyelemmel tudja kísérni, valamint a megyei,
f´óvárosi önkormányzat f´ójegyz´ójét kérve, hogy a közoktatásról szóló törvény 87. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve 89. §-ának b) pontja alapján nyújtson segítséget a tankötelezettség teljesítéséhez.’’

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 5. napon lép
hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R .
7. §-ának (3) bekezdésében, valamint az R . 8. §-ának
(1) bekezdésében a ,,felvételi tájékoztatójában 1998. ok-
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tóber 31-ig köteles nyilvánosságra hozni’’ szövegrész
helyébe a ,,felvételi tájékoztatójában 1998. november
15-ig köteles nyilvánosságra hozni’’ szövegrész lép.
Dr. Pálinkás József s. k.,
oktatási minisztériumi politikai államtitkár

Az oktatási miniszter
7/1998. (X. 21.) OM
rendelete
a fontos és bizalmas munkakörökr´ól és a biztonsági
ellen´órzés szintjének megállapításáról szóló
4/1998. (IX. 11.) OM rendelet módosításáról
A nemzetbiztonsági szolgálatról szóló 1995. évi CXXV.
törvény 78. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
Az oktatási miniszter 4/1998. (IX. 11.) OM rendeletének mellékletében a ,,— Kabinetiroda köztisztvisel´ói’’ szövegrész helyébe a ,,— Kabinet köztisztvisel´ói és a munkavégzésre irányuló szerz´ódéses jogviszony alapján foglalkoztatott munkatársai’’ szövegrész lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

A pénzügyminiszter
27/1998. (X. 21.) PM
rendelete
a kintlev´óségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek
és a fedezetek min´ósítésének és értékelésének
szempontjairól
A hitelintézetekr´ól és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 235. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §
(1) E rendelet hatálya a Hpt. 5. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott hitelintézetekre terjed ki.
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(2) A hitelintézetnek a Hpt. 87. §-ában említett egyedi
kockázatok felméréséhez és az annak fedezetéül szolgáló
kockázati céltartalék állomány számításához negyedévente min´ósítenie kell a kintlev´óségeit, befektetéseit, valamint mérlegen kívüli vállalt kötelezettségeit.
(3) A min´ósítést a 2. §-ban felsorolt eszköztételek, illetve mérlegen kívüli vállalt kötelezettségek vonatkozásában
kell elkészíteni.

Min´ósítési kötelezettség alá tartozó tételek
2. §
A min´ósítési kötelezettség alá tartoznak a helyszínen
kívüli ellen´órzéshez az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet részére szolgáltatandó adatok körér´ól és az adatszolgáltatás módjáról szóló 17/1998. (VI. 26.) PM rendelet mellékletében foglalt beszámoló tételei közül a következ´ók:
a) Kereskedési célú értékpapírok
1. 8B111
Hitelviszonyt megtestesít´ó értékpapír
2. 8B112
Egyéb értékpapír
3. 8B113
PIBB részvény
4. 8B114
Egyéb részvény
b) Befektetési célú értékpapírok
1. 8B121
Hitelviszonyt megtestesít´ó értékpapír
2. 8B122
Egyéb értékpapír
3. 8B123
PIBB részvény
4. 8B124
Egyéb részvény
c) Hitelek és bankközi ügyletek
1. 8B131
Hitelintézetek, PBBS
2. 8B132
Vállalkozók
3. 8B133
Lakosság
4. 8B134
Egyéb
d) Egyéb min´ósítend´ó
1. 8B141
Vagyoni érdekeltségek
2. 8B142
Egyéb eszközök
3. 8B143
Átvett eszközök
e) Mérlegen kívüli tételek
1. 8B21
Függ´ó kötelezettségek
2. 8B22
Jöv´óbeni kötelezettségek

Min´ósítési kategóriák
3. §
A hitelintézet a 2. §-ban felsorolt kintlev´óségeit, befektetéseit és függ´ó kötelezettségeit köteles a
a) problémamentes,
b) külön figyelend´ó,
c) átlag alatti,
d) kétes, vagy
e) rossz
kategóriák valamelyikébe besorolni.
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A hitelintézetek egyes bels´ó szabályzatai

Befektetési szabályzat

4. §

7. §

(1) A hitelintézet adósmin´ósítési, fedezetértékelési,
kockázatvállalási, befektetési, min´ósítési és céltartalékképzési szabályzatokat köteles készíteni.

A befektetési szabályzatnak a következ´óket kell tartalmaznia:
a) azok a vizsgálati módszerek és szempontok, amelyek
a hitelintézet befektetési döntéseinek megalapozásául
szolgálnak,
b) a hitelintézet befektetései rendszeres felülvizsgálatának szabályai,
c) a vizsgálat eredményéhez kapcsolódó konzekvenciák, valamint
d) a hitel-tulajdonrész csereügylet lebonyolításának
részletes feltételei.

(2) Az adósmin´ósítési szabályzatot az e rendelet mellék letében foglaltak szerint kell elkészíteni.

Fedezetértékelési szabályzat
5. §
(1) A fedezetértékelési szabályzatnak legalább a következ´óket kell tartalmaznia:
a) azok a szempontok, amelyeket a fedezetek elfogadhatóságának (milyen típusú fedezeteket és milyen feltételekkel fogad el), valamint értékének megállapításához a
hitelintézet vizsgál,
b) azok a minimális kockázatok, amelyeket az adott
biztosítéknak fedeznie kell,
c) a fedezetek értékében bekövetkezett változások
rendszeres figyelemmel kísérése,
d) a fedezetek elfogadhatóságának rendszeres utólagos
felülvizsgálata,
e) a biztosíték min´ósítési kategóriát befolyásoló tényez´óként való figyelembevételének megalapozása,
f) a fedezet értékének megállapítása, az értékesíthet´óség és a hozzáférhet´óség vizsgálatára vonatkozó szempontok.
(2) A fedezetértékelési szabályzatot a hitelintézetnek a
könyvvizsgálójával egyeztetnie kell, és gondoskodnia kell
arról, hogy a könyvvizsgáló annak betartását évente legalább egyszer megvizsgálja.

Kockázatvállalási szabályzat
6. §
(1) A kockázatvállalási szabályzatban a hitelintézetnek meg kell határoznia a kockázatvállalásaihoz kapcsolódó döntési jogköröket, illetve feladatköröket, valamint a kockázatvállalásai ellen´órzésére vonatkozó követelményeket.
(2) A hitelintézetnek olyan bels´ó limitrendszert kell
kialakítania, amelyben meghatározza az egyes ügyfelekkel
szemben vállalható legmagasabb kockázat mértékének
számítási módját. A limitrendszer kialakításához az adósmin´ósítési eljárás megállapításai felhasználhatók. Nem
kötelez´ó a limitrendszer kialakítása a lakossági ügyfelek
esetében.

