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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
102/2002. (V. 10.) Korm.
rendelete
a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások 2002. évi
kiegészítõ emelésérõl szóló 86/2002. (IV. 19.) Korm.
rendelet, valamint a nyugellátások és a baleseti járadék
2002. évi kiegészítõ emelésérõl szóló 87/2002. (IV. 19.)
Korm. rendelet módosításáról
1. §
A nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások 2002. évi
kiegészítõ emelésérõl szóló 86/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének ,,öthavi összegét június
hónapban’’ szövegrésze helyébe ,,öthavi összegét május
hónapban’’ szövegrész lép.

2. §
A nyugellátások és a baleseti járadék 2002. évi kiegészítõ
emelésérõl szóló 87/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet 7. §-a
(2) bekezdésének ,,öthavi összegét június hónapban’’
szövegrésze helyébe ,,öthavi összegét május hónapban’’
szövegrész lép.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
103/2002. (V. 10.) Korm.
rendelete
az állatkísérletek végzésérõl szóló
243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:
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1. §

Az állatkísérletek végzésérõl szóló 243/1998. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 2. §-a a következõ új
4. ponttal egészül ki, egyidejûleg a 4—7. pont számozása
5—8. pontra változik:
(A rendelet alkalmazásában:)
,,4. L étesítmény: olyan épület, épületcsoport vagy más
helyiség, amelynek valamely része lehet nem teljesen zárt
vagy fedett, beleértve a mozgatható berendezéseket.’’

2. §
Az R . 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A tenyésztõ, beszállító és felhasználó létesítményt,
valamint az állatkísérletet az illetékes megyei (fõvárosi)
állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás
(a továbbiakban: állomás) engedélyezi, tartja nyilván és
ellenõrzi.’’

3. §
Az R . 5. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:
,,(2) A kísérleti állat elhelyezése és gondozása során
biztosítani kell, hogy
a) a kísérleti állat egészségi állapotának és jóllétének
megfelelõ szállás, környezet és elegendõ mozgástér, valamint táplálék, víz és gondozás álljon rendelkezésre;
b) a kísérleti állat élettani és viselkedésbeli igényének
kielégítését érintõ korlátozás a lehetõ legkisebb mértékû
legyen;
c) az állat számára szükséges környezeti feltételek szükség szerinti, de legalább naponkénti ellenõrzését;
d) a kísérleti állat jóllétének és egészségi állapotának
szakképzett személy általi felügyeletét, fájdalom, szükségtelen szenvedés, tartós nélkülözés vagy maradandó károsodás elkerülése érdekében;
e) szenvedés vagy károsodás észlelése esetén annak
okát a lehetõ legrövidebb idõn belül megszüntessék.’’

4. §
Az R . 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,6. § (1) A felhasználó létesítményben folytatott állatkísérlet engedélyezése iránti kérelem elbírálása során az
Állatvédelmi Tanácsadó Testület Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsának (a továbbiakban: Etikai Tanács)
véleményét ki kell kérni. Az engedély — a rendeletben
meghatározott kivételekkel — általános érvényû. Az enge-
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dély iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerint kell benyújtani.
(2) Kísérletet az állomás engedélyével felhasználó létesítményen kívül is végre lehet hajtani.
(3) Az (1) bekezdés szerint engedélyezett állatkísérlet
végzését és az állatházat az állomás rendszeres idõközönként, de legalább évente a helyszínen ellenõrzi, illetve
szúrópróbaszerûen ellenõrizheti. Ennek során az iratokba
betekinthet és megtekintheti a kísérlet lefolytatását.
(4) Az állomás az állatkísérletek végzésérõl, a kísérleti
állatok tartásának körülményeirõl szóló jogszabályok
megsértése, illetve a kérelemben foglalt és a hatóság által
jóváhagyott feltételek, vagy az engedélyben elõírtak meg
nem tartása esetén a kísérlet végzését felfüggesztheti, illetve a kísérletre vonatkozó engedélyt visszavonhatja.’’

5. §
Az R . 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 7. § a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély nem terjedhet ki
háziasított állatfaj kóbor egyedeire, beleértve a kóbor
kutyát és macskát.
(3) A természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatfaj egyedén kísérlet elvégzése akkor engedélyezhetõ, ha a
kísérlet természetvédelmi érdeket szolgál. Az emberszabású
fõemlõsök (gorilla, orangután, csimpánzok és gibbonok)
kivételével a kísérlet engedélyezhetõ olyan lényeges orvosi
kutatások esetében is, amikor legalább második generációs
tenyésztett állatokat használnak fel, és a kísérlet célja más
módon nem biztosítható.
(4) Természetbõl befogott vagy vadon élõ állaton kísérlet csak akkor végezhetõ, ha más állaton történõ kísérlettõl
a kívánt eredmény nem várható.’’

6. §
Az R . 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,8. § (1) Beszállító létesítmény állatkísérlet céljára csak
tenyésztõ, vagy másik beszállító létesítménytõl szerezhet
be állatot, kivéve, ha az állategészségügyi hatóság általános
vagy eseti engedélye ettõl eltérõen rendelkezik és a beszállító létesítmény az állomás által abban meghatározott feltételeket teljesíti.
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,,(5) A kísérlet vezetõje az állomás által engedélyezett
kísérletekrõl a kísérletet jóváhagyó MÁB elnökét írásban
köteles tájékoztatni.’’

8. §
Az R . 10. §-a a következõ (3)—(5) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Az (1) bekezdés szerinti statisztikai adatokat a kísérlet vezetõje a tárgyévet követõ január 15. napjáig köteles továbbítani a kísérletet jóváhagyó MÁB elnöke részére.
(4) Az engedélyezett kísérleti helyekrõl és az állatkísérletekrõl vezetett éves összesített adatokat a MÁB elnöke a
3. számú mellékletben foglaltak szerint minden év február
28. napjáig köteles az illetékes állomás részére írásban
jelenteni. Az állomás ezeket az adatokat — az üzemi,
illetve üzleti titokról szóló jogszabályi rendelkezések figyelembevételével — évente megfelelõ módon köteles nyilvánosságra hozni.
(5) A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter eleget tesz az Európai Bizottság felé az állatkísérletekre vonatkozó jogszabályokkal és gyakorlattal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségnek, és ennek keretében háromévente tájékoztatja az Európai Bizottságot a (3) bekezdés
szerinti adatszolgáltatás összesített eredményérõl.’’

9. §
Az R . 11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(4) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a kísérleti vagy
más tudományos célra használt állatok védelmérõl szóló
tagállami törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, a Tanács 86/609/EGK
irányelvével összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.’’

10. §

7. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel
egyidejûleg az R . 3. számú melléklete 1. táblázatának hatodik sorában az ,,emberszabású majmok (Hominoidea)’’
szövegrész, valamint az R . 3. számú melléklete 3. táblázatának negyedik sorában ,,A testi higiénia céljára használatos vagy ilyen felhasználásra szánt anyagok’’ szövegrész
hatályát veszti.

Az R . 9. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R . 7. §-a (2) bekezdésének az 5. §-ban megállapított szövege, valamint a 6. § a Magyar Köztársaságnak az

(2) Felhasználó létesítmény kizárólag tenyésztõ vagy
beszállító létesítménybõl származó állatot használhat, kivéve, ha ez alól — indokolt esetben — az állomástól elõzetesen általános vagy eseti jellegû felmentõ engedélyt kap.’’
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Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján
lép hatályba.
(3) Az R . 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja a Magyar
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján a hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
104/2002. (V. 10.) Korm.
rendelete
a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól,
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok illetékességi
területérõl szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról
A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a
tûzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány elrendeli a tûzvédelmi hatósági tevékenység
részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok illetékességi területérõl szóló 115/1996. (VII. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) módosítását az alábbiak szerint:

1. §
Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

2. §
(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet Ászár, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló,
Csõrög, Daruszentmiklós, Fenyõfõ, Károlyháza, Rákóczibánya, Remeteszõlõs, Románd, Sikátor, Szarvaskõ, Szorgalmatos, Tiszaszõlõs, Veszprémvarsány, Zákányfalu községeket érintõ rendelkezései a 2002. évi önkormányzati
általános választás napján lépnek hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelethez

Az R. mellékletében:
1. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Szeged cím alatti felsorolás Algyõ településsel egészül ki.
2. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Dunaújváros cím alatti felsorolás Daruszentmiklós településsel egészül ki.
3. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Gyõr cím alatti felsorolás Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyõfõ, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány településekkel egészül ki. A Hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnokság Mosonmagyaróvár cím alatti felsorolás
Károlyháza településsel egészül ki.
4. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Eger cím alatti felsorolás Szarvaskõ településsel egészül ki.
5. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Tiszafüred cím alatti felsorolás Tiszaszõlõs településsel
egészül ki.
6. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Komárom cím alatti felsorolás Ászár településsel egészül
ki. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Esztergom cím alatti felsorolás Annavölgy településsel
egészül ki.
7. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Salgótarján cím alatti felsorolás Rákóczibánya településsel
egészül ki.
8. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Érd cím alatti felsorolás Remeteszõlõs településsel egészül
ki. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Vác cím alatti felsorolás Csõrög településsel egészül ki.
9. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Nagyatád cím alatti felsorolás Zákányfalu településsel egészül ki.
10. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Nyíregyháza cím alatti felsorolás Szorgalmatos településsel egészül ki.
11. A Hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság
Veszprém cím alatti felsorolásnál Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyõfõ, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány
települések megszûnnek.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
15/2002. (V. 10.) BM
rendelete
egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról
A R endõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
101. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének e) és i) pontjában, továbbá a fegyveres szervek
hivatásos tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.)
Korm. rendelet 50. §-ának (2) bekezdésében, valamint a
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 1994. évi
XXXIX. törvény 94. §-a (2) bekezdésének a)—b), d) és
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
A Készenléti Rendõrség mûködésérõl, feladatairól és
hatáskörérõl szóló 27/1999. (VIII. 13.) BM rendelet
1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A Készenléti Rendõrség az országos rendõrkapitány közvetlen alárendeltségében mûködõ, jogi
személyiséggel rendelkezõ, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörû, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv.’’

2. §
A Köztársasági Õrezred feladatáról, hatáskörérõl és
illetékességérõl szóló 69/1997. (XII. 29.) BM rendelet
1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(4) Az Õrezred feladatait az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörû, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként látja el.’’

3. §
A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
25/2001. (XI. 21.) BM rendelet a következõ 44/A. §-sal
egészül ki:
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,,44/A. § (1) Ha a halaszthatatlan szóbeli eljárási cselekmény rögzítése hangfelvételen történik és a tolmács közremûködése távbeszélõn valósul meg, az eljáró hatóság biztosítja
a) a tolmács azonosítását,
b) a külföldi tájékoztatását a tolmács közremûködésérõl, az eljárási cselekmény hangfelvételen történõ rögzítésérõl.
(2) A szóbeli eljárási cselekményrõl készített hangfelvételen rögzíteni kell az eljáró hatóság megnevezését, a hangfelvétel készítésének helyét és idejét, a meghallgatott külföldi természetes személyazonosító adatait, a tolmács
nevét és azonosító adatait, a külföldi, valamint a közremûködõ tolmács jogaira és kötelezettségeire vonatkozó
tájékoztatást, és az elhangzott nyilatkozatokat.
(3) A szóbeli eljárási cselekményt úgy kell lefolytatni,
hogy a hangfelvételrõl a nyilatkozattevõ személye és az
eljárási cselekmény kezdõ és befejezõ idõpontja egyértelmûen megállapítható legyen.
(4) A szóbeli eljárási cselekményrõl rögzített hangfelvételt teljes terjedelmében írásba kell foglalni az eljárási
cselekmény napját követõ 8 munkanapon belül. Az írásba
foglalást az idegenrendészeti hatóság mellett a közremûködõ tolmács is hitelesíti.
(5) A hangfelvételt az idegenrendészeti eljárás jogerõs
befejezéséig meg kell õrizni.’’

4. §
A belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással
kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997. (VII. 18.) BM
rendelet 13. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(5) Az állomány azon tagja részére, aki három vagy
több gyermeket, illetve fogyatékos gyermeket, továbbá
gyermeket egyedül nevel, háromévenként a belügyi szervek
üdültetési célú intézményeinek igénybevételéhez térítésmentes üdültetés biztosítható a munkáltató szerv költségvetése terhére. Az intézmény által nyújtott — a térítési
díjba nem foglalt — szolgáltatások árából, az intézmény a
gazdálkodásért felelõs vezetõ döntésének megfelelõ
mértékû, de legalább 10%-os kedvezmény biztosítható az
üdülõk költségvetése terhére.’’