Céltartalékképzési szabályzat
8. §
(1) A hitelintézetnek céltartalékképzési szabályzatában
meg kell határoznia a min´ósítés során egyedileg felmért
kockázatok fedezetéül képzend´ó céltartalék képzésének
rendjét. A szabályzatban meg kell határozni azt az összeghatárt, amely alatt a képzend´ó céltartalék meghatározása
a szabályzatban rögzített, az egyes min´ósítési kategóriákhoz tételesen hozzárendelt százalékos mutató alapján történik. A százalékos mutatót a (2) bekezdésben rögzített
sávokon belül kell megállapítani. Az összeghatárt meghaladó kintlev´óség, befektetés vagy mérlegen kívüli vállalt
kötelezettség esetében a képzend´ó céltartalék mértékét a
hitelintézetnek minden esetben egyedi vizsgálat alapján
kell meghatároznia a (2) bekezdés alapján kialakított és a
szabályzatában is rögzített sávokon belül.
(2) Az egyedileg min´ósített, — a szabályzatban rögzített
összeghatárt meghaladó — kintlev´óség, befektetés, illetve
vállalt kötelezettség kockázatának fedezetére képzend´ó
céltartalékképzés százalékát min´ósítési kategóriánként
egyedi hozzárendelés alapján az alábbi sávokon belül kell
meghatároznia:
a) külön figyelend´ó — nullától tíz százalékig,
b) átlag alatti — tizenegyt´ól harminc százalékig,
c) kétes — harmincegyt´ól hetven százalékig,
d) rossz — hetvenegyt´ól száz százalékig.
(3) A céltartalékképzési szabályzatot a hitelintézeti
könyvvizsgálóval egyeztetve kell elkészíteni.
A min´ósítések során alkalmazott egyes szempontok
9. §
(1) A kintlev´óségek, befektetések és a mérlegen kívüli
vállalt kötelezettségek min´ósítése során a hitelintézetnek
a szabályzatában legalább a 9—11. §-ban meghatározott
szempontokat kell érvényesítenie.
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(2) A szabályzatban a hitelintézetnek külön ki kell térnie a Hpt. 79. §-ában említett nagykockázat vállalás kategóriába tartozó kintlev´óségeinek min´ósítésére.
(3) A lakossági, fogyasztási és a 8. § (1) bekezdésben
meghatározott összeghatárt meg nem haladó hitelek
esetében a hitelintézet egyszer´úsített min´ósítési eljárást
(els´ósorban a késedelmi határid´óhöz köt´ód´óen) alkalmazhat.
(4) A törlesztési határid´óvel rendelkez´ó kintlev´óségek közül problémamentesnek csak az min ´ósíthet ´ó,
amelyr´ól dokumentálhatóan valószín´úsíthet ´ó, hogy az
megtérül, és a hitelintézetnek veszteséggel nem kell számolnia, vagy t ´óke-, illetve kamattörlesztésének, vagy
egyéb törlesztési kötelezettségének fizetési késedelme a
tizenöt napot, lakossági hitelek esetében a harminc napot nem haladja meg. A határid´óvel nem rendelkez´ó
kintlev´óségek, valamint a függ´ó és jöv´óbeni kötelezettségek közül csak azok min ´ósíthet ´ók problémamentesnek, amelyekkel kapcsolatosan a jöv´óben veszteség bekövetkezése a rendelkezésre álló adatok alapján nem
valószín´úsíthet ´ó.
(5) Külön figyelend´ó kategóriába kell sorolnia a hitelintézetnek azokat a kintlev´óségeit, befektetéseit és
mérlegen kívüli vállalt kötelezettségeit, amelyekkel
kapcsolatosan veszteség a min´ósítés id´ópontjában még
nem valószín´úsíthet ´ó, de a hitelintézet olyan információ
birtokába került, amely következtében az adott kockázatvállalás az általánostól eltér´ó kezelést igényel. E bbe
a kategóriába tartozhatnak azok a tételek is, amelyek
esetében a hitel típusa, az adós személye vagy a kapcsolódó egyéb feltételek (pl. futamid´ó, törlesztés ütemezése) következtében különleges kezelést igényelnek, de a
min ´ósítés id´ópontjában konkrét, veszteségre utaló tényez´ó még nem jelentkezett.
(6) Átlag alattinak azok a kintlev´óségek, befektetések
és mérlegen kívüli vállalt kötelezettségek min´ósülnek,
amelyek
a) a rendelkezésre álló információk alapján a szokásosnál magasabb kockázatúnak min´ósülnek, illetve
b) a min´ósítés id´ópontjában bizonytalan mérték´ú veszteség valószín´úsíthet´ó.
(7) Kétesnek min´ósülnek azok a kintlev´óségek, befektetések és mérlegen kívüli vállalt kötelezettségek, amelyek
esetében
a) egyértelm´úen megállapítható, hogy a hitelintézetnek veszteséget okoznak, de a veszteség mértéke a min´ósítés id´ópontjában még nem ismert, illetve
b) a törlesztési késedelem tartós (legalább kilencven
napot meghaladó) vagy rendszeres.
(8) A peresített összeg erejéig kétesnek min ´ósül az az
egyébként a (4)—(6) bekezdés alá tartozó követelés is,
amely a min ´ósítés id´ópontjában bírósági per tárgyát
képezi.
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(9) Rossznak min´ósülnek azok a kintlev´óségek, befektetések és mérlegen kívüli vállalt kötelezettségek, amelyek
esetében
a) a keletkez´ó veszteség a kockázatvállalás összegének
hetven százalékát el´óreláthatóan meghaladja, és az adós
törlesztési kötelezettségének többszöri felszólítás után
sem tesz eleget,
b) felszámolási eljárás indult meg (kivéve azokat a
követeléseket, amelyek a felszámolási eljárás során keletkeztek).

10. §
(1) Nem lehet problémamentesnek min´ósíteni a kintlev´óséget, amennyiben
a) a hitelintézetnek tudomása van arról, hogy az adós
olyan ügyfélcsoport (Hpt. 2. számú melléklet, III/20. pont)
tagja, amelyek esetében a tulajdoni, illetve az üzleti kapcsolat szorossága azt eredményezheti, hogy a csoport bármelyik tagja pénzügyi pozíciójának romlása veszélyezteti
az adós határid´óben történ´ó törlesztési képességét, és a
csoport bármely tagjával szemben fennálló követelés törlesztésében tizenöt napon túli késedelem következett be,
b) a hitelintézetnek az adóssal szemben több jogcímen
is van követelése, és az adós valamely törlesztési kötelezettségének nem képes eleget tenni,
c) az adós törlesztési problémáinak következtében a
hitelszerz´ódést módosítani kellett.
(2) Az egyedi min´ósítések elvégzésekor a hitelintézetnek a kintlev´óség, befektetés és mérlegen kívüli vállalt
kötelezettség azon teljes fennálló részét min´ósítenie kell,
amellyel kapcsolatosan a veszteség keletkezésének kockázata fennáll.
(3) A befektetések min´ósítése során els´ósorban az abból
származó várható veszteséget kell felbecsülni.
(4) A függ´ó és jöv´óbeni kötelezettségek min´ósítése során az ügylet jellegéhez kapcsolódó, a t´ókemegfelelési
mutató számításáról szóló 28/1998. (X. 21.) PM rendelet
mellékletében szerepl´ó, a mérlegen kívüli tételek súlyozását meghatározó kockázati tényez´ót, valamint az ügyfél
pénzügyi helyzetéb´ól és egyéb jellemz´óib´ól megállapítható
bizonytalansági tényez´ót kell figyelembe venni, és a két
típusú kockázat együttes mérlegelésével kell kialakítani a
min´ósítési besorolást.

11. §
(1) A kintlev´óségek min´ósítése során a hitelintézetnek
együttesen kell vizsgálnia a kintlev´óség törlesztésével kapcsolatban keletkezett t´óke- és kamattörlesztési késedelmeket az adós pénzügyi helyzetében, stabilitásában, jövedelemtermel´ó képességében beállott változásokat, illetve
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a fedezetként felajánlott biztosítékok értékében, mobilizálhatóságában és hozzáférhet´óségében bekövetkezett negatív változásokat. A kintlev´óség min´ósítését a fenti tényez´ók együttes mérlegelése után kell megállapítani.
(2) A nem valódi penziós ügylet keretében visszavásárlási kötelezettséggel eladott követeléseket a hitelintézetnek a szöveges jelentésben külön részleteznie kell, és azokra a visszavásárlási kötelezettséggel eladott eredeti követelés kockázatának megfelel´óen a visszavásárlási árral
arányban kell megképeznie a kockázati céltartalékot.
Amennyiben a visszavásárlási kötelezettséghez halasztott
fizetés is kapcsolódik, és a halasztott fizetés miatt céltartalékképzési kötelezettség áll fenn, akkor a halasztott fizetésb´ól származó követelésre és a visszavásárlási kötelezettségre képzett kockázati céltartalék összege nem haladhatja
meg az eredeti követelés száz százalékát.
(3) A hitelintézetnek külön bels´ó szabályzatban rögzítenie kell, hogy milyen eljárásokat alkalmaz min´ósítési
kategóriánként a nem problémamentes kategóriába tartozó kintlev´óségei, befektetései és mérlegen kívüli tételei
figyelésére, kezelésére és behajtására.
(4) A hitelintézetnek — a lakossági ügyfelek kivételével
— az adós pénzügyi helyzetének és fizet´óképességének
megállapításához és a min´ósítés elvégzéséhez az adóstól
rendszeres adatszolgáltatást kell kérnie.

12. §
A hitelintézetnek a kintlev´óség (kockázat) min ´ósítés
során a biztosítékokat is vizsgálnia kell a fedezetértékelési szabályzatában meghatározott elvek és módszerek
alapján. A min ´ósítési kategória megállapításához a hitelintézet a fedezetül szolgáló biztosítékot köteles figyelembe venni a követelés teljes összegével szemben. Nem
vehet ´ó figyelembe a kintlev´óség min´ósítésekor az olyan
biztosíték, amely esetében a hitelintézet a biztosíték
érvényesítését megkísérelte, de azt huszonnégy hónapon belül realizálni nem tudta. A biztosíték min ´ósítési
kategóriát befolyásoló tényez´óként való figyelembevételét és a piaci értéket (legkés´óbb év végén) a könyvvizsgáló felülvizsgálja.

13. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép
hatályba azzal, hogy a hitelintézeteknek a 4. § (1) bekezdése szerinti bels´ó szabályzatokat az ezt követ´ó harminc
napon belül kell e rendeletnek megfelel´óen átdolgozniuk,
a rendelet egyéb el´óírásait pedig el´óször az 1998. december
31-i min´ósítés során kell alkalmazniuk.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a pénzintézetek kintlev´óségei, befektetései és vállalt
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kötelezettségei min´ósítésér´ól szóló 4/1993. (PK 16.) BAF
rendelkezés és az azt módosító 5/1996. (PK 13.) BAF
rendelkezés.
Járai Zsigmond s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet
a 27/1998. (X. 21.) PM rendelethez
A hitelintézetnek adósmin´ósítési szabályzatát a következ´ó 1—15. pontok figyelembevételével kell elkészítenie:
1. Az adósmin´ósítési szabályzatában a hitelintézetnek
rögzítenie kell a hitel odaítélése el´ótt a leend´ó adós pénzügyi helyzetének, jöv´óbeni fizet´óképességének elbírálása
során alkalmazott szempontokat, mutatószámokat, az
adósmin´ósítés elvégzéséhez kapcsolódó bels´ó szabályokat,
valamint az adósmin´ósítési eljárás során nyert megállapítások felhasználásának módját.
2. Az adósmin´ósítési eljárásnak arra kell törekednie,
hogy az adott gazdálkodó egység hitelképessége, illetve a
hitelezhet´óség mértéke egyértelm´úen megállapítható legyen.
3. Az adósmin´ósítési szabályzatnak meg kell felelnie az
alábbi követelményeknek:
a) Az adósmin´ósítést el kell végezni minden hiteligényl´óre, valamint azokra, akikkel szemben a hitelintézet kockázatot vállal (Hpt. 2. számú melléklet, III/10. pont), még
a hitelnyújtás, illetve a kockázatvállalás megtörténte el´ótt,
kivéve, ha
aa) a teljes összeget bankgaranciával vagy készfizet´ó
kezességgel harmadik személy biztosítja (ez esetben a min´ósítést a kötelezettségvállalóra kell elvégezni), illetve
ab) az ügylet mögött a hitelintézet fedezetértékelési
szabályzata szerint min´ósített és az ügyfél vagyoni és jogi
helyzetét´ól független olyan biztosíték áll, amelyb´ól a teljes
összeg megtérülése egyértelm´úen biztosítható.
b) Az adósmin´ósítés során az egyes adósokat min´ósítési kategóriákba kell besorolni. A kategóriák száma nem
lehet háromnál kevesebb.
c) A szabályzatban rögzíteni kell, hogy a min´ósítést
legalább évente egyszer felül kell vizsgálni, illetve újra el
kell végezni minden olyan esetben, amikor a hitelintézet
olyan információ birtokába jut, amely feltételezhet´óen az
adós besorolási kategóriájának változtatását vonja maga
után (pl. min´ósítési szempontok között jelent´ós tényez´ó
változása, cs´ódeljárás, felszámolási eljárás megindításának
közzététele, tartós fizetési késedelem, prolongáció).
d) A hitelintézet a min´ósítési szempontok között nem
adhat preferenciát azon ügyfeleinek, amelyeknek nyújtott
hitel a Hpt. 61. §-a alapján kapcsolódó hitelnek min´ósül.
e) A hitelintézetnek évente legalább egyszer nyilvántartást kell készítenie arról, hogy az egyes min´ósítési kategóriákban szerepl´ó ügyfelekkel szemben kategóriánként

1998/95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

mekkora követelésállománnyal, illetve kötelezettségvállalással rendelkezik.
4. A hitelintézetnek az adósmin´ósítés során egyaránt
vizsgálnia kell az ügyfél gazdálkodási adataiból nyert számszer´úsíthet´ó adatokat, valamint a nem számszer´úsíthet´ó
szubjektív megítélés´ú információkat is.
5. A szabályzatnak tartalmaznia kell a hitelintézet által
a kérelmez´ót´ól az adósmin´ósítéshez megkövetelt minimális információk körét, illetve az információ szolgáltatásának gyakoriságát.
6. A számszer´úsíthet´ó mutatók vizsgálata során a hitelintézetnek adósmin´ósítési szabályzatában legalább az
alábbi tényez´ók figyelembevételével mutatószámrendszert
kell kialakítania:
a) saját vagyon részaránya (pl. összes forráshoz, idegen
forráshoz viszonyítva),
b) likviditás rövid és középtávon,
c) jövedelmez´óség, valamint
d) adósságszolgálat (éven túli lejáratú hitellel rendelkez´ó adós esetében).
7. A számszer´úsíthet´ó mutatók közül ajánlott kiemelten
vizsgálni a következ´óket:
a) cash-flow jelleg´ú mutatók, pénzjövedelem alakulása, pénzforgalmi terv,
b) eszközök, vev´óállomány, szállítóállomány, készletek
forgási sebessége,
c) eladósodottság, t´óke és kamattörlesztési kötelezettségek eredményhez, m´úködési cash-flow-hoz viszonyított
aránya,
d) kötelezettségállomány aránya,
e) hitelintézetekre vonatkozó speciális vizsgálati szempontok (céltartalék, vállalt kötelezettségek),
f) a gazdasági adatokból számítható dinamikus mutatók,
g) árbevétel viszonyszámok,
h) más hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek.
8. A szubjektív, nem számszer´úsíthet´ó elemek közül a
hitelintézetnek az alábbiakat kell vizsgálnia:
a) tulajdonosi struktúra, a tulajdonosok magatartása
(pl. esetleges t´ókeemelés lehet´ósége, kapcsolódási pontok),
b) menedzsment szakmai megítélése,
c) jöv´óbeni kilátások értékelése, tervezés min´ósége,
d) piaci helyzet és várható alakulása, monopolhelyzet,
rendelésállomány összetétele,
e) az ágazatra, szakágazatra vonatkozó információk, az
attól való lényeges eltérések indokai.
9. A 8. pontban felsoroltakon túlmen´óen a szubjektív
szempontok között ajánlott vizsgálni:
a) banki kapcsolatok, hitelfelvev´ói, betétesi pozíció
tartóssága,
b) költségvetési kapcsolatok alakulása,
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c) telephely megítélése, marketingtevékenység, piaci
megjelenés,
d) egyég, az értékesítési tevékenységhez köt´ód´ó szempontok,
e) termelési színvonal, hatékonyság,
f) együttm´úködési hajlandóság, fizet´ókészség,
g) termékgörbe, termékösszetétel, fejlesztési szándékok és lehet´óségek,
h) szervezeti felépítés, döntési jogkörök telepítése.
10. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi el´óírások figyelembevételével a lakossági ügyfelek esetében a
hitelintézet a fentiekt´ól eltér´ó szempontokat vizsgáló
adósmin´ósítési rendszert is kialakíthat, illetve gyakorlatot
követhet.
11. Az adósmin´ósítés során a megfelel´ó kategória megállapításakor a szubjektív szempontok figyelembevételének aránya nem lehet 50 százaléknál magasabb.
12. Az újonnan alakult vagy mérlegbeszámoló készítésére nem kötelezett ügyfelek vonatkozásában az adósmin´ósítési rendszert a fenti szempontoknak megfelel´óen kell
kialakítani, de az ilyen ügyfelekre a hitelintézet az általánostól eltér´ó min´ósítési elveket alkalmazhat.
13. Az adósmin´ósítési szabályzatban biztosítani kell,
hogy az egyes vizsgált tényez´ók figyelembevételi súlya,
aránya, a min´ósítés során egyértelm´úen megállapítható
legyen. Ennek érdekében ajánlatos a figyelembevételi arányokat is rögzít´ó pontszámrendszer kialakítása.
14. A szabályzatban rögzíteni kell a min´ósítési eljárás
hitelintézeten belüli szabályait, a min´ósítést végz´ók megjelölését, illetve annak esetleges magasabb szint´ú felülbírálási lehet´óségét.
15. A szabályzatban rögzíteni kell az adósmin´ósítési
eljárás megállapításainak figyelembevételét a konkrét
kockázatvállalási eljárás során, rögzíteni kell azokat a konzekvenciákat, amelyek az egyes adóskategóriákhoz tartoznak, így különösen a hitelezhet´óség, a megfelel´ó mérték´ú
fedezet megkövetelése, a konkrét hitelfeltételek (lejárat,
kamat megállapítása), illetve a kialakított limitrendszer
terén.

A pénzügyminiszter
28/1998. (X. 21.) PM
rendelete
a t´ókemegfelelési mutató számításáról
A hitelintézetekr´ól és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: H pt.)
235. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
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1. §

E rendelet hatálya a Hpt. 5. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott hitelintézetekre terjed ki.