5. §
(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet (a továbbiak-
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ban: R .) 2. számú melléklet I. címe 2. pontjának a) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,a) 125%-os mértékben a Bevetési Fõosztály Speciális
Bevetési Alosztályának állománya és a külszolgálatot teljesítõk,’’

83. §-a (4) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

(2) Az R . 2. számú melléklet I. címe 2. pontjának b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,b) 100%-os mértékben a Bevetési Fõosztály állománya
(a Légi Bevetési Alosztály állományának kivételével),’’

(1) A különleges eszközök és módszerek engedélyezésérõl és igénybevételérõl szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM
rendelet (a továbbiakban: R endelet) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A különleges eszköz alkalmazása iránti kérelmet
(a továbbiakban: kérelem)
a) az országos rendõrfõkapitány,
b) az Országos R endõr-fõkapitányság (a továbbiakban:
ORFK) Bûnügyi Fõigazgatóság vezetõje,
c) OR FK Bûnügyi Fõigazgatóság Bûnügyi Fõosztály
vezetõje,
d) az OR FK Bûnügyi Fõigazgatóság Szervezett Bûnözés Elleni Igazgatóság (a továbbiakban: OR FK SZ BEI)
igazgatója,
e) az OR FK SZ BEI igazgatóhelyettese,
f) az OR FK SZ BEI Felderítõ Fõosztály vezetõje,
g) az OR FK SZ BEI Nyomozó Fõosztály vezetõje,
h) az OR FK SZ BEI Vizsgálati Fõosztály vezetõje,
i) a megyei (budapesti) rendõrfõkapitány,
j) a megyei rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatója,
illetõleg a budapesti rendõrfõkapitány bûnügyi helyettese,
k) a Megelõzési Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat)
vezetõje,
l) a Szolgálat szolgálatvezetõ-helyettese,
m) a R epülõtéri Biztonsági Szolgálat (a továbbiakban:
RBSZ) parancsnoka,
n) az R BSZ Bûnügyi Osztály vezetõje,
o) a Határõrség országos parancsnoka,
p) a Határõrség rendészeti fõigazgatója,
r) a Határõrség Bûnügyi és Felderítõ Fõosztály vezetõje,
s) a határõr igazgatóság igazgatója,
t) a határõr igazgatóság rendészeti igazgatóhelyettese
terjesztheti elõ.’’

(3) Az R . 2. számú melléklete I. címének 2. pontja a
következõ c) ponttal egészül ki:
,,c) 100%-os mértékben a Határõr Igazgatóságok
Bevetési Osztályai Bevetési Alosztályainak állománya.’’

6. §
(1) Ez a rendelet — a (3) bekezdésben foglalt kivétellel — a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A rendelet 5. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltakat — a külszolgálatot teljesítõk kivételével — 2002.
február 1. napjától kell alkalmazni.
(3) Az 5. § (3) bekezdése 2002. július 1-jén lép hatályba.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítására
kiadott 8/2002. (III. 14.) BM rendelet 1. §-ának (4) bekezdése, 10/2002. (IV. 13.) BM rendelet 1. §-a, valamint a
Készenléti Rendõrség mûködésérõl, feladatairól és hatáskörérõl szóló 27/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 3. §-ának
n) pontja, továbbá az egyes belügyminiszteri rendeletek
módosításáról szóló 6/2002. (II. 16.) BM rendelet.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
16/2002. (V. 10.) BM
rendelete
a különleges eszközök és módszerek engedélyezésérõl
és igénybevételérõl szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM
rendelet módosításáról

1. §

(2) A R endelet 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(3) A különleges eszközök alkalmazásának sürgõsségi
elrendelésére az (1) bekezdés a)— e), i), k)— l),
o)—s) pontjaiban felsorolt vezetõk jogosultak, az R tv.
72. §-a szerint.’’

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A R endõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
101. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, valamint a határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi XXXII. törvény

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
39/2002. (V. 10.) FVM
rendelete
a tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú
rendezéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási háttér
megerõsítése érdekében igénybe vehetõ támogatás
részletes szabályairól

4063
4. §

(1) A támogatás kérelem alapján vehetõ igénybe, amelynek részletes feltételeit a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) pályázati felhívásban teszi közzé.
(2) A kérelem elbírálásáról a minisztérium annak beérkezését követõ 60 napon belül dönt.

5. §
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban:
törvény) 109. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel az agrárgazdasági célok
2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001.
(XII. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 374. §-ára, valamint az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirõl szóló 215/2001. (XI. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 7. számú mellékletének VII/5. pontjára — a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. §
A tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú rendezésének ingatlan-nyilvántartási háttér megerõsítéséhez
szükséges feladatok végrehajtásához támogatás vehetõ
igénybe a miniszteri rendelet 374. §-ában és e rendeletben
meghatározott feltételek szerint.

A pályázókat kérelmük elfogadásáról a minisztérium a
döntést követõ 15 napon belül értesíti, egyidejûleg intézkedik az odaítélt támogatás folyósításáról, és egyúttal értesíti a Pénzügyminisztériumot, az Államháztartási Hivatalt
és az Állami Számvevõszéket is.

6. §
(1) A pályázó köteles az odaítélt támogatást eredeti
rendeltetésének megfelelõen felhasználni, és arról legkésõbb a felhasználást követõ 30 napon belül a minisztérium felé beszámolni.
(2) A támogatás rendeltetésszerû felhasználását a
minisztérium ellenõrzi. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén az R. rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2. §

Dr. Vonza András s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

(1) Támogatás vehetõ igénybe:
a) ingatlan felújítására,
b) ingatlan vásárlására és építésére (abban az esetben,
ha az alapfunkciók a meglévõ épület felújításával sem biztosíthatók),
c) informatikai fejlesztésre,
d) a munkakörülmények tárgyi feltételeinek javítására.
(2) A támogatás igénylésére a megyei (fõvárosi) földhivatalok jogosultak.

3. §
A tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú rendezéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási háttér megerõsítésének támogatására a törvény 1. számú melléklete
XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
fejezet, 10. cím, 4. alcím, 3. jogcímcsoport alatt biztosított
összeg éves elõirányzatának legfeljebb 40%-a használható fel.

A honvédelmi miniszter
34/2002. (V. 10.) HM
rendelete
a katonai szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
1/1997. (I. 9.) HM rendelet módosításáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A katonai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló, többször módosított 1/1997.
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(I. 9.) HM rendelet (a továbbiakban: R .) mellékleteként
kiadott — Jegyzék 1—73. sorszámig terjedõ — táblázata
helyébe e rendelet mellékletében szereplõ táblázat lép.

2. §
(1) Az R. mellékletében szereplõ 7—8., 36. és 40. sorszám alatti szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása címû fejezetében a
,,Magyar Honvédség Légierõ Vezérkar vezérkari fõnöke’’
helyébe a következõ szövegrész lép:

2002/62. szám

(2) Az R. mellékletében szereplõ 15., 18., 45—46.,
49—54., 64—65. és 67—68. sorszám alatti szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei V. A kamarai jogkör gyakorlása címû fejezetében a ,,Magyar Honvédség Szárazföldi Vezérkar vezérkari fõnöke’’ helyébe a következõ szövegrész lép:
,,a HM HVK hadmûveleti csoportfõnöke’’

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

,,a HM HVK hadmûveleti csoportfõnöke’’

Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet a 34/2002. (V. 10.) HM rendelethez
[Melléklet az 1/1997. (I. 9.) HM rendelethez]
Sorszám

A szakképesítés
azonosító száma

A szakképesítés (ágazat) megnevezése

A kamarai jogkör gyakorlója

1.

51

891701

Fegyvermûszerész

MH FVTSZF

2.

51

891702

Harcjármûszerelõ

MH PCGTSZF

3.

51

891703

Híradómûszerész

MH ESZF

Honvéd tiszthelyettes
4.

51

89170401

— alegység szolgálatvezetõ

MH ÉSZF

5.

51

89170402

— élelmezési ellátó

MH ÉSZF

6.

51

89170403

— központ-, vezetékes eszköz üzemelõ

7.

51

89170404

— légvédelmi rakéta és tüzér

8.

51

89170405

— lokátor üzemelõ

9.

51

89170406

— rádióállomás üzemeltetõ

10.

51

89170407

— rádióelektronikai felderítõ

11.

51

89170408

— rádiórelé-állomás üzemeltetõ

12.

51

89170409

— rádiótechnikai zavaró

13.

51

89170410

— rádiózavaró

14.

51

89170411

— ruházati ellátó

15.

51

89170412

— tûzoltóparancsnoki

16.

51

89170413

— ügykezelõ

17.

51

89170414

— üzemanyag-ellátó

18.

51

89170415

— vegyivédelmi parancsnoki

19.

51

89170416

— vegyivédelmi technikai

HVK VCSF HÍROV
HVK HDM CSF
HVK VCSF HÍROV
MK KFH REFI

HVK VCSF HÍROV

MH RSZF
HVK HDM CSF
HVK VCS BIZTOV
MH ÜSZF
HVK HDM CSF
MH VVTSZF
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A szakképesítés
azonosító száma

A szakképesítés (ágazat) megnevezése
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A kamarai jogkör gyakorlója

20.

51

891705

Katonai gépjármûszerelõ

MH PCGTSZF

21.

51

891706

Katonai mûszaki gépszerelõ

MH MÛTSZF

22.

51

891707

Katonazenész

MH BHPK

Légijármû szerelõ
23.

51

24.

89170801

— fedélzeti fegyverberendezés szerelõ

89170802

— fedélzeti mûszerberendezés szerelõ

25.

51

89170803

— fedélzeti rádiótechnikai berendezés szerelõ

26.

51

89170804

— helikopter sárkány-hajtómû szerelõ

27.

51

89170805

— repülõgép sárkány-hajtómû szerelõ

28.

51

891709

Lokátormûszerész

29.

51

891710

Rakétamûszerész

MH RMSZF

MH FVTSZF
Repülésbiztosító

30.

51

89171101

— fénytechnikai rendszer üzemeltetõ

31.

51

89171102

— navigációs rendszer üzemeltetõ

32.

51

89171103

— rádiórendszer üzemeltetõ

33.

52

891701

Fegyvertechnikus

34.

52

891702

Harcjármûtechnikus

35.

52

891703

Híradótechnikus

36.

52

89170401

— légvédelmi rakéta és tüzér

HVK VCSF HÍROV

MH FVTSZF
MH PCGTSZF
MH ESZF
HVK HDM CSF

Honvéd zászlós
38.

54

89170101

— általános hadtáp

39.

54

89170102

— központ-, vezetékes eszköz üzemeltetõ

40.

54

89170103

— lokátor üzemeltetõ

41.

54

89170104

— rádióállomás üzemeltetõ

42.

54

89170105

— rádióreléállomás vivõközpont üzemeltetõ

43.

54

89170106

— rádiótechnikai zavaró

44.

54

89170107

— rádiózavaró

45.

54

89170108

— tûzoltóparancsnoki

46.

54

89170109

— vegyivédelmi

47.

52

891705

MH ÉSZF
HVK VCSF HÍROV
HVK HDM CSF
HVK VCSF HÍROV

HVK VCSF EHDVOV

Katonai

gépjármûtechnikus

HVK HDM CSF

MH PCGTSZF
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Sorszám
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A szakképesítés
azonosító száma

A szakképesítés (ágazat) megnevezése
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A kamarai jogkör gyakorlója

Katonai kiképzõ
48.

54

89170201

— felderítõ

49.

54

89170202

— gépesített lövész

50.

54

89170203

— harckocsizó

51.

54

89170204

— mûszaki

52.

54

89170205

— tüzér

53.

54

89170206

— vegyivédelmi

54.

52

891707

Katonai mûszaki géptechnikus

HVK FCSF

HVK HDM CSF

MH MÜTSZF

Légijármû technikus
56.

52

89170901

— fedélzeti fegyverzettechnikai technikus

57.

52

89170902

— fedélzeti mûszerberendezés technikus

58.

52

89170903

— fedélzeti rádiótechnikai berendezés technikus

59.

52

89170904

— helikopter sárkányhajtómû technikus

60.

52

89170905

— repülõgép sárkányhajtómû technikus

61.

52

891710

Lokátortechnikus

62.

52

891711

Rakétatechnikus

MH RMSZF

MH FVTSZF
Honvéd tiszthelyettes

63.

51

89170417

— katonai rendész

64.

51

89170418

— gépesített lövész

65.

51

89170419

— harckocsizó

66.

51

89170420

— felderítõ

67.

51

89170421

— tábori tûzér

68.

51

89170422

— mûszaki

MH BHPK
HVK HDM CSF
HVK FCSF
HVK HDM CSF

Védelmi igazgatási szakelõadó
69.

54

89170301

— hadkiegészítési menedzser

MH HKPK

Honvéd zászlós
70.

54

89170110

— rádióelektronikai felderítõ

MK KFH REFI

71.

54

89170111

— meteorológiai asszisztens

MH METSZF

Honvéd tiszthelyettes
72.

51

89170423

— egészségügyi

HVK EÜCSF

73.

51

89170424

— meteorológiai észlelõ

MH METSZF
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A honvédelmi miniszter
35/2002. (V. 10.) HM
rendelete
a kedvezményes üdültetés rendjérõl
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 287. §-ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel a honvédelemrõl szóló
1993. évi CX. törvény 10. §-ának g) pontjára, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a
(3) bekezdésének b) pontjára, a sor- és tartalékos katonai
szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról szóló 2001. évi XLIV. törvény
45. §-ának (2) bekezdésére, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XX. törvény 165. §-ának (1) bekezdésére — a kedvezményes üdültetés rendjérõl a következõket rendelem el:

I. Rész
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Magyar Honvédségre, továbbá a
honvédelmi miniszter közvetlen irányítása és felügyelete
alá tartozó szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédség), valamint e rendeletben meghatározott igényjogosultak körére terjed ki.

A honvédelmi üdültetés rendeltetése
2. §
A honvédelmi üdültetés alapvetõ rendeltetése, hogy az
igényjogosultak részére kedvezményes üdülési, pihenési
feltételek biztosításával elõsegítse a megfelelõ egészségi,
pszichikai és fizikai állapotuk fenntartását, illetve helyreállítását.