Fogalmak
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) az ,,A’’ zónába tartozik minden ország, amely teljes
jogú tagja a Gazdasági Együttm´úködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) vagy az Európai Uniónak (EU), vagy
amely speciális megállapodást kötött arra, hogy hitelt
nyújtson a Nemzetközi Valuta Alapnak (IMF) annak Általános Kölcsönnyújtási Megállapodása szerint, és amely
a megel´óz´ó öt év során hitelfelvételb´ól származó küls´ó
adósságát nem ütemezte át, illet´óleg nem függesztette fel;
b) a ,,B’’ zónába tartoznak azok az országok, amelyek
az a) pontban meghatározott ,,A’’ zónában nem szerepelnek;
c) az egyes zónák hitelintézetein minden, az adott zónában székhellyel rendelkez´ó (bejegyzett) hitelintézetet
érteni kell, ideértve azok más országban m´úköd´ó fióktelepeit is;
d) teljes kockázatú (100% -kal), közepes kockázatú
(50%-kal), alacsony kockázatú (20%-kal), illetve kockázatmentes (0%-kal) súlyozott tétel az, amelyet a 4—7. § és
a melléklet ilyenként határoz meg;
e) kamatláb szerz´ódések:
1. egy devizanemes kamatláb cserék (swap),
2. t´ózsdén kívüli határid´ós kamatláb megállapodások (forward),
3. t´ózsdei határid´ós kamatláb ügyletek (futures),
4. vásárolt kamatláb opciók,
5. egyéb hasonló jelleg´ú szerz´ódések;
f) deviza szerz´ódések:
1. devizanemek közötti kamatláb cserék (swap),
2. t´ózsdén kívüli határid´ós deviza szerz´ódések (forward),
3. t´ózsdei határid´ós deviza ügyletek (futures),
4. vásárolt deviza opciók,
5. egyéb hasonló jelleg´ú szerz´ódések.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) csere (swap) ügylet: a befektetési vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 197/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet
szerinti ilyen elnevezés´ú ügylet,
b) forward ügylet: a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 197/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti t´ózsdén kívüli határid´ós ügylet,
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c) futures ügylet: az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-t´ózsdér´ól szóló 1996. évi CXI. törvény 205. §-ának (1) bekezdése szerinti határid´ós ügylet,
d) vásárolt opció: más félt´ól vásárolt jog deviza, értékpapír eladására vagy vételére, illetve kamatszint érvényesítésére szerz´ódésben meghatározott kés´óbbi határid´óben
vagy id´ópontig meghatározott áron vagy árfolyamon,
e) határid´ós index ügylet: olyan határid´ós ügylet, amelyben a felek az ügylet teljesítési összegét vagy összegeit
valamilyen index (pl. t´ózsdeindex) alakulásának függvényében határozzák meg,
f) nem hitelhelyettesít´ó garancia: azon garanciavállalás,
amely nem az ügyfél valamely hiteltörlesztése, tartozása
vagy ezekhez kapcsolódó kötelezettségvállalása (ideértve
a lízing törleszt´ó részleteit is) visszafizetésének teljesítéséhez köt´ódik (pl. jólteljesítési garancia).

A t´ókemegfelelési mutató nevez´óje
3. §
(1) A t´ókemegfelelési mutató kiszámításánál a nevez´ó
a kockázatnak megfelel´ó mértékben súlyozott eszköztételek és mérlegen kívüli tételek összege, melyet az alábbi
tételekkel kell csökkenteni:
a) a követelések, a befektetések és a mérlegen kívüli
vállalt kötelezettségek után a kintlev´óségek, befektetések,
mérlegen kívüli tételek és a fedezetek min´ósítésének és
értékelésének szempontjairól szóló 27/1998. (X. 21.) PM
rendelet szerint képzett kockázati céltartalék,
b) a lakáscélú hitelek halasztott kamatának t´ókésített
összegében fennálló kamatkövetelések után a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint képzett kockázati céltartalék,
c) a késedelmes kamatkövetelésekre 1996. január 1.
el´ótt képzett kockázati céltartalék, valamint
d) a Hpt. 87. §-ának (2) bekezdése szerint megképzett
általános kockázati céltartalék összege.
(2) Az egyes tételekhez rendelt — százalékos formában
kifejezett — súlyokat a 4—8. §-ban foglaltak, illetve a
melléklet alapján kell megállapítani. A kockázati súlyozás
során a mérleg eszköz oldalán kimutatott kockázati céltartalékot nem kell számításba venni.
(3) A mellékletben felsorolt tételek esetében a 8. §-ban
leírtak szerint kell a számítást elvégezni.
(4) A kockázati tényez´ókkel történ´ó súlyozást mind a
forintban, mind a devizában kötött ügyletekre vonatkozóan el kell végezni.
(5) A kockázati súlyokat mind a mérlegen belüli, mind
a mérlegen kívüli tételek esetében az állományra vonatkozóan kell megállapítani.
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Kockázatsúlyozások
(Mérlegen belüli tételek súlyozása)
4. §
A mérlegen belüli tételekhez 100%-os kockázati súlyokat kell rendelni az 5—7. §-ban foglaltakat kivéve.

5. §
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j) a ,,B’’ zóna országai központi kormányainak vagy
központi (jegy)bankjainak garanciájával biztosított követelései, amennyiben mind a garancia, mind a kölcsön a
kölcsönfelvev´ó nemzeti valutájában áll fenn,
k) azon követelés, amely biztosítékául a ,,B’’ zóna országának központi kormánya vagy jegybankja által kibocsátott értékpapír szolgál, amennyiben az értékpapír devizaneme a kölcsönfelvev´ó nemzeti valutája,
l) a kötelez´ó tartalék el´óírást a levelez´ó bankon keresztül teljesít´ó szövetkezeti hitelintézet által elhelyezett kötelez´ó tartalék összege.

Nulla százalékos kockázati súlyozású tétel:
a) az ,,A’’ zóna országainak pénznemében ténylegesen
birtokban tartott készpénzállomány és az ezzel egyenérték´ú eszközök, valamint a nemesfémkészlet,
b) az ,,A’’ zóna országainak központi kormányaival
vagy központi (jegy)bankjaival szemben fennálló, továbbá
az azok garanciájával biztosított követelések,
c) az Országos Betétbiztosítási Alappal szembeni, illetve az Országos Betétbiztosítási Alap által garantált követelések,
d) a ,,B’’ zóna országainak központi kormányaival és
központi (jegy)bankjaival szembeni követelés, amennyiben az a kölcsönfelvev´ó nemzeti valutájában áll fenn, kivéve a 6. § g) pontban foglalt tételeket,
e) a követelés nem teljesítése esetén a hitelintézet által
korlátozás nélkül hozzáférhet´ó alábbi garanciákkal, illetve
fedezetekkel biztosított követelések:
1. az ,,A’’ zóna országainak központi kormányai
vagy központi (jegy)bankjai által és az Európai
Unió által kibocsátott értékpapír,
2. a hitelt nyújtó hitelintézetben ,,A’’ ország pénznemében elhelyezett készpénzbetétek, vagy betétokiratok, vagy ezzel egyenérték´ú eszközök,
melyekhez a hitelintézet a követelés nem teljesítése esetén korlátozás nélkül hozzáférhet,
f) az immateriális javak értéke, ide nem értve a hitelintézet elhelyezését szolgáló vásárolt bérleti jog számvitelr´ól
szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Szmt.)
szerinti értékét,
g) a visszavásárolt saját részvény Szmt. szerinti értéke,
h) a más pénzügyi intézménybe, biztosítóba, illetve befektetési vállalkozásba nem pénzbeli hozzájárulásként befizetett összeg vagy pénzbeli hozzájárulásként befizetett
összeg, illetve a pénzügyi intézmény vagy befektetési vállalkozás részére nyújtott alárendelt kölcsönt´óke,
i) a Magyar Exporthitel Biztosító R észvénytársaság által a Kormánynak a központi költségvetés terhére vállalt
készfizet´ó kezessége mellett biztosított követelések, valamint olyan garanciaalapok által biztosított követelések,
amelyre a Kormány kezességvállalása vonatkozik, a kezességvállalás hányadának arányában,

6. §
Húsz százalékos kockázati súlyozású tétel:
a) az ,,A’’ zóna országainak regionális kormányaival
vagy önkormányzataival szembeni követelések, kivéve a
magyar önkormányzatokkal szembeni követelés,
b) Magyarország kivételével az ,,A’’ zóna országainak
regionális kormányainak vagy helyi önkormányzatainak
garanciájával biztosított követelések,
c) az ,,A’’ zóna országainak hitelintézeteivel szembeni
követelések,
d) az ,,A’’ zóna országai hitelintézeteinek garanciájával
biztosított követelések (ideértve az el´óz´óleg az ,,A’’ zóna
országainak hitelintézetére forgatott váltó megvásárlásából származó követeléseket is),
e) úton lév´ó készpénzkövetelések,
f) a ,,B’’ zóna országainak hitelintézeteivel szembeni
vagy általuk garantált követelések, amennyiben azok hátralév´ó lejárata az egy évet nem haladja meg, illetve azok a
követelések, amelyek biztosítékául a ,,B’’ zóna országának
hitelintézete által kibocsátott értékpapír (ide nem értve a
részvényt) szolgál, feltéve, hogy az értékpapírban megtestesített követelés devizaneme az adott ország nemzeti valutája, és hátralev´ó lejárata az egy évet nem haladja meg,
és az értékpapírt óvadékul a hitelintézetnél helyezték el
vagy értékpapírszámlán a hitelintézet javára zárolták,
g) a ,,B’’ zóna országainak pénznemében ténylegesen
birtokban tartott készpénzállomány és az ezzel egyenérték´ú eszközök,
h) a Magyar Exporthitel Biztosító R észvénytársaság
által biztosított olyan követelések, amelyek nem tartoznak
az 5. § i) pont alá,
i) azon követelés, amely biztosítékául az ,,A’’ zóna országának hitelintézete által kibocsátott értékpapír (ide
nem értve a részvényt) szolgál, ha az értékpapírt óvadékul
a hitelintézetnél helyezték el,
j) a Hpt. 1. számú mellékletben meghatározott nemzetközi pénzügyi intézményekkel szembeni követelések, továbbá azok garanciájával vagy általuk kibocsátott értékpapírral biztosított követelések.
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7. §

Ö tven százalékos kockázati súlyozású tétel az a követelés, amely mögött olyan, az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóingatlannak min ´ósül´ó ingatlan tulajdonára alapított jelzálogjog áll, amely lakóingatlant a kölcsönfelvev´ó foglal el, vagy ad ki, és amelynek értékesíthet´ósége
következtében várhatóan hitelezési veszteség nem keletkezik, és azt a hitelintézet a választott könyvvizsgálójával egyeztetett fedezetértékelési szabályzat alapján
ilyennek min ´ósíti.
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Melléklet
a 28/1998. (X. 21.) PM rendelethez
Mérlegen kívüli tételek
ügyletkockázati súlyozása
1. Teljes ügyletkockázat (100%)
A mérlegen kívüli tételekhez 100%-os ügyletkockázati
súlyokat kell rendelni, kivéve a 2—5. pontban meghatározott tételeket.
2. Közepes ügyletkockázatú tételek (50%)

A mérlegen kívüli tételek kockázat szerinti súlyozása
8. §

a) A le nem hívott hitelkeret, amely eredeti lejárata
nem haladja meg az egy évet,
b) a nem hitelhelyettesít´ó jelleg´ú garancia,
c) értékpapír kibocsátásához vállalt jegyzési garancia.

A mérlegen kívüli tételek kockázat szerinti súlyozásait
a hitelintézetnek az alábbi sorrendben kell elvégeznie:
a) meg kell határozni a mérlegen kívüli tétel ügyletkockázati súlyát a mellékletben foglaltak szerint,
b) meg kell határozni az ügylethez kapcsolódó 4—7. §
szerinti ügyfélkockázati súlyt,
c) az ügyletkockázati és az ügyfélkockázati súlyok
összeszorzása adja a mérlegen kívüli tétel kockázati súlyát.

Okmányos meghitelezés, amelynél az érintett szállítmány a bank rendeletére van feladva.

Az ,,A’’ zónába tartozó országok jegyzékének
közzététele

b) kibocsátott és/vagy meger´ósített okmányos meghitelezés (akkreditív) azon hányada, amely elkülönített fedezettel biztosított,

9. §

c) azon hitelkeret szerz´ódés szerz´ódött, de nem folyósított része, amely a bank részér´ól külön feltétel bekövetkezése nélkül felmondható,

(1) Az ,,A’’ zónába tartozó országok jegyzékét az Állami
Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet teszi közzé.
(2) Amennyiben az ,,A’’ zónába tartozó országok jegyzéke megváltozik, a hitelintézet a változás közzétételét´ól
számított három hónapon belül köteles eszköztételeit és
mérlegen kívüli tételeit az új jegyzéknek megfelel´óen súlyozni.

10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a t´ókemegfelelés alapelveir´ól és számításának szabályairól szóló
1/1992. (PK 5.) BAF rendelkezés, valamint az azt módosító
3/1993. (PK 16.) BAF rendelkezés és a 4/1996. (PK 13.)
BAF rendelkezés hatályát veszti.
Járai Zsigmond s. k.,
pénzügyminiszter

3. Alacsony ügyletkockázatú tételek (20%)

4. Kockázatmentes tételek (0%)
a) A hitelintézet által nem saját kockázatra nyújtott
hitel alapján fennálló követelés,

d) a visszavonható készenléti (stand-by) hitellevél,
e) az egyes mérlegen kívüli tételeknek azon részei, amelyek kockázatai az e rendelet 5. §-a e) pontjának 2. alpontja
szerinti biztosítékkal fedezve vannak.
5. Határid´ós kamatláb és devizaügyletek, határid´ós értékpapír és index ügyletekb´ól származó követelés ügyletkockázati súlyozása
Az öt munkanapon belüli teljesítési határid´óvel kötött
határid´ós ügyletek ügyletkockázata 0 százalék. Nem kell
figyelembe venni a t´ókemegfelelés szempontjából azokat
a t´ózsdei ügyleteket, amelyek esetében a szerz´ód´ó felek a
t´ózsdei szabályoknak megfelel´óen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ügyletb´ól ered´ó esetleges tartozásaikat
napi szinten kiegyenlítik.
Az egyes szerz´ódések elvi f´óösszegeit (szerz´ódéskötési
értékét) csökkenteni kell az ügyfél által a banknál elhelyezett, az ügyfél nem teljesítése esetén a bank által korlátozás
nélkül hozzáférhet´ó készpénzfedezet vagy az 5. § alapján
nulla százalékos kockázati súlyozást eredményez´ó érték-
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papírfedezet értékével, majd az így kapott összeget meg
kell szorozni az alábbi százalékos értékkel:

Kamatláb
szerz´ódések

Eredeti futamid´ó

Deviza
szerz´ódések

Határid´ós
érték papír
ügyletek

Határid´ós
index
ügyletek

Három hónapnál rövidebb

1,5%

4%

7%

5%

Egy év vagy rövidebb

4%

7%

15%

10%

Egy év és két év közötti

9%

18%

25%

20%

Minden újabb
után további

5%

12%

15%

12%

év

További 1,5-szeres szorzót kell alkalmazni azon tételek esetében, amikor a hitelintézet és az ügyfél között az
elszámolás bruttó módon történik. E gy konkrét ügylet
esetében a kockázati súlyozás a száz százalékot nem
haladhatja meg. U gyanezeket a kockázati súlyokat kell
használni a H pt. 79. §-ának (5) bekezdésében foglalt
szabály alkalmazásakor.

5943
2. §

A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap-kezel´ó
az általa kezelt t´ókealapról az 1. §-ban meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettsége körében a következ´ó adatokat adja meg:
a) a vásárolt vagy értékesített kockázati t´ókebefektetések adatait,
b) a kockázati t´ókebefektetésként fel nem használt likvid t´óke bankbetétben, illet´óleg állampapírban történ´ó
elhelyezésének adatait,
c) ingatlan vásárlására, illet´óleg más módon történ´ó
megszerzésére, eladására, apportálására vonatkozó adatokat,
d) kockázati t´ókebefektetésként a vállalkozásnak nyújtott kölcsön, illet´óleg a vállalkozás által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít´ó értékpapír szerzésére vonatkozó
adatokat, és
e) a t´óketársaság által fizetett osztalék, illet´óleg a t´ókealap által kifizetett hozam összegére vonatkozó adatokat.

3. §
A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap-kezel´ó
az általa kezelt alap könyvvizsgáló által hitelesített éves
beszámolóját a tárgyévet követ´ó év május 31. napjáig megküldi a Felügyeletnek.

A pénzügyminiszter
29/1998. (X. 21.) PM
rendelete
a kockázati t´óketársaságok, a kockázati
t´ókealap-kezel´ók és a kockázati t´ókealapok kockázati
t´óke befektetési tevékenységéhez kapcsolódó
adatszolgáltatási kötelezettségér´ól
az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet részére
A kockázati t ´ókebefektetésekr´ól, a kockázati t ´óketársaságokról, valamint a kockázati t ´ókealapokról szóló
1998. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)
39. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap-kezel´ó
az általa kezelt t´ókealapról a Kbtv.-ben foglalt befektetési,
kölcsönnyújtási, összeférhetetlenségi szabályok betartásának ellen´órzéséhez negyedéves jelentést készít, amelyet a
rendelet mellékletében meghatározott tartalommal a tárgynegyedévet követ´ó hónap tizedik napjáig köteles megküldeni az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyeletnek (a továbbiakban: Felügyelet).