Értelmezõ rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában
a) Igényjogosult:
1. a hivatásos és szerzõdéses katona, valamint családtagjai,
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2. a honvédséggel köztisztviselõi, közalkalmazotti
jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló munkavállaló (a továbbiakban együtt: munkavállaló) és
családtagjai,
3. a honvédségi érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetekkel, a honvéd önkéntes és magánnyugdíj-,
egészségbiztosítási pénztárakkal, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) Szociálpolitikai
Alapítvánnyal munkaviszonyban álló személy és
családtagjai,
4. a nyugállományú katona és a honvédségtõl nyugdíjazott munkavállaló és családtagjai,
5. a hivatásos és nyugállományú katona özvegye és
árvaellátásra jogosult családtagjai,
6. a honvédség nemzeti gondozottja,
7. a honvédelmi miniszter által rehabilitált, külön
határozatban igényjogosultságot szerzett katona és
családtagjai,
8. a honvédelmi miniszter által alapított közhasznú
társaság azon munkavállalója, aki a társaság alapításakor a honvédség közalkalmazottja vagy köztisztviselõje volt és családtagjai,
9. az önkéntes tartalékos állományú katona és családtagjai,
10. a 3. § a) pont 1—5. alpontjaiban felsoroltak unokái,
legfeljebb 16 éves életkorig.
b) Családtag: az igényjogosulttal közös háztartásban
élõ házastárs, élettárs, gyermek 18. életévének betöltéséig,
ha közép- vagy felsõfokú oktatási intézményben nappali
oktatás keretében tanulmányokat folytat, tanulmányainak
befejezéséig — de legfeljebb 25 éves koráig —, továbbá
egészségi állapota miatt a munkaképtelen gyermek az életkorára tekintet nélkül, feltéve, hogy tartásáról az igényjogosult személy gondoskodik, valamint a 3. § a) pont 1. és
2. alpontjaiba tartozó igényjogosultak azon gyermekei,
akiknek tartásához az igényjogosult hozzájárul.
c) Kedvezményes üdültetési forma: az igényjogosultak és
családtagjaik részére kedvezményes térítési díj ellenében
biztosított üdülési lehetõség.
d) Szolgáltató szervezet: a HM által alapított HM Üdültetési, Egészségmegõrzõ és Rendezvényszervezõ Közhasznú Társaság.
e) Üdülési szezonidõszakok: a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) és a szolgáltató szervezet közötti ellátási szerzõdésben, naptári napban meghatározott
idõszakok. Általában:
1. elõszezon: naptári év kezdetétõl az iskolai tanév befejezését követõ elsõ turnusváltásig,
2. fõszezon: az elõszezon befejezésétõl az utószezon
kezdetéig, továbbá a naptári év utolsó turnusának
második hete,
3. utószezon: az iskolai tanév kezdetét megelõzõ utolsó
turnusváltástól a naptári év utolsó turnusának elsõ
hetéig.
Az egyes idõszakok pontos idõtartama évente a turnusbeosztásban kerül meghatározásra.
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f) Kedvezményes térítési díj: a 3. számú mellékletben
meghatározott összeg, amelyet az igényjogosult a szolgáltató szervezetnek fizet.
g) Üdültetési intézmény szolgáltatásai
1. alapszolgáltatás: az igényjogosult elhelyezése (elszállásolása), továbbá azon üdülõkben, ahol konyha és
étterem üzemel, éttermi vendéglátás, menürendszerû étkezés biztosításával,
2. térítésmentesen nyújtott szolgáltatás: az igényjogosult
részére (napi igénybevételre és üdülõlátogatás céljából érkezõ kivételével) az üdültetési intézményen
belüli és HM távolsági telefonvonalak használata,
gépjármû-parkolási lehetõség, strandhasználat (a saját stranddal rendelkezõ üdülõ esetén), könyvtár
igénybevétele. Folyamatosan üzemelõ üdültetési intézmény esetében az igényjogosultnak a közforgalmú
személyszállító eszközök állomásairól az üdülõbe
történõ el- és visszaszállítása, egészségügyi ellátás az
éves ellátási szerzõdésben meghatározott helyen és
mértékben, továbbá az adott üdültetési intézményben meghirdetett egyes kulturális programok és
egyéb szolgáltatások, melyrõl az üdültetési intézmény az igényjogosult számára elõzetes tájékoztatást
nyújt.
h) Gyógyító jellegû üdülési formák:
1. megelõzõ: a tartósan fennálló fokozott szolgálati
megterhelésbõl eredõ kimerüléses állapot, illetve az
emberi szervezet jelentõs és tartós zavarát jelzõ
tünetek észlelésekor a súlyos állapot kifejlõdésének
megelõzését szolgáló üdülési forma,
2. utókezeléses: a súlyosabb betegség, mûtét aktív szakaszának lezajlása után a szolgálat-, illetõleg munkaképesség, továbbá az egészségi állapot helyreállítását
szolgáló üdülési forma.
i) Regeneráló pihenés: a katonai szolgálattal együtt járó
fokozott fizikai és szellemi megterhelésnek vagy a különbözõ katonai feladatok végrehajtása során rendkívüli erõpróbának kitett hivatásos és szerzõdéses állomány tagja
megromlott — orvosi ellátást, kezelést nem igénylõ —
pszichikai és fizikai állapotának rövid idõ alatt történõ
helyreállítását szolgáló pihenési forma.
j) Hétközi, hétvégi pihenés: a szolgáltató szervezet szabad
férõhelyeinek kedvezményes térítési díjú igénybevétele.
k) Napi pihenés: a szolgáltató szervezet létesítményeinek és szolgáltatásainak korlátozott (részleges) igénybevétele. Az adott üdültetési intézmény ellátási szolgáltatási
kapacitásából a napi vendég részére szállás igénybevétele
nélkül — elõzetes egyeztetést követõen szabad férõhely
esetén — belépés, étkezés, illetve egyéb szolgáltatások
biztosítása.
l) Üdültetési intézmény látogatása: szolgálati és magáncélból, illetve üdülõvendég meghívására történõ belépés a
szolgáltató szervezet területére és létesítményeibe. Az
adott üdültetési intézmény ellátási-szolgáltatási kapacitásából — szabad férõhely esetén — rövid idejû parkolás,
étkezés, egyéb szolgáltatás biztosítása.
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m) Keretgazda üdültetési szerv: az üdültetés végrehajtásában adminisztratív feladatot ellátó, az 1. számú mellékletben meghatározott szervezet, intézmény, amely az illetékességi körébe tartozó szervezetek részére létszámarányosan (területi és minõségi jellemzõket, valamint az igényeket is figyelembe véve) üdülési kereteket biztosít.
n) Beutaló: az igényjogosult számára a 2. számú mellékletben meghatározott adatlap (a továbbiakban: adatlap)
alapján a szolgáltató szervezet által kiállított, szolgáltatás
biztosítására szolgáló nyomtatvány, amely tartalmazza az
üdültetési intézmény címét, az üdülés idõpontját, az elhelyezés jellemzõit, egyéb információt, továbbá a térítési díjat.
o) Kiképzési célú igénybevétel: kiképzési, továbbképzési,
oktatási és egyéb honvédelmi feladat végrehajtása céljából
a szolgáltató szervezet létesítményeinek és szolgáltatásainak a szervezeti egységek, a honvédségi érdekvédelmi,
érdekképviseleti szervezetek, a honvéd önkéntes és
magánnyugdíj-, egészségbiztosítási pénztárak, valamint az
MH Szociálpolitikai Alapítvány által történõ — döntõen
térítésmentes — igénybevétele.
p) Hitelt érdemlõ okmány: szolgálati igazolvány, honvédségi objektumi belépõ, családtagok esetében a fenti
okmányok személyügyi szerv bélyegzõjével ellátott másolata, vagy a személyügyi szerv által kiadott igazolás.

II. Rész
A HONVÉDELMI ÜDÜLTETÉS SZOLGÁLTATÁSI
FORMÁI
Belföldi egyéni, családos és gyermeküdülés
4. §
(1) Fõszezoni belföldi üdülést igénybe vehet a 3. §
a) pont 1—3. és 8. alpontjaiban meghatározott igényjogosult, valamint a 3. § a) pont 4—5. alpontjaiban meghatározott személy, gyermeke 18. életévének betöltéséig, ha a
gyermek közép- vagy felsõoktatási intézményben nappali
oktatás keretében tanulmányokat folytat, annak befejezéséig, de legfeljebb a gyermek 25. éves koráig.
(2) Elõ- és utószezoni üdülést igénybe vehet a 3. §
a) pontjában meghatározott valamennyi igényjogosult.
(3) A beutalás alapján történõ üdülés idõtartama
14 nap, illetõleg az igénybevevõ kérésére 7 nap.
(4) A gyermek — családos üdültetésben — igényjogosult
felnõtt hozzátartozójával az 5. § (4) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével üdülhet.

5. §
(1) A belföldi gyermeküdülés (a továbbiakban: gyermeküdülés) a hazai gyermeküdülõkben pedagógusok felügyeletével biztosított üdülési forma, melyben az igényjogosult
gyermeke vehet részt.
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(2) A gyermeküdülés idõtartama 14 nap.
(3) Gyermeküdülésben az igényjogosult gyermeke legfeljebb 16. életéve eléréséig vehet részt, attól az évtõl,
amelyben a 8. életévét betölti.
(4) Gyermeküdülésben az a gyermek vehet részt, aki a
vonatkozó jogszabályok szerint arra egészségileg alkalmas.
(5) A 3. § a) pont 10. alpontjában meghatározott igényjogosult családos üdültetésben kizárólag az igényjogosult felnõtt hozzátartozóval, hazai gyermeküdülõben ezen paragrafus (3)—(4) bekezdéseiben foglaltak szerint vehet részt.
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ményben biztosított egyéni vagy családi üdülésre jogosító
beutaló adományozható.
(3) A jutalomüdülésre kiadott beutaló a szállás, a részben vagy egészben történõ ellátás és esetenként az oda- és
visszautazás költségeit foglalja magába.
(4) A jutalomüdülést adományozó parancsnok (vezetõ),
a meghatározott jutalomkerete terhére a jutalomüdülésért
a 3. számú melléklet szerinti kedvezményes térítési díjat
fizeti a szolgáltató szervezetnek.

Gyógyító jellegû üdülés
Külföldi egyéni, családos és gyermeküdülés
8. §
6. §
(1) Vezetõi csereüdülésre jogosult a HM által kötött
megállapodás alapján külföldi üdülõben tábornoki, ezredesi és alezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztást
betöltõ katona, osztályvezetõ vagy annál magasabb beosztást betöltõ köztisztviselõ, továbbá a vezetõ beosztású közalkalmazott és vele együtt házas-, illetve élettársa.
(2) Külföldi egyszerûsített csereüdülésre jogosult a HM
által kötött megállapodás alapján külföldi katonai üdülõben a 3. § a) pont 1—3. alpontjaiban meghatározott igényjogosult.
(3) A jóváhagyásra jogosult egyedi engedélye alapján az
(1)—(2) bekezdésben meghatározott üdülési forma nyugállományú tábornok, ezredes és vele együtt házas-, illetve
élettársa, valamint az (1) bekezdésben meghatározott üdülési formát a 3. § a) pont 3. alpontjában meghatározott
szervezetek vezetõje és vele együtt házas-, illetve élettársa
is igénybe veheti.
(4) Külföldi bérleményes üdülésre jogosult a 3. § a) pont
1—6. és 8. alpontjaiban meghatározott igényjogosult. Az
üdülés idõtartama az utazási irodák kínálatához igazodik.
(5) Külföldi gyermek csereüdülésen a 3. § a) pont 1—3.
alpontjaiban meghatározott igényjogosult gyermekei pedagógus felügyeletével vehetnek részt. A résztvevõk életkorát, az üdülés idõtartamát és az egészségi követelményeket szerzõdés határozza meg.
(6) A gyermek igényjogosultságát adatlapon azon szervezeti egység igazolja, ahol az igényjogosult szülõ szolgálati, illetve munkaviszonyát teljesíti.

(1) Gyógyító jellegû üdülés — orvosi javaslat alapján a
gyógyító-megelõzõ ellátás szerves részeként — a szolgáltató szervezet üdültetési intézményeiben, alapvetõen elõ- és
utószezonban, az MH egészségügyi szolgálat által szabályozott és szakmailag felügyelt módon vehetõ igénybe.
(2) Gyógyító jellegû megelõzõ üdültetést hivatásos és
szerzõdéses katona vehet igénybe. A munkavállaló csak
gyógyító jellegû utókezeléses üdültetésben vehet részt.
(3) A gyógyító jellegû üdültetés idõtartama általában
14 nap, amelynek 7 nappal történõ meghosszabbításáról
— az egészségügyi szolgálat részére biztosított kereten
belül — az illetékes orvos dönt.
(4) A gyógyító jellegû üdülésre feljogosító beutalót a
katonai egészségügyi intézmény állítja ki. A beutalás egészségügyi feltételeit a HM Honvéd Vezérkar egészségügyi
csoportfõnöke határozza meg.

Regeneráló pihenés
9. §
(1) A regeneráló pihenést a hivatásos és szerzõdéses
katona veheti igénybe.
(2) A regeneráló pihenés — melynek leghosszabb idõtartama 6 nap — elõ- és utószezonban kerül megszervezésre.
(3) A regeneráló pihenés odaítélésérõl a biztosított kereten belül a szervezeti egység parancsnoka (vezetõje) a csapatpszichológus és/vagy a csapatorvos bevonásával dönt.

Jutalomüdülés

(4) A hivatásos és szerzõdéses katonával családtagja is
pihenhet.

7. §

Kiképzési célú igénybevétel

(1) Jutalomüdülés a hivatásos és szerzõdéses állomány
tagja, a köztisztviselõ, a közalkalmazott és a munkavállaló,
valamint nyugállományú katona részére adható.

10. §

(2) Jutalomüdülésként a honvédség üdültetési intézményében hazai, illetve külföldi üdültetési, turisztikai intéz-

(1) A szolgáltató szervezet üdültetési egységeinek kiképzési célú igénybevételére az éves (kiképzési) terv alapján — alapvetõen elõ- és utószezonban — a szakmai fel-
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ügyeletet gyakorló HM szerv által jóváhagyott létszám és
idõkeretek alapján kerülhet sor.
(2) Az igénybevételi kérelmet belsõ rendelkezésben
meghatározott módon, megelõzõ év október 15-éig — indokolt esetben a rendezvény elõtt legalább kettõ héttel —
szolgálati út betartásával kell a HM Humánpolitikai Fõosztályra (a továbbiakban: HM HPF) felterjeszteni.
(3) A csapatrepülõ hajózó és ejtõernyõs állomány — térítésmentes — kondicionáló és fizikai erõnlétfokozó
kiképzése az MH Légierõ Parancsnokság terve szerinti
idõpontban és létszámmal, elõ- vagy utószezonban történik, melynek tervét a kiképzési célú rendezvényekkel egyidejûleg kell felterjeszteni.
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díjjal, ebbõl fõszezonban (az ellátás nélküli üdültetési intézmények kivételével) 2 évenként 14 napot vehetnek
igénybe. A 21. naptól kezdve a szolgáltató szervezet által
megállapított önköltséges térítési díj megfizetése mellett
üdülhetnek. A szolgáltató szervezet illetékes szerve elõ- és
utószezoni lekötetlen kapacitások esetén az igényjogosult
részére az önköltségnél alacsonyabb térítési díjat is megállapíthat.
(4) A Katonai Szociális Intézmények Szervezete (CLIMS)
útján igénybe vett és a honvédelmi miniszter által kedvezményes térítési díjúvá minõsített üdülés idõtartama beleszámít
a (3) bekezdésben meghatározott idõtartamokba.
(5) A külföldi kedvezményes térítési díjú üdülés valamennyi formája fõszezoni üdülésnek minõsül.

Hétközi-hétvégi pihenés, üdülõ látogatás
A honvédelmi üdültetés eljárási rendje
11. §
13. §
(1) Hétközi-hétvégi pihenés a 3. § a) pontjába tartozó
igényjogosult részére biztosított, rövid idõtartamú — általában — ünnepet megelõzõ nappal induló vagy hétvégi
pihenés, amely egyénileg vagy csoportosan vehetõ igénybe.
Idõtartama alkalmanként legfeljebb 4 nap.
(2) Az igényjogosultnak az üdültetési intézmény látogatása esetében a belépésért (tartózkodásért) és parkolásért
a szolgáltató szervezet díjat számíthat fel.
(3) Nem igényjogosultnak az üdültetési intézmény látogatása esetében a belépésért (tartózkodásért) és parkolásért a szolgáltató szervezet díjat számít fel.

III. Rész
A HONVÉDELMI ÜDÜLTETÉS ELOSZTÁSI ELVEI,
AZ IGÉNYBEVÉTEL ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
ÉS ELJÁRÁSI RENDJE
Az elosztás elvei és az igénybevétel általános szabályai
12. §
(1) Az igényjogosult elsõ alkalommal akkor válik jogosulttá kedvezményes fõszezoni üdülési lehetõség igénybevételére, ha két év hivatásos, szerzõdéses vagy önkéntes
tartalékos katonai, illetve munkavállalói jogviszonnyal
rendelkezik.
(2) Regeneráló pihenésben elsõsorban a nagyobb igénybevételnek kitett, vagy hosszabb idõtartamú feladat végrehajtásában közremûködõ igényjogosultat kell részesíteni.
(3) Az 5. § (1)—(4) bekezdéseiben, a 6. § (5)—(6) bekezdéseiben, valamint a 7—9. §-okban meghatározott kivételektõl eltekintve az igényjogosult és családtagjai évente legfeljebb 21 napot üdülhetnek kedvezményes térítési

(1) Az üdüléssel kapcsolatos döntés-elõkészítõ, adminisztrációs feladatot a szervezeti egység parancsnoka (vezetõje)
által megbízott személy látja el. Az adatlapon feltüntetett
adatok valódiságát a kedvezményekre való igényjogosultságot a személyügyi szerv aláírással (pecséttel) igazolja.
(2) A szakmai felügyeletet gyakorló HM szerv — a szolgáltató szervezet által biztosított lehetõségeknek megfelelõen — gondoskodik, hogy a kedvezményes üdülési keretek létszámarányosan átadásra kerüljenek a Keretgazda
Üdültetési Szervek részére.
(3) A Keretgazda Üdültetési Szerv gondoskodik az átvett férõhelykeretek létszámarányos elosztásáról és átadásáról az alárendeltségébe, illetve irányítása alatt álló szervezetek részére. Végzi igényjogosultjai üdülési lehetõségeinek koordinálását és állományának tájékoztatását.
Segíti az üdültetés végrehajtásához szükséges információáramlást, ellátja a hatáskörébe tartozó igényjogosultak
tekintetében az üdültetéssel összefüggõ adminisztratív feladatot. A feladatkör ellátásával a parancsnok (vezetõ) arra
alkalmas személyt bíz meg.
(4) A szervezeti egység parancsnoka (vezetõje) gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe tartozó valamennyi igényjogosult, amennyiben igényli — a biztosított kereteknek
megfelelõen — hozzájuthasson kedvezményes üdülési beutalóhoz. Az üdülési lehetõségek elbírálásánál figyelembe
veszi a Szociális Bizottság javaslatát, valamint az igényjogosult által megelõzõen igénybe vett kedvezményes üdülés
minõségét, gyakoriságát és idõtartamát.
(5) Döntéshozatal elõtt a Szociális Bizottság megtárgyalja a biztosított üdülési keret névszerinti elosztására
vonatkozó javaslatot.
(6) A honvédelmi szerv üdültetési felelõse a parancsnok
(vezetõ) által megbízott személy, aki végzi
a) az üdülési lehetõségek koordinálását;
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b) az állomány tájékoztatását;
c) az üdültetéssel összefüggõ adminisztratív feladatokat;
d) elõterjesztés készítését a Szociális Bizottság részére.
(7) A kedvezményes üdülés tényét parancsban (határozatban) kell rögzíteni.
(8) Az igénybe vett kedvezményes üdülést a Hjt. 5. számú mellékletének IX. pontja alapján, mint kedvezményes
juttatást, az e rendelet 4. számú melléklete szerinti külön
,,Üdültetési Nyilvántartó Lap’’-on kell nyilvántartani.
Munkavállaló esetében a nyilvántartás a szabadság-nyilvántartással azonos módon történik.
(9) E rendelet szerinti üdültetési formát igénylõ az
igénybevételhez, valamint az igényjogosultság elbírálásához szükséges adatait közli.
(10) Az igényjogosult a 11. § szerinti szolgáltatási forma
igénybevételére való jogosultságot az üdültetési intézményben hitelt érdemlõ okmány bemutatásával igazolja.
(11) Nem vehet részt üdülésben az a személy, aki fertõzõ
betegségben szenved. A mozgásában korlátozott nagykorú
személy üdülést csak akkor vehet igénybe, ha ellátására,
mozgatására képes kísérõrõl gondoskodik.
(12) Az üdülõvendégek váltása az éves turnusbeosztási
rendnek megfelelõen történik.
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(7) A 3. § a) pont 1. és 2. alpontja szerinti igényjogosult,
amennyiben családjában az egy fõre esõ nettó jövedelem
nem éri el a mindenkori köztisztviselõi illetményalap
110%-át, kérelmére a kedvezményes térítési díj 30%-ának
megfelelõ összegû további kedvezményre jogosult. A jogosultságot a szervezeti egységnél parancsban (határozatban)
kell megállapítani. A kedvezmény megállapítására az
igényjogosult nyilatkozata alapján a szervezeti egység parancsnoka (vezetõje) jogosult. A nyilatkozat tartalmazza a
család jövedelmi helyzetének megítéléséhez szükséges
adatokat, különösen az igényjogosult és a 3. § b) pont szerint családtagnak minõsülõ személyek tárgyévet megelõzõ
naptári év szerinti adóköteles jövedelmének együttes
összegét, továbbá az együtt élõ családtagok számának és
együttesen szerzett adott havi nettó jövedelmének hányadosa alapján egy hónapra számított egy fõre esõ nettó
jövedelmet. A kedvezményrõl szóló parancs (határozat)
kivonatát (igazolást) a szervezeti egység az adatlappal
együtt a szolgáltató szervezetnek megküldi. Ezen kedvezmény külföldi üdülés igénybevétele esetén nem állapítható
meg.

Szolgáltatások igénybevétele,
üdülési igények bejelentése és lemondása, adatlapok
feldolgozása
15. §

Térítési díjak

(3) A 3. § a) pont 9. alpontjában meghatározott igényjogosult térítési díja megegyezik az üdültetési intézmény
önköltségével.

(1) Az üdülési, pihenési formák igénybevétele iránti
igényeket
a) a 3. § a) pont 1—2. és 9. alpontjaiban felsorolt igényjogosult és családtagjai a szervezeti egység üdültetési felelõséhez,
b) a 3. § a) pont 3. alpontjában felsorolt, a más állami
szervhez vezényelt és nemzetközi szervezetnél beosztást
betöltõ a HM HPF-re,
c) a 3. § a) pont 4., 5., 6. és 7. alpontokban felsorolt
igényjogosultak, a megelõzõ év november 1-jéig, a lakóhely
szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokságra,
d) a nyugdíjazott köztisztviselõk és közalkalmazottak
az utolsó munkahelyük (illetve jogutód katonai szervezet
és/vagy munkáltató) üdültetési felelõséhez,
e) a 3. § a) pont 8. alpontjában felsorolt igényjogosult
a szolgáltató szervezet illetékes szervéhez nyújthatják be.

(4) A gyógyító jellegû üdülésen, a kiképzési célú igénybevételen, valamint a csapatrepülõ hajózó és ejtõernyõs
állomány részére szervezett kondicionáló kiképzésen
résztvevõ térítési díjat nem fizet.

(2) Az egyedülálló igényjogosult más honvédelmi szervhez tartozó igényjogosulttal (igényjogosultakkal) együtt is
benyújthatja igényét a Keretgazda Üdültetési Szerv útján
a HM HPF-re.

(5) A regeneráló pihenés az igényjogosult számára térítésmentes, a vele együtt pihenõ családtagok kedvezményes
térítési díjat fizetnek.

(3) A 11. §-ban nevesített pihentetési forma iránti igényét az igényjogosult a szolgáltató szervezet régióigazgatójához, illetve közvetlenül az üdültetési intézmény vezetõjéhez nyújthatja be.

14. §
(1) Az igényjogosult a 4—6. §-okban meghatározott
üdülési formák, valamint a 11. §-ban szabályozott pihenési
forma esetén a 3. számú mellékletben megállapított kedvezményes térítési díjat fizeti.
(2) Belföldi kedvezményes üdülés esetén az igényjogosult gyermekek után kétéves korig térítési díjat fizetni nem
kell, 2—6 éves életkor között a 3. számú mellékletben a
gyermekek számára meghatározott összeg 50%-át kell
fizetni.

(6) A 13. § (11) bekezdés szerinti mozgásában korlátozott személy kísérõje az igényjogosultságának megfelelõ
térítési díjat fizet.

(4) A 4—6. §-okban szabályozott üdülési forma igénybevételére jogot adó kedvezményes térítési díjú kereteket,
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hatáskörében a szakmai felügyeletet gyakorló HM szerv
biztosíthat. Ettõl eltérni kizárólag a visszaadott üdülési
férõhelykeretek esetében lehet.
(5) A 7. és 9. §-okban szabályozott üdülési, pihenési
forma igénybevételére jogot adó térítésmentes kereteket
hatáskörében a szakmai felügyeletet gyakorló HM szerv
biztosíthat.
(6) A férõhelyeknek az igénylõk közötti elosztását az
(1) bekezdés a), c), e) pontjaiban foglaltak esetében az
állományilletékes parancsnok (vezetõ) hagyja jóvá. Az
(1) bekezdés b) pontjában foglaltak esetében belföldi üdülésrõl a HM HPF vezetõ dönt.
(7) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott üdülési forma esetében a HM közigazgatási államtitkár és a HM
Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata alapján, és a tárca által
támogatott külföldi üdültetés külön meghatározott eseteiben a résztvevõkrõl a honvédelmi miniszter dönt.
(8) Az üdültetési szolgáltatást igénybe vevõ igényjogosult az üdülés megkezdése elõtt adatlapot tölt ki. A kitöltött adatlapot az üdültetési felelõs a szolgáltató szervezetnek küldi meg. A szolgáltató szervezet az igényjogosult
részére beutalót, a térítési díj befizetéséhez számlát és
csekket küld.
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IV. Rész
ZÁRÓ

RENDELKEZÉSEK
17. §

A kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 11/2002. (III. 5.) HM rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ (5) bekezdés lép:
,,(5) A temetésen a gyászzenét az alábbiak szerint kell
biztosítani:
a) hõsi halott, a Magyar Honvédség halottja, tábornok,
ezredes és tényleges állományú tiszt, tiszthelyettes temetése esetén katonazenekar részvételével,
b) nyugállományú alezredes, õrnagy temetése esetén
legalább katonazenekari részleg részvételével és audiotechnikai eszközök alkalmazásával,
c) egyéb esetben legalább audiotechnikai eszközök és
kürtös alkalmazásával.’’
18. §
(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — 2002. június 17-én lép hatályba. Ezzel
egyidejûleg hatályát veszti a honvédelmi üdültetésrõl szóló
16/2001. (VI. 18.) HM rendelet.

Térítési díj be- és visszafizetésének szabályai

(2) E rendelet 17. §-át 2002. május 1. napjától kell alkalmazni.