4. §
Az 1. §-ban meghatározott jelentés adatai nem nyilvánosak, kizárólag a Felügyelet ellen´órzésének céljait szolgálja, az adatok harmadik személy részére nem adhatók ki.

5. §
A kockázati t ´óketársaság, a kockázati t ´ókealap-kezel´ó és a kockázati t ´ókealap Kbtv.-ben meghatározott személyei minden új vállalkozásban történ ´ó kockázati t ´ókebefektetés alkalmával nyilatkozatot tesznek a Kbtv.
4. §-ának (1) bekezdésében el´óírt összeférhetetlenségi
szabályok betartásáról. A nyilatkozatot a negyedéves
jelentéssel egyidej´úleg kell megküldeni a Felügyeletnek.

6. §
E z a rendelet a kihirdetését követ ´ó 8. napon lép hatályba.
Járai Zsigmond s. k.,
pénzügyminiszter
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Melléklet a 29/1998. (X. 21.) PM rendelethez
A kockázati t´óketársaság vagy a kockázati t´ókealap-kezel´ó neve:
ÁPTF engedély száma, dátuma:
Kockázati t´ókealap neve:
ÁPTF nyilvántartásba vétel száma, dátuma:
Jelentési id´ószak:

év

negyedév

Jegyzett t´óke értéke:

E Ft

Saját t´óke értéke:

E Ft

I. A kockázati t´ókebefektetés állományának alakulása:
a) A jelentési id´ószak kezdetén meglév´ó kockázati t´ókebefektetés állománya:
Vállalkozás neve

Els´ó vétel
id´ópontja

Üzletrész,
részvény típusa

Mennyiség
(db)

Névérték
(Ft)

T´ókebefektetés
összértéke (Ft)

Szavazati
hányad*

Tulajdonlási
százalék*

Összesen:
* A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap által a vállalkozásban összesen birtokolt szavazati, illetve tulajdonlási hányad.

b) A tárgynegyedévben szerzett t´ókebefektetés állománya:
Vállalkozás neve

Vétel id´ópontja

Üzletrész,
részvény típusa

Mennyiség
(db)

Névérték
(Ft)

Vételi ár
(Ft/db)

T´ókebefektetés
összértéke (Ft)

Névérték
(Ft)

Eladási ár
(Ft/db)

Értékesítés
összértéke (Ft)

Összesen:

c) A tárgynegyedévben értékesített t´ókebefektetés állománya:
Vállalkozás neve

Összesen:

Értékesítés
id´ópontja

Üzletrész,
részvény típusa

Mennyiség
(db)
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d) A jelentési id´ószak végén meglév´ó kockázati t´ókebefektetés állománya:
Vállalkozás neve

Els´ó vétel
id´ópontja

Üzletrész,
részvény típusa

Mennyiség
(db)

Névérték
(Ft)

T´ókebefektetés
összértéke (Ft)

Szavazati
hányad*

Tulajdonlási
százalék*

Összesen:
* A kockázati t´óketársaság és a kockázati t´ókealap által a vállalkozásban összesen birtokolt szavazati, illetve tulajdonlási hányad.

e) A jelentési id´ószak végén meglév´ó likvid pénzeszközök (készpénz, bankbetét, állampapír):
Megnevezés
1. Készpénz

Vétel id´ópontja

Típusa

Lejárat id´ópontja
lekötési id´ó vége

Mennyiség
(db)

Vételi ár
(Ft)

—

—

—

—

—

Összérték
(Ft)

2. Bankbetét

3. Állampapír

Összesen:

f) A kockázati t´óketársaság elhelyezése céljából a tárgynegyedévben szerzett ingatlan adatai:
Ingatlan címe

Tulajdoni lap
száma

Helyrajzi száma

Szerzés módja

Id´ópontja

Vételi ár

Eladó
megnevezése

Összesen:

g) A tárgynegyedévben a kockázati t´óketársaság, illet´óleg a kockázati t´ókealap tulajdonába cs´ód-, felszámolási, végelszámolási vagy bírósági végrehajtási eljárás során került ingatlan adatai:
Ingatlan címe

Összesen:

Tulajdoni lap
száma

Helyrajzi száma

Szerzés módja

Id´ópontja

Vételi ár

Eladó
megnevezése
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h) A kockázati t´óketársaság, illet´óleg a kockázati t´ókealap tulajdonában lév´ó ingatlan elidegenítésével kapcsolatos
adatok a tárgynegyedévben:
Tulajdoni lap
száma

Ingatlan címe

Elidegenítés
módja

Helyrajzi száma

Id´ópontja

Eladási ár

Vev´ó megnevezése

Összesen:

II. A t´óketársaság, illet´óleg a kockázati t´ókealap által a vállalkozásnak nyújtott kölcsön, illet´óleg a tulajdonában lév´ó
hitelviszonyt megtestesít´ó értékpapírok állományának alakulása:
a) Kölcsön:
Kölcsönnyújtás
id´ópontja

Vállalkozás neve

Lejárat id´ópontja

Kölcsön összege
(Ft)

Kamatozás

Törlesztés módja

Összesen:

b) Hitelviszonyt megtestesít´ó értékpapírok jegyzése, illet´óleg vásárlása:
Vállalkozás neve

Értékpapír-vásár lás id´ópontja

Lejárat
id´ópontja

Mennyiség
(db)

Névérték
(Ft)

Vételi ár
(Ft/db)

Kamatozás

Törlesztés
módja

Összesen:

III. A t´óketársaság, illet´óleg a kockázati t´ókealap által a tárgynegyedévben kifizetett osztalék, illet´óleg hozam:
Kifizetés id´ópontja

Részvény/t´ókejegy mennyisége
(db)

Egy részvényre/t´ókejegyre jutó
osztalék/hozam (Ft/db)

Összes kifizetés (Ft)

Kelt:………………………………………………………
………………………………………………
felel´ós vezet´ó aláírása
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HATÁROZATOK

A Köztársaság Elnök
határozatai

Az Országgy´úlés határozatai

A Köztársaság Elnökének
123/1998. (X. 21.) KE
határozata

III. rész

Az Országgy´úlés
60/1998. (X. 21.) OGY
határozata
az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló
39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról*
Az O rszággy´úlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló
39/1998. (VI. 29.) O G Y határozat a következ´ók szerint
módosul:

dr. Jeszenszky Géza rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezésér´ól és megbízásáról
A külügyminiszter el´óterjesztésére dr. Jeszenszky Gézát
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és
megbízom a Magyar Köztársaság washingtoni nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 1998. augusztus 25.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Az Országgy´úlés
Ellenjegyzem:
az Ügyrendi bizottságba

Dr. Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

Kristyánné Aknai Erzsébet korábban megüresedett helyére
Herczog Editet,

a Kulturális és sajtó bizottságba
dr. Isépy Tamás helyett

A Köztársaság Elnökének
124/1998. (X. 21.) KE
határozata

Rogán Antalt,

a Költségvetési és pénzügyi bizottságba

dr. Nanovfszky György rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentésér´ól

Rogán Antal helyett
A külügyminiszter el´óterjesztésére dr. Nanovfszky
György rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — érdemei elismerése mellett — 1998. augusztus 31-i hatállyal
felmentem a Magyar Köztársaság moszkvai nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.

dr. Isépy Tamást
a bizottság tagjává megválasztja.

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Budapest, 1998. augusztus 28.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. szeptember 29-i ülésnapján
fogadta el.

Dr. Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Köztársaság Elnökének
125/1998. (X. 21.) KE
határozata

A Köztársaság Elnökének
127/1998. (X. 21.) KE
határozata

dr. Keskeny Ern´ó f´ókonzuli felmentésér´ól

rend´ór vezér´órnaggyá történ´ó kinevezésr´ól

A külügyminiszter el´óterjesztésére dr. Keskeny Ern´ó
f´ókonzult — érdemei elismerése mellett — 1998. augusztus 31-i hatállyal felmentem e rangja, valamint a Magyar
Köztársaság szentpétervári f´ókonzulátusának vezetésére
kapott megbízása alól.
Budapest, 1998. augusztus 28.

A belügyminiszter javaslatára
az eddig végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül
1998. október 1-jei hatállyal
dr. Orbán Péter r. dandártábornokot
rend´ór vezér´órnaggyá
kinevezem.
Budapest, 1998. szeptember 22.
Göncz Árpád s. k.,

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Pintér Sándor s. k.,

Ellenjegyzem:

belügyminiszter

Dr. Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A Köztársaság Elnökének
128/1998. (X. 21.) KE
határozata
bírák felmentésér´ól és bírák kinevezésér´ól

A Köztársaság Elnökének
126/1998. (X. 21.) KE
határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésér´ól és nyugállományba helyezésér´ól
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter javaslatára, 1999. április 15-i hatállyal,
Komjáthy László dandártábornok szolgálati viszonyát
megszüntetem és nyugállományba helyezem.
Budapest, 1998. október 15.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács el´óterjesztésére
dr. Parti Ágnest,
1998. évi november hó 30-i hatállyal — lemondására tekintettel — bírói tisztségéb´ól felmentem;
dr. Sümegi Zoltánt
1998. évi október hó 25-i hatállyal — polgármester-jelöltségére tekintettel — bírói tisztségéb´ól felmentem;
dr. Kistüskei Kálmánt
1999. évi május hó 8-i,
dr. Kiss Zsigmondot
1999. évi május hó 28-i hatállyal — a fels´ó korhatár elérése
miatt — bírói tisztségükb´ól felmentem;
dr. Joós Juditot,
Sáfránné dr. Sámi Jolánt és
dr. König Mariannt
1998. évi november hó 1. napjától 2001. évi október hó 31.
napjáig terjed´ó id´ótartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 1998. október 15.

Dr. Kövér László s. k.,

Göncz Árpád s. k.,

tárca nélküli miniszter

a Köztársaság elnöke
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A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
40/1998. (X. 21.) ME
határozata
f´óigazgató felmentésér´ól
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. §-ának (1) bekezdése alapján a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter el´óterjesztésére
— 1998. október 15-i hatállyal —
Szász József vezér´órnagyot,
az Információs Hivatal f´óigazgatóját
e tisztségéb´ól felmentem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

5949

a ,,2000’’ értékjelzés, lent ívelten a ,,FORINT’’ felirat látható.
A címer bal és jobb oldalán megosztva az ,,1998’’ verési
évszám található. Az el´ólap szélén, bal oldalon a ,,BP.’’ verdejel, jobb oldalon Bognár György tervez´óm´úvész vezetékneve, ,,BOGNÁR’’ olvasható.
c) Az érme hátlapjának szélét gyöngysor díszíti. A hátlapon fent félkörívben ,,INTEGRÁCIÓ AZ EURÓPAI
UNIÓBA’’ szöveg olvasható. Fent középen a tizenkét csillaggal körülvett Euro pénznem jele található. A hátlapon
a budapesti H´ósök terén a Millenniumi Emlékm´ú egy
részlete látható. Az érme alsó részén, a teret lezáró vonal
felett jobbra a tervez´óm´úvész vezetékneve ,,BOGNÁR’’, a
vonal alatt középen az ,,EURO’’ felirat olvasható.
4. Az emlékpénzb´ól 15 000 darab készíthet´ó, amelyb´ól
12 000 darab különleges — ún. proof — technológiával
verhet´ó.
5. Az 1991. évi LX. törvény 37. §-ának (2) bekezdése
értelmében a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott érméket magyar törvényes pénznemben teljesítend´ó fizetéseknél mindenki köteles névértékben elfogadni.
Magyar Nemzeti Bank

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
15/1998. (MK 95.) MNB
hirdetmé nye
az ,,Integráció az Európai Unióba, 1998’’
ezüst emlékpénz kibocsátásáról
1. A Magyar Nemzeti Bank az 1991. évi LX. törvény
4. §-ának (2) bekezdésén alapuló jogkörében 2000 forintos címlet´ú ezüst emlékpénzt bocsát ki ,,Integráció az
E urópai U nióba, 1998’’ megnevezéssel.

Meghatalmazás
a Hungaroring hosszú távú hasznosításával kapcsolatos
tárgyalások folytatásáról
Mint a kincstári vagyonért felel´ós miniszter, meghatalmazom Deutsch Tamás kormánymeghatalmazott urat,
hogy a mogyoródi FORMA—1 versenypálya hosszú távú
hasznosításáról és ezzel összefüggésben a Hungaroring
Rt.-ben fennálló állami részvényesi jogok célszer´ú gyakorlásáról tárgyalásokat folytasson.
Tárgyalásai eredményér´ól beszámolással tartozik.

2. A Bank az emlékpénz forgalomba hozatalát 1998.
október 27-én kezdi meg.
3. Az érme leírása a következ´ó:
a) Az érme 925 ezrelék finomságú ezüstb´ól készült,
súlya 31,46 gramm, átmér´óje 38,61 mm, széle recés.
b) Az érme el´ólapjának szélét gyöngysor díszíti. Az el´ólapon fent félkörívben a ,,MAGYAR KÖZTÁRSASÁG’’ felirat olvasható. Középen a Magyar Köztársaság címere, alatta

Ez a meghatalmazás visszavonásig érvényes.
Egyidej´úleg felhívom a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot, hogy a meghatalmazott részére a feladatai ellátásához
minden szükséges felvilágosítást és egyéb támogatást adjon meg.
Dr. Stumpf István s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
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A Fidesz—Magyar Polgári Párt 1994. évi pénzügyi beszámolója
Ezer forintban
Bevételek
1.
2.
3.
4.

Tagdíjak
Állami költségvetésb´ól származó támogatás
Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyekt´ól
4.1.1. Belföldiekt´ól
4.1.2. Külföldiekt´ól
Fr. Naumann St.
4.2. Jogi személynek nem min´ósül´ó gazdasági társaságoktól
4.2.1. Belföldiekt´ól
4.3. Magánszemélyekt´ól
4.3.1. Belföldiekt´ól
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól
származó bevétel
6. Egyéb bevételek
7. El´óz´ó évi többlet

666
114 737
10 831
946
165
446
390
107
228
—
542 369
263 759

Összes bevétel

933 308
Kiadások

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Támogatás a párt országgy´úlési csoportja számára
Támogatás egyéb szervezeteknek
Vállalkozás alapítására fordított összegek
M´úködési kiadások
Eszközbeszerzés
Politikai tevékenység kiadásai
Egyéb kiadások

—
21 042
—
410 211
11 304
735 733
218 224

Összes kiadás

1 396 514
Horváth László s. k.,
gazdasági igazgató

A Fidesz—Magyar Polgári Párt 1995. évi pénzügyi beszámolója
Ezer forintban
Bevételek
1.
2.
3.
4.

Tagdíjak
Állami költségvetésb´ól származó támogatás
Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyekt´ól
4.1.1. Belföldiekt´ól
4.1.2. Külföldiekt´ól
4.2. Jogi személynek nem min´ósül´ó gazdasági társaságoktól
4.2.1. Belföldiekt´ól
4.3. Magánszemélyekt´ól
4.3.1. Belföldiekt´ól
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól
származó bevétel
6. Egyéb bevételek
Összes bevétel

743
97 716
—
819
120
41
42
616
—
443 492
542 770
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Kiadások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Támogatás a párt országgy´úlési csoportja számára
Támogatás egyéb szervezeteknek
Vállalkozás alapítására fordított összegek
M´úködési kiadások
Eszközbeszerzés
Politikai tevékenység kiadásai
Egyéb kiadások

—
237
—
65 588
69
10 264
62 731

Összes kiadás

138 889
Horváth László s. k.,
gazdasági igazgató

A Fidesz—Magyar Polgári Párt 1997. évi pénzügyi beszámolója
Ezer forintban
Bevételek
1.
2.
3.
4.

Tagdíjak
Állami költségvetésb´ól származó támogatás
Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyekt´ól
4.1.1. Belföldiekt´ól
4.3. Magánszemélyekt´ól
4.3.1. Belföldiekt´ól
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól
származó bevétel
6. Egyéb bevételek

885
158 983
—
699
337
362
—
3 596

Összes bevétel

164 163

Kiadások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Támogatás a párt országgy´úlési csoportja számára
Támogatás egyéb szervezeteknek
Vállalkozás alapítására fordított összegek
M´úködési kiadások
Eszközbeszerzés
Politikai tevékenység kiadásai
Egyéb kiadások

—
23
—
100 340
4 102
39 186
871

Összes kiadás

144 522
Horváth László s. k.,
gazdasági igazgató
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KÖZLEMÉNY
az országgy´úlési képvisel´ók választási elszámolásáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 92. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1998. évi
országgy´úlési képvisel´ók választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegér´ól, forrásáról
és felhasználásának módjáról a jelöl´ó szervezetek és független jelöltek nyilatkozatai:*
Dr. Magyar László
független jelölt
Forintban
A képvisel´ó-választásra fordított összeg
ebb´ól:
— állami költségvetési támogatás
— saját forrás
Az anyagjelleg´ú ráfordítás

66 000
26 000
40 000
66 000
Dr. Magyar László s. k.,
független jelölt

Tóth István
független jelölt
Forintban
Központi támogatás
Saját forrás
Ebb´ól kiadás:
— újsághirdetés
— televízió felvétel
— utazási költség

25 819
28 000
10 000
8 000
35 819
Tóth István s. k.,
független jelölt

* Az összeállítás a jelöl´ó szervezeteket, független jelölteket a nyilatkozat Magyar Közlöny Szerkeszt´óségéhez történt beérkezése sorrendjében
tartalmazza.