16. §

(3) E rendelet hatálybalépésekor a folyamatban lévõ
ügyekben is jelen rendelet elõírásait kell alkalmazni.
Dr. Szabó János s. k.,

(1) Az üdülési térítési díjat az üdülés megkezdése elõtt
15 nappal a szolgáltató szervezet által biztosított csekken
kell befizetni.

honvédelmi miniszter

1. számú melléklet
a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez

(2) Amennyiben a szolgáltató szervezet nem biztosítja
megfelelõ idõben a beutalót, úgy annak kézhezvételét követõ 8 napon belül kell a térítési díjat befizetni.
(3) A hétközi, hétvégi pihenés térítési díját közvetlenül
az üdültetési egységben kell befizetni.
(4) A befizetett szolgáltatást annak igénybevétele elõtt
egy héttel lehet a térítési díj teljes visszafizetése mellett a
szolgáltató szervezet útján lemondani.
(5) Lemondás elmaradása esetén a szolgáltató szervezet
részére befizetett térítési díj visszafizetését rendkívül indokolt esetben (haláleset, betegség, szolgálati feladat stb.) a
szervezeti egység parancsnok (vezetõ) igazolásának egyidejû benyújtásával lehet kérni. Ettõl eltérõ esetekben a
befizetett térítési díjat a 3. számú mellékletben meghatározott regisztrációs költséggel csökkentve fizeti vissza a
szolgáltató szervezet.
(6) A szervezeti egységek által igényelt különbözõ igénybevételeket (térítéses, térítésmentes) a rendkívüli esetek
kivételével az aktuális idõpont elõtt egy hónappal lehet a
HM HPF útján lemondani.

Keretgazda Üdültetési Szervek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

számú:
számú:
számú:
számú:
számú:
számú:

7. számú:
8. számú:
9. számú:
10.
11.
12.
13.
14.
15.

számú:
számú:
számú:
számú:
számú:
számú:

HM Humánpolitikai Fõosztály
MK Katonai Felderítõ Hivatal
MK Katonai Biztonsági Hivatal
HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
HM Honvéd Vezérkar (kivéve: HM HVK
Egészségügyi Csoportfõnökség)
MH Szárazföldi Parancsnokság
MH Légierõ Parancsnokság
MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnokság
MH Hadkiegészítõ és Kiképzõ Parancsnokság
MH Budapesti Helyõrség Parancsnokság
Katonai Fõügyészség
HM HVK Egészségügyi Csoportfõnökség
MH Összhaderõnemi Hadmûveleti Központ
HM Közhasznú Társaságok
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2. számú melléklet a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez
Pozíciószám 4
Szoba kategória: .....................................

........................................................................
Szervezet megnevezése
KIVONAT
a ........................... számú parancsból (határozatból)

Beutalás idõpontja: ................................................................................................. -tól ................................................................................................. -ig.
Üdülõhely, üdülõ megnevezése: ..............................................................................................................................................................................................
Üdülés formája2: kedvezményes, belföldi , külföldi, regeneráló, gyógy, jutalom, gyermek.
Keretgazda Üdültetési Szerv (hadkiegészítõ p.ság.) száma:
Kelt: .................................................., 200.... ................ hó ...... nap.
.............................................................................................
alakulat bélyegzõje, üdültetési felelõs aláírása

ADATLAP
Név: .................................................................................................................... R endfok: ..............................................................................................................
Szül. év, hó, nap: ............................................................................................... Anyja neve: ..........................................................................................................
Munkahely: ....................................................................................................... Telefon: .............................................................................. Szolg. viszony:

3

Lakcím: .................................................................................................................................................................................................. ir. szám: ..............................
Útlevél száma: _ _ _ _ _ _ _ _5

Kontírozási kód:

4

4

Azonosító:

Házastárs neve: ................................................................................................. Szül. év, hó, nap: ..................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................ Lakcím: .......................................................................... Igény.jog. alapja:
Útlevél száma: _ _ _ _ _ _ _ _

5

Kontírozási kód:

4

3
4

Azonosító:

Gyermek:
1. Név: ............................................................................................................... Szül. év, hó, nap: ..................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................ Lakcím: .......................................................................... Igény.jog. alapja:

3

Útlevél száma: _ _ _ _ _ _ _ _5

4

Kontírozási kód:

4

Azonosító:

2. Név: ............................................................................................................... Szül. év, hó, nap: ..................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................ Lakcím: .......................................................................... Igény.jog. alapja:

3

Útlevél száma: _ _ _ _ _ _ _ _5

4

Kontírozási kód:

4

Azonosító:

Kiértesítési cím / Telefon: ..............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Az üdülõben történõ ellátással kapcsolatos nyilatkozat:2
1. teljes ellátással:
2. étkezés nélkül:
...................................... fõ

3. részétkezéssel (ezen belül):

..................................... fõ

csak reggelivel,
csak ebéddel,
csak vacsorával,
reggelivel és vacsorával.

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

fõ
fõ
fõ
fõ

Az üdülõben történõ elhelyezésre irányuló külön kérés (betegség, mozgáskorlátozottság):
....................................................................................................
....................................................................................................
...........................................................
Kelt: ..................................., 200... ........................ hó ........ nap.
...................................................
kitöltõ, igénylõ aláírása
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Kitöltési útmutató:
1
2
3

4
5
6
7

A keretezett részt az üdültetési felelõs tölti ki.
A megfelelõ szót alá kell húzni, és/vagy létszámot beírni.
Szolgálati viszony, igényjogosultság alapja (megfelelõ számot kell beírni):
1. hivatásos katona
2. szerzõdéses katona
3. köztisztviselõ
4. közalkalmazott
5. nyugállományú katona
6. nyugdíjas köztisztviselõ, közalkalmazott
7. családtag
8. önkéntes tartalékos
és egyéb igényjogosult
A pozíciószámot, a kontírozási kódot és az azonosítószámot az üdülõ írja be.
Az útlevélszámot csak külföldi üdülés esetén kell kitölteni.
Egyezõ lakcímek esetén csak az igényjogosult lakcímét kell kitölteni.
Azt a címet kell beírni, ahova az értesítést, beutaló és csekk megküldését kéri.

3. számú melléklet a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez
A honvédelmi üdültetés kedvezményes térítési díjai 2002. évre
Szervezett üdültetés
Sorszám

I. fõszezonban

Szoba
kategória

Szobatípus megnevezés

II. elõ- és utószezonban
térítési díj

teljes ellátással

étkezés nélkül (2)

teljes ellátással

étkezés nélkül (2)

Ft/fõ/nap
A) Belföldi üdültetés
1.

I.

Felnõtt

Villa

1550

1100

1300

920

2.

Gyermek

1100

760

900

630

3.

Felnõtt

1440

1000

1200

850

Gyermek

1000

670

800

570

II.

Lakosztály

4.
5.

1250

870

1100

750

Gyermek

900

630

770

540

IV.

Zuhanytálcás szoba WC nél- Felnõtt
kül
Gyermek

1150

800

960

670

850

600

700

500

V.

Hideg-meleg folyóvizes szoba Felnõtt
WC nélkül
Gyermek

970

690

820

570

750

520

640

460

Hideg folyóvizes szoba WC Felnõtt
nélkül
Gyermek

860

600

730

510

630

450

540

380

750

530

630

450

III.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

VI.

12.
13.

VII.

Fürdõszobás,
szoba WC-vel

zuhanytálcás Felnõtt

Komfort nélküli szoba

Felnõtt

14.

Gyermek

570

400

480

340

15.

Faház fürdõszobával vagy Felnõtt
zuhanytálcával és WC-vel
Gyermek

1210

850

1030

720

870

600

730

510

Felnõtt

860

600

730

510

Gyermek

630

460

540

380

VIII.

16.
17.

IX.

Faház komfort nélkül

18.
19.

,,Petõfi Sándor’’ gyermeküdülõ

750

B) Külföldi csereüdültetés
20.

Egyszerûsített csereüdülés

21.
22.

Vezetõi csereüdülés

23.

Egyszerûsített gyermek csereüdülés

Felnõtt

2400

Gyermek

1560

Felnõtt

3600
750

C) Egyéb térítési díjak (kempingben)
24.

Sátorhely

520

25.

Lakókocsi hely

800

26

a) CLIMS üdülés (7)

D) Regisztrációs díj

5400

4500
3000/beutaló
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Megjegyzés a táblázatban foglalt kedvezményes térítési díjak alkalmazásához:
1. A térítési díj az áfát tartalmazzák
2. A hétközi-hétvégi pihentetés térítési díja a szezonnak megfelelõ étkezés nélküli térítési díj és az igénybe vett étkezési fajta nyersanyagértékével
növelt összeg (8. pont), melyet az igénybevevõ a helyszínen térít.
3. A helyi önkormányzatok által kivetett idegenforgalmi adót a helyszínen kell téríteni, ennek mértékét a táblázat nem tartalmazza.
4. A bérleményes külföldi üdültetés térítési díja a mindenkori bekerülési költség egy fõre vetített összegének 50%-a.
5. A bérleményes belföldi üdültetés térítési díjai megegyeznek a szervezett üdültetés szezonnak megfelelõ térítési díjaival.
6. Ezen térítési díjakat kell alkalmazni a ,,HOTEL PÁTR IA’’ szállodában a csereüdültetést és a ,,hétközi-hétvégi pihentetést’’ igénybevevõk esetében is.
7. A Katonai Szociális Intézmények Szervezete (CLIMS) tagországainak igényjogosultjait, a HM ÜER Kht. intézményeiben a II. és III. kategóriába
sorolt szobaegységekben kell elhelyezni teljes ellátással. Részükre az étkeztetést a csereüdülésre vonatkozó nyersanyagértékek alapján kell
biztosítani.
8. A magyar—spanyol relációban szervezett egyszerûsített csereüdülés nem támogatott (szállítás) költségét nem tartalmazza.
9. A HM ÜER Kht. azon intézményeiben, ahol alapszolgáltatásként étkeztetést biztosítanak, a kiszolgáltatott ételeket az alábbi napi átlag élelmezési
nyersanyagértékekben kell biztosítani az egyes üdültetési formákat igénybevevõk részére. Év közben az átlag élelmiszerárak — tartós, legalább
negyedévente 10%-ot meghaladó mértékû — emelkedése esetén javaslatot tesznek a térítési díjak változtatására.
A) Felnõtt üdültetésben:
Reggeli:
200 Ft
Ebéd:
300 Ft
Vacsora:
230 Ft
Egész:
730 Ft

B) Gyermeküdülõben:
Reggeli:
200 Ft
Ebéd:
290 Ft
Vacsora:
200 Ft
Egész:
690 Ft

C) Csereüdültetésben:
Reggeli:
380 Ft
Ebéd:
490 Ft
Vacsora:
380 Ft
Egész:
1250 Ft

4. számú melléklet a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez
ÜDÜLTETÉSINYILVÁNTARTÓLAP
Név: ............................................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
Születési év, hó, nap: ................................................................................................................................................................................................
Beosztása: ..................................................................................................................................................................................................................
R endfokozat: ............................................................................................................................................................................................................
Állományviszonya:......................................................................................................................................................................................................
Belföldi egyéni és családos üdülés
Üdülés helye

Idõpont

Idõtartam

Parancs szám

Megjegyzés

Parancs szám

Megjegyzés

Parancs szám

Megjegyzés

Külföldi üdülés
Üdülés helye

Idõpont

Idõtartam

Regeneráló pihenés
Üdülés helye

Idõpont

Idõtartam
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III. rész

HATÁROZATOK

AzAlkotmánybíróság
határozatai
Az Alkotmánybíróság
21/2002. (V. 10.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az
Alkotmánybíróság
jogszabály
alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára és alkotmányellenes
mulasztás megállapítására irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ
határozatot:
1. Az Alkotmánybíróság az országgyûlési képviselõk
választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 8. § (5) bekezdése bb) pontjában a közös listára vonatkozó szövegrész, a (7) bekezdés, továbbá a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 3. számú melléklete alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
indítványokat elutasítja.
2. Az Alkotmánybíróság a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására elõterjesztett
indítványt elutasítja.
Ezt a határozatát az Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyben közzéteszi.
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elvébe ütköznek. ,,A Vjt. 8. § (7) bekezdése lehetõvé teszi,
hogy a pártok (a közös lista) maguk állapodjanak meg
arról, hogy melyik párt hány szavazatot ért el a választáson,
és ezt az elõre megkötött egyezséget az OVB jóváhagyja a
választópolgárok akaratától függetlenül, és mandátumot
kap az a párt is, amelyik — elvi lehetõségként — egyetlen
szavazatot sem kapott’’— írja az indítványozó. Alkotmánysértõ az is, hogy az 5%-os küszöböt a pártok kikerülhetik,
a polgár közvetlenül nem arra a pártra szavaz, amelyre
politikai akarata irányul — hangsúlyozza az indítvány.
Az indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet lát abban, hogy a Ve.-nek nincs olyan
szabálya, amely megjelölné azt a választási szervet, amely a
szavazólapok elkészítését jóváhagyná.
A másik indítvány szerint alkotmányellenes az, hogy
,,A Ve. 3. számú melléklete alapján készülõ szavazólapokról nem állapítható meg, hogy a választópolgár a közös lista
tagjai közül mely pártra kívánt szavazni.’’ (…) ,,A Vjt. 8. §
(5) bekezdés bb) pontjában meghatározott követelmény
nem teljesítésének jogkövetkezményei az adott pártra
rendkívül súlyosak (…) ennyire bizonytalan szövegezésû,
alapvetõen vitatható szövegkörnyezet (…) alkotmányellenes, a jogállamiságba és a jogbiztonság elvébe’’ ütközik.
A közös lista ,,egyértelmûen ellentétes a jogállamisággal és
a jogbiztonság elvével, mert nem a választópolgár valódi
szavazata dönt arról, hogy melyik párt vesz részt az Országgyûlésben’’.
Az Alkotmánybíróság a tartalmi azonosságukra tekintettel egyesítette az indítványokat, és azokat egy eljárásban
bírálta el.
Az Alkotmánybíróság az indítványokról kikérte a belügyminiszter és az igazságügyminiszter véleményét.

II.

INDOKOLÁS

Az Alkotmánybíróság a döntését a következõ jogszabályi rendelkezésekre alapozta:

I.

1. Az Alkotmány rendelkezései:
,,2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus
jogállam.’’
,,3. § (2) A pártok közremûködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.’’
,,71. § (1) Az országgyûlési képviselõket, valamint a helyi önkormányzati képviselõ-testület tagjait, továbbá a polgármestert és a fõvárosi fõpolgármestert a választópolgárok általános és egyenlõ választójog alapján, közvetlen és
titkos szavazással választják.
(…)
(3) Az országgyûlési képviselõknek, illetõleg a helyi
képviselõ-testületek tagjainak és a polgármestereknek a
választásáról külön törvények rendelkeznek, amelyek elfogadásához a jelen levõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.’’

Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett az
országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (5) bekezdése,
(7) bekezdése, valamint a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. számú melléklete alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése tárgyában, továbbá alkotmányellenes mulasztás megállapítása iránt.
Az egyik indítványozó szerint a Vjt. 8. § (7) bekezdése
az Alkotmány 71. § (1) bekezdésében szereplõ alkotmányos alapjogba és a választójog két alkotmányos alapelvébe, az egyenlõség és a közvetlenség elveibe ütközik,
ezért kéri annak megsemmisítését. Álláspontja szerint a
Ve. 3. számú mellékletének hiányosságai az Alkotmány
2. § (1) bekezdésébe, a jogállamiság és a jogbiztonság
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2. A Vjt. rendelkezései:
,,1. § A választójog általános és egyenlõ, a szavazás közvetlen és titkos.’’
,,5. § (3) A területi választókerületben — területi listán —
pártok jelölhetnek. Az a párt állíthat területi listát, amely
a területi választókerületben — e törvény melléklete szerint meghatározott számban — az egyéni választókerületek
egynegyedében, de legalább két egyéni választókerületben
jelöltet állított.
(4) Országos listát az a párt állíthat, amely legalább hét
területi választókerületben állított listát.
(5) A pártok közös egyéni választókerületi jelölés alapján — ugyanazon pártok részvételével — közös területi
listát, közös területi listák alapján — ugyanazon pártok
részvételével — közös országos listát állíthatnak. A (3) és
(4) bekezdés tekintetében a területi, illetõleg országos lista
állításakor a közös egyéni választókerületi jelölteket, illetõleg a közös területi listákat nem lehet figyelembe venni.
Az önálló vagy közös területi, illetõleg országos listák
kapcsolhatók.’’
,,8. § (1) A területi választókerületben a pártok listáinak
jelöltjei a leadott szavazatok arányában — e törvény mellékletében írt számítási mód alapján — a szavazólapon
szereplõ sorrendben jutnak mandátumhoz, feltéve, ha a
választópolgároknak több mint a fele szavazott. A választópolgár egy listára szavazhat.
(…)
(5) Az (1) és (3) bekezdésben említett esetben sem kap
mandátumot a lista, ha az alábbi feltételeknek nem tesz
eleget:
a) A pártlista nem kap mandátumot, ha az azt állító
párt területi listái a választópolgárok által valamennyi
területi pártlistára leadott és országosan összesített érvényes szavazatok több mint öt százalékát nem érték el.
E vonatkozásban összesíteni csak az ugyanazon párt területi listáira leadott érvényes szavazatokat lehet.
ba) A közös lista, illetõleg a kapcsolásban részt vevõ
listák nem kapnak mandátumot, ha az országosan összesített érvényes szavazatoknak legalább tíz százalékát, kettõnél több párt által állított közös, illetõleg kapcsolt lista
esetében legalább tizenöt százalékát együttesen nem érték
el. E vonatkozásban összesíteni csak az ugyanazon pártok
által, azonos módon összeállított közös, illetõleg kapcsolt
listákra leadott érvényes szavazatokat lehet.
bb) A ba) pont szerinti határt elérõ listakapcsolásnak
vagy közös listának az a tagja, amely az összes területi
pártlistára leadott országosan összesített érvényes szavazatok több mint öt százalékát nem érte el, kiesik és nem
kaphat mandátumot. E vonatkozásban összesíteni csak az
ugyanazon pártok által, azonos módon összeállított listakapcsolásban, illetõleg közös listában részt vevõ ugyanazon listákra, illetõleg pártokra leadott érvényes szavazatokat lehet. Ha a listakapcsolásból valamely lista vagy a
közös listából valamely párt kiesik, a továbbiakban úgy kell
tekinteni, mintha a kiesett lista a kapcsolásban vagy a
kiesett párt a közös lista állításában nem vett volna részt,
így annak jelöltjei nem szerezhetnek mandátumot.
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(6) Azok a pártok, amelyek listáikat kapcsolják, a kapcsolásban részt vevõ listákra leadott összesített szavazatok
arányában szereznek mandátumot.
(7) Az (5) bekezdés bb) pontja szerinti százalékos határ
kiszámításánál a közös listára leadott szavazatokat a 9. §
(3) bekezdése alapján az érintett pártok által — országosan egységesen — elõzetesen tett nyilatkozatnak megfelelõen, ennek hiányában egyenlõ arányban kell megosztani a
pártok között.’’
,,9. § (1) Az országos listákon a jelöltek az országosan
összesített töredékszavazatok arányában, a bejelentés sorrendjében jutnak mandátumhoz. Töredékszavazatnak minõsülnek:
a) egyéni választókerületben a választás elsõ érvényes
fordulójában az olyan pártjelöltekre leadott szavazatok,
amelyekkel a választás egyik fordulójában sem szereztek
mandátumot;
b) területi választókerületben — a választás érvényes
fordulójában — a listákra leadott olyan szavazatok, amelyek mandátum megszerzéséhez nem voltak elegendõek,
illetõleg amelyek mandátum megszerzéséhez felhasznált
szavazatszámot meghaladták.
(2) Az egyéni választókerületi jelölt és a területi lista
töredékszavazatai felkerülnek
a) arra az országos listára, amelyet a jelöltet, illetõleg a
listát állító párt állított,
b) arra a kapcsolt országos listára, amely kapcsolásban
a jelöltet, illetõleg a listát állító párt országos listája részt
vesz.
(3) A közös egyéni választókerületi jelölt és a közös
területi lista töredékszavazatai az érintett pártok által
— országosan egységesen — elõzetesen meghatározott
arányban kerülnek fel a közös jelöltet, illetõleg a közös
listát állító pártok (2) bekezdés szerinti országos listáira.
A pártok eltérõ rendelkezése hiányában a töredékszavazatok felkerülnek:
a) arra a közös országos listára, amelyet a jelöltet, illetõleg a listát állító pártok indítottak,
b) arra a kapcsolt országos listára, amely kapcsolásban
a jelöltet, illetõleg a listát állító pártok közös országos
listája részt vesz.’’
3. A Ve. rendelkezései:
,,33. § (2) A területi választási bizottság
a) dönt a listák és az azon levõ jelöltek, a jelölõ szervezetek nyilvántartásba vételérõl, illetõleg elutasításáról,
b) kisorsolja a listák sorszámát,
c) jóváhagyja a választókerület szavazólapjainak adattartalmát,
d) dönt a benyújtott kifogásról,
e) megsemmisíti a szavazás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely azt érdemben befolyásolta,
f) megállapítja és közzéteszi a választási eredményt,
g) kiadja az illetékességi körébe tartozó képviselõknek
a megbízólevelet,
h) a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkezõ szerv döntését.’’

4078

MAGYAR KÖZLÖNY

,,49. § (1) Közös jelöltet állítani csak olyan ajánlószelvények alapján lehet, amelyeken az adott közös jelöltet állító
valamennyi jelölõ szervezet neve fel van tüntetve.
(2) Ha több jelölõ szervezet közösen állít jelöltet,
a továbbiakban — a választás szempontjából — egy jelölõ
szervezetnek számítanak.’’
,,96. § (5) Közös jelölt, illetõleg közös lista állítása esetén valamennyi jelölõ szervezet nevét fel kell tüntetni a
szavazólapon.’’
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,,149. § E törvény alkalmazásában
(…)
g) jelölõ szervezet: a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szerint bejegyzett
párt, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerint bejegyzett társadalmi szervezet; a közös jelöltet, listát állító jelölõ szervezetek egy jelölõ szervezetnek
számítanak,’’

,,3. számú melléklet az 1997. évi C. törvényhez
(Az országgyûlési területi választókerület
szavazólapjának mintája.)
SZAVAZÓLAP
Országgyûlési képviselõk választása
......... (év) .................................. (hónap) .......... (nap)
................................ (megye neve/Budapest)
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet!
1.
(Pártjelvény helye)

2.
(Pártjelvény helye)

3.
(Pártjelvény helye)

O

O

O

(jelölõ
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt

szervezet neve)
neve)
neve)
neve)
neve)
neve)

(jelölõ
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt

szervezet neve)
neve)
neve)
neve)
neve)
neve)

(jelölõ
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt

szervezet neve)
neve)
neve)
neve)
neve)
neve)

3.
(Pártjelvény helye)

4.
(Pártjelvény helye)

X.
(Pártjelvény helye)

O

O

O

(jelölõ
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt

szervezet neve)
neve)
neve)
neve)
neve)
neve)

(jelölõ
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt

szervezet neve)
neve)
neve)
neve)
neve)
neve)

(jelölõ
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt
(jelölt

szervezet neve)
neve)
neve)
neve)
neve)
neve)

A listára szavazni a jelölõ szervezet neve felett lévõ körben elhelyezett egymást metszõ két vonallal lehet, például:

(A szavazólapon a jelölõ szervezet neve mellett a jelölõ szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését, jelképének,
illetve jelvényének fekete-fehér színû lenyomatát is. Közös lista esetén a szavazólapon valamennyi jelölõ szervezet nevét
fel kell tüntetni.)’’
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Az indítványok nem megalapozottak.
1. Az Alkotmány 71. § (1) bekezdése meghatározza a
választások alapelveit (az országgyûlési képviselõket a
választópolgárok általános és egyenlõ választójog alapján,
közvetlen és titkos szavazással választják), de nem állapít
meg szabályokat az országgyûlési képviselõk megválasztására. A 71. § (3) bekezdése szerint az országgyûlési képviselõk választásáról külön törvény rendelkezik, amelynek
elfogadásához a jelen levõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges. Az Alkotmány 70. §-a alapján
,,a választójog, mind az aktív, mind a passzív választójog
Alkotmányban biztosított alapvetõ állampolgári jog. … Az
Alkotmány — a 71. §-ában meghatározott választási alapelveken kívül — nem tartalmaz rendelkezéseket a választójog gyakorlásának módjára nézve. Ebbõl következõen az
Országgyûlés széles döntési szabadsággal rendelkezik a
választási rendszer megválasztása, a választási eljárás szabályainak megállapítása során. A törvényhozó szabadon
határozza meg a választókerületi rendszereket, a jelöltállítás, a szavazás és a mandátumszerzés rendjét. Az Országgyûlés ezt a döntési szabadságát a választójogi szabályok
megalkotása során is, csak az Alkotmány keretei között
gyakorolhatja, úgy köteles ezeket a szabályokat meghozni,
hogy azok az Alkotmány rendelkezéseivel ne ütközzenek,
Alkotmányban szabályozott alapvetõ jogot alkotmányellenes módon ne korlátozzanak.’’ (63/B/1995. AB határozat,
ABH 1996. 509., 513.)
Az egyik indítvány a közös lista szabályozásában a
választójog két alapelvének: a közvetlenségnek, illetve az
egyenlõségnek a sérelmét állítja. Az Alkotmány 71. §
(1) bekezdésébe foglalt alapelv — közvetlen szavazás —
tartalma az, hogy a választópolgár az egyéni választókerület jelöltjére, illetõleg a területi listára közvetlenül szavaz.
Ez az alkotmányos alapelv nem sérül közös lista esetén
sem, mivel a választópolgár közvetlenül a közös listára
szavazhat.
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a közös lista
esetén nem sérül az egyenlõ választójog alkotmányos elve
sem. Az Alkotmánybíróság a 33/2000. (X. 20.) AB határozatában megállapította: ,,Az Alkotmány 71. § (1) bekezdése tartalmazza a választójog egyenlõségének az elvét. Ezen
alkotmányos rendelkezés tartalma az, hogy a választójognak a választópolgár szempontjából egyenértékûnek és a
szavazatoknak közel azonos súlyúaknak kell lenniük.’’
(ABH 2000. 221., 226.)
Az Alkotmánybíróság már korábban megállapította:
,,A választójog egyenlõsége nem jelenti és nem is jelentheti
a választáskor kifejezett politikai akaratok csorbítatlanul
egyenlõ érvényesülését. Bár az Alkotmány kinyilvánítja a
választójog egyenlõségét, az állampolgári politikai akarat
képviselõk útján való, azaz közvetett érvényesülése természetszerûleg aránytalanságot eredményez.’’ [3/1991. (II. 7.)
AB határozat, ABH 1991. 15., 17—18.] Közös lista esetén