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 89. számában kihirdetett, a mez´ógazdasági és élelmiszeripari termékek egyszer´úsített pályázati
rendszer´ú exporttámogatásáról szóló 29/1998. (X. 1.) FVM—PM—GM együttes rendelet 9. számú mellékletének 14—16. sorai helyesen:
[Sorszám

Vámtarifaszám

131

2204 10 19 00

Árumegnevezés
— — — Másféle
— Más bor, sz´ól´ómust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva

Ft/l]
20
(Kézirathiba)
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MEGJELENT
a

MAGYARKÖZLÖNYTÁRGYMUTATÓJA
az 1998. év szeptember hónapban közzétett jogszabályokról és egyéb közleményekr´ól.
A tárgymutatót a Magyar Közlöny mai számához mellékeljük.
A tárgymutató árát az el´ófizetési díj magában foglalja.
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FELHÍVÁS
Ingyen, teljesen díjtalanul adja Önnek a Hivatalos Hatályos
Joganyagot CD lemezen a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
Telefon: 317-9999

KÖZLEMÉNY
150 évvel ezel´ótt jelent meg az els´ó hivatalos Magyar Közlöny. Erre emlékezve a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó értesíti tisztelt el´ófizet´óit, hogy 1998 januárjában minden közlöny-el´ófizetéssel rendelkez´ó ügyfele részére ajándékként megküldi a CD-JOGÁSZ hatályos jogszabálygy´újtemény példányát. Ezáltal az el´ófizet´ók birtokába kerül az EGYEDÜLI HIVATALOS HATÁLYOS JOGANYAG. Az
el´ófizet´ó megismerheti a CD-JOGÁSZ el´ónyeit, használatát, és eldöntheti, hogy megrendeli-e a
folyamatos hatályosítást, illetve karbantartást.
A CD lemezen megtalálhatók a Magyar Köztársaság jogszabályainak mindenkori hatályos szövege
mellett azok Magyar Közlöny-beli alapszövege, a köztes szövegváltozatok mindegyike, a bírósági
határozatok és egy folyamatosan karbantartott iratmintatár.
1998 folyamán várható az APEH közleményekkel, a vámtarifák folyamatosan frissített jegyzékével és
statisztikai jelz´ószámrendszerek gy´újteményével való kiegészítés.
A CD-JOGÁSZ program biztosítja a megbízható, egyszer´ú és gyors keresést, a szövegek és kiegészít´ó információik szabad megjelenítését és nyomtatását, a szövegek vágólapos átemelését
WINDOWS rendszer´ú szövegkezel´ókbe. Keresni lehet évszám(tól—ig), sorszám(tól—ig), kibocsátó(k), szövegtípus(ok), megjelenés helye, hatályossági szempontok szerint tetsz´ólegesen kombinálva ezeket a teljes szöveges (bármely szóra vagy szórészletre) kereséssel. Minden jogszabályhoz
tartalmi fa (rajzos, m´úköd´ó tartalomjegyzék), kapcsolati fa (a módosító vagy kapcsolódó jogszabályok
m´úköd´ó jegyzéke), információs lap és változatlista tartozik. A CD-JOGÁSZ lehet´óséget kínál saját
megjegyzések, könyvjelz´ók elhelyezésére és a szövegek különböz´ó pontjai közti ugrások felépítésére.
A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabálygy´újtemény használatához pontosan arra van szükség, ami
bármely WINDOWS program használatához szükséges. Természetesen szükség van CD meghajtóra
és lehet´óség szerint egy jobb min´óség´ú nyomtatóra.
A CD-JOGÁSZ nem csak egy CD lemez adatállományokkal és keres´ó programmal, hanem teljes
kör´ú szolgáltatás. Kézikönyv, beépített segítség és forródrót szolgáltatás tartozik közvetlenül a
vásárlói csomaghoz. Lehet´óség van felhasználói és rendszergazda oktatásra, és
a CD-JOGÁSZ éves el´ófizet´óje lehet´óséget kap a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
— kábel — on line rendszerének kedvezményes használatára.

Magyar Hivatalos Közlönykiadó
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EL ´ÓFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny
mellékleteként a HIVATALOS ÉRTESÍT ´ÓT. A lap hetente, szerdánként, tematikus f´órészekben
hitelesen közli a legf´óbb állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek
személyi, szervezeti, igazgatási és képzési, valamint az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében
közzétesszük — többek között — az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok,
tb-önkormányzatok, kamarák, helyi önkormányzatok egyházak, különböz´ó képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként — akár színes oldalakon is — helyet kaphatnak az Értesít´óben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdekl´ódésre számot tartó
közlései is. ´Ószintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történ´ó pontos és
rendezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni el´ófizet´óink
tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdekl´ód´ók számára egyéb hasznos információkat is
nyújt a lap.
A lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357.; faxszám: 318-6668. Éves el´ófizetési díja:
5376 Ft áfával. Egy példány ára 24 oldalig 110 Ft áfával, utána 8 oldalanként 28 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍT ´Ó egyes számai megvásárolhatók a Kiadó közlönyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍT ´Ó cím´ú lapot ……… példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
A megrendel´ó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El´ófizetési díj
fél évre:

2688 Ft áfával

egy évre

5376 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történ´ó X bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás
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TiszteltEl´ófizet´ók!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük az 1999. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy
új lapra szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjeneklevélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezésétkövet´óenintézkedünk.Fontos,
hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges.(Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668.)

Az 1999. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság H atározatai
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´ó
H atározatok Tára
H ivatalos Értesít´ó
Igazságügyi Közlöny
Ipari és Kereskedelmi Közlöny
Környezetvédelmi Értesít´ó
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesít´ó
Külgazdasági Értesít´ó
Magyar Közigazgatás
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny (a M´úvel´ódési Közlöny jogutódja)
Nemzeti Kulturális Alap H írlevele

38 304 Ft/év
8 064 Ft/év
10 080 Ft/év
40 656 Ft/év
9 744 Ft/év
7 056 Ft/év
9 744 Ft/év
6 384 Ft/év
6 384 Ft/év
10 416 Ft/év
6 048 Ft/év
9 408 Ft/év
8 736 Ft/év
3 696 Ft/év
7 056 Ft/év
9 408 Ft/év
2 016 Ft/év

Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Sport Értesít´ó
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ü gyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Bányászati Közlöny
Légügyi Közlemények

2 688 Ft/év
12 432 Ft/év
9 072 Ft/év
2 016 Ft/év
5 712 Ft/év
5 040 Ft/év
2 688 Ft/év
5 376 Ft/év
2 016 Ft/év
672 Ft/év

Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

4 368 Ft/év
896 Ft/év
1 848 Ft/év
2 352 Ft/év
2 688 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

CD-JOGÁSZ számítógépes jogszabálygy´újtemény, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó hivatalos kiadványa
1999. évi éves hatályosítási díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

36 000 Ft + 25% áfa
48 000 Ft + 25% áfa
60 000 Ft + 25% áfa

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft + 25% áfa
84 000 Ft + 25% áfa
96 000 Ft + 25% áfa

Rendszerbe lépés díjtalan.
A z e l ´ó f i z e t ´ó k a k i a d ó o n l i n e s z o l g á l t a t á s a i t k e d v e z m é n y e s e n v e h e t i k i g é n y b e .
A Házi Jogtanácsadó cím´ú lapot kiadja a Házi Jogtanácsadó Könyv- és Lapkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Éves el´ófizetési díja 2016 Ft áfával. El´ófizetésben megrendelhet´ó: a szerkeszt´óségben, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
címén (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.) vagy faxon: 318-6668, a hírlapkézbesít´óknél, vidéken
a postahivatalokban, Budapesten a Magyar Posta Rt. HI kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a Hírlapel´ófizetési
Irodában (1089 Budapest, Orczy tér 1., tel.: 303-3441). A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla. A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: Nyéki József vezérigazgató.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 33 264 Ft. Egy példány ára: 70 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 35 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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