4079

is egyenértékûek a választópolgárok szavazatai, mint minden más lista esetén, így nem sérül az egyenlõ választójog
alkotmányos elve.
2. Az indítvány egyik állítása szerint alkotmányellenes,
a jogbiztonság követelményébe ütközõ az, hogy a választópolgárok akaratától függetlenül kaphat mandátumot párt.
A jogbiztonság követelményérõl az Alkotmánybíróság
több határozatában fejtette ki elvi álláspontját. Az Alkotmánybíróság már a 26/1992. (IV. 30.) AB határozatában
elvi éllel mutat rá: ,,a világos, érthetõ és megfelelõen értelmezhetõ normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. A jogbiztonság — amely az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság fontos
eleme — megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes
és világos, a jogalkalmazás során felismerhetõ normatartalmat hordozzon.’’ (ABH 1992. 135., 142.) Ezzel összefüggésben az Alkotmánybíróság a következõket emeli ki.
Hatályos választási rendszerünk kötött listás rendszer, a
választópolgár — az egyéni választókerületek mellett — a
listák között választhat, a listát nem módosíthatja. A Vjt.
8. § (7) bekezdése szerint az (5) bekezdés bb) pontja szerinti százalékos határ számításánál a közös listára leadott
szavazatokat a 9. § (3) bekezdése alapján az érintett pártok
— országosan egységesen — elõzetesen tett nyilatkozatnak
megfelelõen, ennek hiányában egyenlõ arányban kell megosztani a pártok között.
A Ve. 95. § (3) bekezdése alapján: ,,A közös jelöltek és
a közös területi listák töredékszavazatainak megosztását
legkésõbb a szavazást megelõzõ 18. napon lehet bejelenteni. A bejelentést a választási bizottság nyilvánosságra
hozza.’’ A (4) bekezdés szerint a közös lista állításával
egyidejûleg be kell jelenteni, hogy az egyes jelölteket
melyik jelölõ szervezet állította.
A fentiekbõl következik, hogy a választópolgár a szavazáskor ismerheti: közös lista esetén az arra leadott szavazatok milyen arányban oszlanak majd meg — a megállapodásnak megfelelõ arányban, ennek hiányában egyenlõen —
a közös listát állító pártok között. Ez a szabályozás átlátható, hatását tekintve kiszámítható, nem eredményez jogbizonytalanságot, önmagában nem ütközik az Alkotmány
2. §-ába.
3. Más indítványozó mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenességet lát abban, hogy a Ve.-nek nincs
olyan szabálya, amely megjelölné azt a választási szervet,
amely a szavazólapok elkészítését jóváhagyná.
A fenti álláspont a következõk miatt megalapozatlan:
Az Alkotmánybíróságnak a mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség megállapítására vonatkozó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) szabályozza. Az Abtv. 49. §-a szerint a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
megállapítására akkor kerülhet sor, ha a jogalkotó szerv a
jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta, és ezzel alkotmányellenességet idézett
elõ. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a
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jogalkotó szerv jogalkotási kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha az
alkotmányellenes helyzet — a jogi szabályozás iránti igény
— annak nyomán állott elõ, hogy az állam jogszabályi úton
avatkozott bizonyos életviszonyokba és ezáltal az állampolgárok egy csoportját megfosztotta alkotmányos jogai
érvényesítésének lehetõségétõl [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990. 83., 86.]. Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg
akkor is, ha az alapjog érvényesüléséhez szükséges jogszabályi garanciák hiányoznak [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992. 227., 232.]. Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést nemcsak akkor
állapít meg, ha az adott tárgykörre vonatkozóan semmilyen
szabály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992.
204., 205.], hanem akkor is, ha az adott szabályozási koncepción belül az Alkotmányból levezethetõ tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik [22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995. 108., 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997. 122., 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat,
ABH 1998. 132., 138.].
Az Alkotmánybíróság vizsgálta: fennáll-e alkotmányellenes jogalkotói mulasztás atekintetben, hogy a szavazólapok elkészítésének a jóváhagyását nem szabályozta a
törvényalkotó. Az Alkotmánybíróság rámutatott arra,
hogy a szavazólapok mintáját a Ve. melléklete tartalmazza.
A melléklet része a törvénynek. A Ve. 33. § (2) bekezdés
c) pontja alapján a választókerület szavazólapjainak adattartalmát a területi választási bizottság hagyja jóvá. A területi választási bizottság döntése ellen pedig jogorvoslatnak van helye. (Ve. 77—80. §) Alkotmányellenes mulasztás tehát nem állapítható meg.
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság elutasította az
indítványokat.
Az Alkotmánybíróság ezen határozatának a Magyar
Közlönyben való közzétételét az ügy alkotmányos jelentõségére tekintettel rendelte el.
Dr. Németh János s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bagi István s. k.,

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Czúcz Ottó s. k.,

Dr. Erdei Árpád s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.,

Dr. Tersztyánszkyné
dr. Vasadi Éva s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 881/B/2001.

2002/62. szám

A Kormány határozatai
A Kormány
1049/2002. (V. 10.) Korm.
határozata
a 2001. évi téli és a 2002. évi tavaszi fagykárokkal
összefüggõ kárenyhítés mértékérõl és forrásairól
1. A Kormány
a) szükségesnek tartja, hogy azok a mezõgazdasági termelõk, akiknek a használatában lévõ termõ szõlõ- és gyümölcsültetvények a 2001. évi téli és a 2002. évi tavaszi
idõszakban fagykárt szenvedtek, a fagykár miatti veszteségeik részbeni ellentételezésére kiegészítõ jellegû kárenyhítõ földalapú támogatásban részesüljenek;
b) egyetért azzal, hogy a kárenyhítõ támogatást csak
azok a regisztrált gyümölcs- és szõlõtermelõk vehessék
igénybe, akik esetében a kár mértéke az 50%-ot meghaladja.
Kárenyhítési támogatásban részesülhetnek azok a termelõk is, akiknek legalább 500 négyzetméter összefüggõ belterületi ingatlanon lévõ gyümölcs- és szõlõültetvényük
van. Ültetvénynek minõsül a kizárólag azonos fajtából,
azonos sor- és tõtávolsággal telepített, megmûvelt termõterület. A kárenyhítés mértéke a tényleges kár legfeljebb
50%-ában kerül megállapításra. A Kormány egyetért továbbá azzal, hogy a kárenyhítés összege két részletben
kerüljön kifizetésre;
c) egyetért azzal, hogy a májusi kárbecslést követõen
június-július folyamán 30 000 Ft/ha elõleget kapjanak a
termelõk. Az elõzetes becslés szerint mintegy 100 000 ha
szenvedett 50%-nál nagyobb kárt, így az elõleg forrásigénye 3000 millió Ft. A tényleges kár igazolását és az ültetvény ápolásának ellenõrzését követõen szeptember és
november között kerüljön kifizetésre a kárenyhítés teljes
összege;
Felelõs: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
d) a kárenyhítési elõleg forrásának biztosítására
2000,0 millió Ft-ot a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 48. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
fejezet, 11. cím Vállalkozások folyó támogatása, 1. alcím
Piacra jutási támogatások terhére, a Vállalkozások folyó
támogatása, 3. alcím Agrártermelés költségeit csökkentõ
támogatások elõirányzatára a melléklet szerint átcsoportosít;
e) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a kár tényleges
mértékének megállapítását követõen a kárenyhítéshez
szükséges további forrásokat a 2. a) pontban megjelölt
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Vállalkozások folyó támogatása 3. alcím Agrártermelés
költségeit csökkentõ támogatások jogcím javára biztosítsa;
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enyhítõ földalapú támogatás végrehajtási rendeletét kidolgozza.

Felelõs:

pénzügyminiszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: május 31.

Felelõs:

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhatalmazza a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési minisztert, hogy a kiegészítõ jellegû kár-

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1049/2002. (V. 10.) Korm. határozathoz
ADATLAPAKÖLTSÉGVETÉSIELÕIRÁNYZATOKMÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2002.
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiJogJogElõJogir. emelt Feje AlJogAlFejezet- Címcím
Címcím
ir.
címcím cso- elõ- zet
címcím
szám szám
csop.név
csop.csop.
szám
szám port - ir.név
név
név
név
név
szám
szám szám

XII.
197546

1

005050

3

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogszakezõ
(+/—)
bály/
évre
határo áthúzódó
zat
hatása
száma

—2 000,0

Agrártermelés költségeit csökkentõ támogatás

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

2 000,0

d) rendkívüli

Elõ- KiJogJogElõJogir. emelt Feje AlJogAlFejezet- Címcím
Címcím
ir.
címcím cso- elõ- zet
címcím
szám szám
csop.név
csop.csop.
szám
szám port - ir.név
név
név
név
név
szám
szám szám

Fejezet
szám

Kiemelt elõirányzat neve

Vállalkozások folyó támogatása
Piacra jutási támogatás

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
jogcíme

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
11

Államháztartási
egyedi
azonosító

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

A módosítás
jogcíme

Kiemelt elõirányzat neve

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogszakezõ
(+/—)
bály/
évre
határo áthúzódó
zat
hatása
száma

d) rendkívüli

Elõ- KiJogJogElõAlJogir. emelt Feje AlJogCímcím
Címcím
ir.
címcím cso- elõ- zet
címcím
név
csop.csop.
szám
csop.szám
szám port - ir.név
név
név
szám
név
név
szám szám

TÁMOGATÁSOK

A módosítás
jogcíme

Kiemelt elõirányzat neve

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogszakezõ
(+/—)
bály/
évre
határo áthúzódó
zat
hatása
száma

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

d) rendkívüli

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—)

Összesen

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb:

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+ /—) egymást követõen kell szerepeltetni.

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév
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V. rész
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Állami Számvevõszék
h irde tmén ye
az ÁPV Rt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
A Magyar Közlöny 2002. évi 31. számában meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett érvényes pályázatokat az
értékelõ bizottság az alábbiak szerint pontozta:
1. Arthur Andersen Audit Kft.
99 pont
2. KPMG Hungária Kft.
97 pont
3. Ernst & Young Kft.
95 pont
Az értékelõ bizottság véleménye alapján az Állami Számvevõszék elnöke az Arthur Andersen Audit Kft.-t javasolta
az ÁPV Rt. könyvvizsgálójául megválasztani.
Dr. Kovács Árpád s. k.,
az Állami Számvevõszék elnöke

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(4002 Debrecen, Piac u. 54., Pf. 404)
hirdetményei
Az FVM Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatala — a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a November 7. Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Püspökladány, Petõfi u. 67., Sportcsarnok
A sorsolás ideje: 2002., július 3., 9 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Püspökladány (külterület)
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Részaránytulajdon kiadása:
098/15-bõl
szántó
0284/23-ból
szántó
0632/6
szántó
0644-bõl
szántó
0754/17-bõl
szántó
0750/36
szántó
0766/8-ból
szántó, gyep
Kárpótlásból visszamaradt:
040/4
szántó

Terület
(ha, m2)

1,7259

0,8039

13,0114

AK érték

9,19
19,83
35,60
66,09
5,75
14,63
69,41
63,26

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

2002/62. szám
Helyrajzi szám

046/5
052/12
054/2
069/44
069/66
069/89
080/30
080/61
080/81
087/16
098/10
0131/7
0142/31
0149/4
0158/3
0170/7
0170/9
0170/11
0170/37
0174/16
0177/34
0179/23
0191/6
0256/51
0271/33
0276/107
0276/135
0516/11
0516/17
0516/25
0518/7
0541
0562/2
0564
0566
0568/3
0573/15
0577/1
0581/1
0581/29
0596/34
0600/11
0602/2
0603/1
0603/3
0603/5

MAGYAR KÖZLÖNY
Mûvelési ág

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
erdõ
erdõ
szántó
szántó
gyep (legelõ)
gyep (rét)
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (legelõ)
szántó
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
szántó
szántó
szántó
gyep (legelõ)
szántó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

30,3617
10,7983
0,8502
0,3059
1,2829
3,4375
4,1954
0,1639
0,7029
1,2661
0,6713
49,9466
1,6602
2,6903
1,9033
5,6472
6,0721
6,0145
0,1928
12,3273
5,8788
0,3860
0,6637
0,1545
0,0663
2,9393
0,3316
44,7086
29,8734
29,0910
18,9969
5,6734
10,6571
4,2905
2,7651
0,2868
27,4070
8,8946
4,6689
41,0469
49,1431
25,0547
32,6229
29,0403
25,1392
6,8010
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369,60
33,15
15,47
7,71 .
26,96
66,85
66,00
5,70
17,71
16,71
6,04
835,10
29,83
46,81
17,89
73,65
50,52
61,07
4,86
203,40
106,10
7,03
9,24
2,04
1,67
47,56
4,38
713,73
641,12
656,76
222,76
159,42
212,66
84,42
72,53
4,99
708,86
80,93
16,61
875,87
1158,98
338,06
163,95
673,58
792,41
151,15

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

0613/1
0613/3
0637/8
0640/1
0643
0656/13
0660/45
0667/3
0671/1
0675/15
0675/17
0687/31
0687/35
0692/10
0714
0716/38
0723
0734/28
0754/22
0763/13
0763/20
01105/12

Mûvelési ág

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
szántó
gyep (rét)
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep(legelõ)
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
szántó
gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (legelõ)

Terület
(ha, m2)

2002/62. szám

AK érték

66,7632
0,5847
14,2711
0,2484
0,6375
85,2637
3,3879
20,1691
1,2686
3,3308
34,7473
6,1936
0,4982
18,8556
114,6363
19,1549
1,6043
11,4005
12,2547
11,2928
0,7150
7,7449

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

349,63
6,08
224,21
2,33
8,42
1327,58
51,93
379,19
13,19
57,17
552,77
114,39
9,07
257,74
956,02
125,56
16,68
52,59
212,37
110,55
11,80
80,55

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatala — a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a hajdúhadházi Bocskai Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Hajdúhadház, Bocskai tér 1., Polgármesteri Hivatal
A sorsolás ideje: 2002., július 12., 9 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Bocskaikert (külterület)
Helyrajzi szám

0137/15

0137/16

Mûvelési ág

a-szántó
b-erdõ
összesen:
erdõ

Terület
(ha, m2)

13,8699
0,0615
13,9314
10,7529

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

171,26 Ebbõl tsz-használat
0,34 3226/17161-ed rész
171,60
111,83 Ebbõl tsz-használat
936/11183-ad rész
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Település: Hajdúhadház (külterület)
Helyrajzi szám

032/13
032/15
032/16
032/17
034/11
034/12
034/13
079

0125/8
0137/6

0168/41
0168/53

Mûvelési ág

szántó
szántó
szántó
erdõ
erdõ
erdõ
erdõ
a-erdõ
b-erdõ
c-szántó
d-erdõ
összesen:
erdõ
a-szántó
b-erdõ
összesen:
gyümölcsös
gyümölcsös

Terület
(ha, m2)

0,7493
0,5260
1,1205
1,2427
0,9746
0,6218
1,4718
0,1700
6,0960
42,9252
0,1512
49,3424
17,8080
30,5126
0,2071
30,7197
0,8319
0,5762

AK érték

5,26
3,68
6,91
11,18
2,92
1,87
4,42
1,53
54,86
527,28
1,36
585,03
53,42
330,46
1,16
331,62
33,99
14,52

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Ebbõl tsz-használat
6093/58503-ad rész

Ebbõl tsz-használat
5884/33162-ed rész

Település: Hajdúhadház (zártkert)
Helyrajzi szám

16641

16643
16649/1
16657

16668
16671

16901
16912/2
16916/2

Mûvelési ág

a-szántó
b-szõlõ
összesen:
kert
szántó
a-szántó
b-szõlõ
összesen:
kert
a-kert
b-erdõ
összesen:
szántó
kert
szántó

Terület
(ha, m2)

0,1540
0,1322
0,2862
0,1382
0,1546
0,3380
0,2143
0,5523
0,0575
0,1228
0,1413
0,2641
0,4138
0,1372
0,2383

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0,65
3,21
3,86
1,01
1,08
1,42
5,21
6,63
0,42
0,90
1,27
2,17
2,90
1,00
1,00

Település: Hajdúsámson (külterület)
Helyrajzi szám

0148/1

Mûvelési ág

gyep (R)

Terület
(ha, m2)

1,2792

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1,28

Település: Újfehértó (külterület)
Helyrajzi szám

0330/22

Mûvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

3,1954

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

48,00 Ebbõl tsz-használat
1513/4801
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Település: Hajdúböszörmény (külterület)
Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

01376/24
01390/10

szántó
szántó

AK érték

1,9915
0,2986

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

21,06
6,54

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Kavalecz László s. k.,
hivatalvezetõ

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)
hirdetményei
Az FVM Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatala — a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a kapolyi Haladás Mezõgazdasági Szövetkezet használatában levõ, részarány-földtulajdonnak megfelelõ földek
kiadása céljából.
A sorsolás helye: Kapoly, Mûvelõdési Ház
A sorsolás ideje: 2002. június 18., 9 óra.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: kapolyi Haladás Mezõgazdasági Szövetkezet gazdálkodási területén részarányföldtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Bálványos
Helyrajzi szám

0161/2

Mûvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

8,5332

Összes AK érték

95,47

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

82,02

Település: Kapoly
Helyrajzi szám

081/15
092/2
0102/6
1416/

Mûvelési ág

gyep, szántó, erdõ
szántó, erdõ
szántó, erdõ

Terület
(ha, m2)

159,9408
86,2816
135,7616

Összes AK érték

2276,51
1118,26
2118,80

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

187,79 Földmérési jelek
17,87
180,32 Földmérési jelek

Település: Somogymeggyes
Helyrajzi szám

011/3
023
044

Mûvelési ág

szántó
gyep
gyep

Terület
(ha, m2)

3,3380
4,1046
3,3465

Összes AK érték

52,18
20,11
25,43

Sorsolandó AK érték

0,04
1,49

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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046/6
049/4
052/3
072
078
0117
0116

MAGYAR KÖZLÖNY
Mûvelési ág

szántó
gyep
gyep
szántó
gyep
gyep
gyep

Terület
(ha, m2)

0,5630
2,1439
2,3896
6,6722
0,1955
3,1400
1,1318

Összes AK érték

7,06
59,60
66,43
104,30
0,96
73,79
26,60

4087
Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1,02
34,25
63,47
1,38
0,96
10,31
0,30

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsolás egyidejûleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorolást követõ 48 órán belül
a Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz (7400
Kaposvár, Csokonai u. 3.) kifogást nyújthat be.

Az FVM Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatala — a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a batéi Kaposmente Mezõgazdasági Szövetkezet használatában levõ, részarány-földtulajdonnak megfelelõ földek
kiadása céljából.
A sorsolás helye: Baté, Mûvelõdési Ház
A sorsolás ideje: 2002. június 19., 9 óra.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: batéi Kaposmente Mezõgazdasági Szövetkezet gazdálkodási területén részarányföldtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Kaposkeresztúr
Helyrajzi szám

089
427
487/2
1027
1028
1080
1091
1111
1154/2
1174
1183
1346

Mûvelési ág

erdõ
gyümölcsös
gyep, erdõ
szántó
szántó
szõlõ
kert
szántó
erdõ
erdõ, gyep
gyep, kert
gyep, erdõ

Terület
(ha, m2)

16,5242
0,1280
0,2340
0,6470
0,5383
0,2526
0,0797
0,1579
0,1602
1,2800
0,5351
1,2078

Összes AK érték

92,54
2,44
4,30
11,78
9,80
7,68
1,52
2,87
0,67
7,62
13,90
8,10

Sorsolandó AK érték

5,13
0,40
1,00
11,78
9,80
7,68
1,52
2,87
0,11
7,62
13,90
4,94

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Település: Taszár
Helyrajzi szám

069/9

Mûvelési ág

gyep

Terület
(ha, m2)

13,1195

Összes AK érték

260,05

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0,18 Bányaszolgalmi jog

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsolás egyidejûleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorolást követõ 48 órán belül
a Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz (7400
Kaposvár, Csokonai u. 3.) kifogást nyújthat be.

Az FVM Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatala — a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a somogysámsoni Marótvölgye Mezõgazdasági Szövetkezet használatában levõ, részarány-földtulajdonnak megfelelõ földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Somogysámson, Fõ u. 98., Polgármesteri Hivatal
A sorsolás ideje: 2002. június 25., 9 óra.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: somogysámsoni Marótvölgye Mezõgazdasági Szövetkezet gazdálkodási területén
részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Csákány
Helyrajzi szám

07/2

Mûvelési ág

szántó, gyep

Terület
(ha, m2)

11,2660

Összes AK érték

195,77

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

7,23

Település: Somogysámson
Helyrajzi szám

1018/2
1094/4
1579/2

Mûvelési ág

gyep
kert
kert

Terület
(ha, m2)

0,2122
0,1493
0,1284

Összes AK érték

4,05
3,51
3,02

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

4,05
3,51
3,02

Település: Somogyzsitfa
Helyrajzi szám

013/4
081/6
083

Mûvelési ág

gyep
gyep
szántó

Terület
(ha, m2)

0,0216
1,6811
1,2310

Összes AK érték

0,54
42,36
34,22

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsolás egyidejûleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.

Sorsolandó AK érték

0,54
42,36
1,37

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorolást követõ 48 órán belül
a Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz (7400
Kaposvár, Csokonai u. 3.) kifogást nyújthat be.

Az FVM Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatala — a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a szorosadi Koppányvölgye Mezõgazdasági Szövetkezet használatában levõ, részarány-földtulajdonnak
földek kiadása céljából.

megfelelõ

A sorsolás helye: Szorosad, Arany J. u. 11., Polgármesteri Hivatal
A sorsolás ideje: 2002. június 26., 9 óra.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: szorosadi Koppányvölgye Mezõgazdasági Szövetkezet gazdálkodási területén
részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Somogyacsa
Helyrajzi szám

0275/1
0336
2504
2505
2506
2507
2511/2
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528

Mûvelési ág

szántó, gyep
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó, gyümölcsös
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

9,5978
17,0794
0,2069
0,2102
0,2749
0,2574
0,6401
0,2683
0,3037
0,2997
0,2891
0,4457
0,2385
0,3162

Összes AK érték

116,22
227,48
2,38
2,42
3,16
2,96
9,07
4,67
3,49
3,45
2,02
5,13
1,67
2,21

Sorsolandó AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

10,99
2,00
1,20
2,42
3,16
2,96
9,07
4,67
3,49
3,45
2,02
0,32
1,24
1,05

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsolás egyidejûleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorolást követõ 48 órán belül
a Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz (7400
Kaposvár, Csokonai u. 3.) kifogást nyújthat be.
Lukács Zoltán s. k.,
hivatalvezetõ
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A Magyar Demokrata Fórum 2001. évi módosított pénzügyi beszámolója
Ezer forintban

Bevételek
1.
2.
3.
4.

Tagdíjak
Állami költségvetésbõl származó támogatás
Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektõl
4.1.1. Belföldiektõl (az 500 000 Ft alatti)
4.1.2. Külföldiektõl (a 100 000 Ft alatti)
4.2. Jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságtól
4.2.1. Belföldiektõl (az 500 000 Ft alatti)
4.2.2. Külföldiektõl (a 100 000 Ft alatti)
4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. Belföldiektõl (az 500 000 Ft alatti)
4.3.2. Külföldiektõl (a 100 000 Ft alatti)
5. A párt által alapított vállalat és kft. nyereségébõl származó bevétel
6. Egyéb bevételek

10 449
93 973
—
13 874
1 052
1 052
—
—
—
—
12 822
10 703
2 119
—
10 998
129 294

Összes bevétel a gazdasági évben

Kiadások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
Támogatás egyéb szervezetnek
Vállalkozások alapítására fordított összegek
Mûködési kiadások
Eszközbeszerzés
Politikai tevékenység kiadásai
Egyéb kiadások

—
241
—
107 528
514
11 639
4 763

Összes kiadás a gazdasági évben

124 685

Dr. Dávid Ibolya s. k.,
a Magyar Demokrata Fórum
országos elnöke
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Magyar Közlöny különszámaként megjelentette az

1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKRÕL
ÉS A KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
címû, A/4 formátumú, 56 oldal terjedelmû kiadványt.
A kiadvány az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 2002. január 1-jétõl hatályos szövegét, az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény kivonatos szövegét, az illetékekkel kapcsolatos
ügyiratok kezelésérõl, az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl szóló 32/1999. (XII. 22.)
PM rendeletet, az új illetékbélyegek forgalomba hozataláról szóló 18/2000. (V. 9.) PM rendeletet, továbbá
az illeték megállapításának mellõzésérõl szóló 18/1999. (VIII. 18.) PM rendeletet és 40/2001. (XI. 7.) PM
rendeletet tartalmazza.
A kézirat lezárva: 2001. december 7-én.
Ára: 560 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)
lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az

1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKRÕL
ÉS A KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
címû kiadványt ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: .............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………
cégszerû aláírás
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KÜLÖNSZÁM

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE
(1992. évi XXII. törvény)
A módosítások kihirdetését követõen megjelent Magyar Közlöny-különszám a Munka Törvénykönyvét már
az aktuális, európai jogharmonizációs célú (2001. július 1-jén hatályba lépett) változásokkal egységes szerkezetben tartalmazza.
Ára: 728 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a Magyar Közlöny-különszámot (A Munka Törvénykönyve) ............ példányban.
Ára: 728 Ft + postaköltség. A befizetéshez számlát kérek/csekket kérek. (A megfelelõt kérjük aláhúzni.)
Megrendelõ neve:
Megrendelõ címe:
Dátum:

Aláírás:

Megrendelését küldje el a Magyar Hivatalos Közlönykiadó postacímére: 1394 Budapest, Pf. 361.
Fax: 267-2780 vagy 338-4746. A kiadvány megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) és az elektronikus közlönyboltban (www.mhk.hu/kozlonybolt) is.
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MAGYAR KÖZ LÖNY

KÖZLEM ÉNY
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Magyar Közlöny különszámaként megjelentette az

1959. ÉVI IV. TÖRVÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL
ÉS AZ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY
A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL
címû, A/4 formátumú, 232 oldal terjedelmû kiadványt.
A különszám az 1959. évi IV. törvény és az 1952. évi III. törvény 2002. január 1-jétõl hatályos szövegét
tartalmazza.
A kézirat lezárva: 2002. január 15-én.
Ára: 1372 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)
lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az

1959. ÉVI IV. TÖRVÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL
ÉS AZ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY
A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL
címû kiadványt ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: .............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………
cégszerû aláírás
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent az

I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
(2000. évi C. törvény a számvitelrõl)

címû, A/4 formátumú, 88 oldal terjedelmû kiadvány.
A kézirat lezárva: 2001. október 1.
Ára: 588 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az

I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
(2000. évi C. törvény a számvitelrõl)

címû kiadványt ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ
számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás
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MAGYAR KÖZLÖNY

KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
címû, A/4 formátumú, 416 oldal terjedelmû kiadvány.
A kötet a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeleteket tartalmazza, így a különbözõ gazdálkodók (a biztosítók; a betétbiztosítási és az intézményvédelmi alapok,
valamint a befektetõvédelmi alap; a befektetési alapok; a kockázatitõke-társaságok és a kockázatitõke-alapok; a Pénztárak Garancia Alapja; az egyházi jogi személyek; az ÁPV Rt.; az árutõzsde, az
értékpapírtõzsde és az elszámolóházak; az MNB; a magánnyugdíjpénztárak; az önkéntes
nyugdíjpénztárak; az államháztartás szervezetei; a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások; a
befektetési vállalkozások; az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak; a Magyar
Államkincstár; illetve egyes egyéb szervezetek) beszámolókészítési, könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, továbbá a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól rendelkezõ
jogszabályokat.
A kézirat lezárva: 2002. február 20-án.
Ára: 2576 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)
lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
címû kiadványt ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: .............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………
cégszerû aláírás
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TiszteltElõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell
változást bejelenteniük a 2002. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra
szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az
elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási
megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos
Közlönykiadó,1394 Budapest 62. Pf. 357. Fax: 318-6668.)

A 2002. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Határozatok Tára
Házi Jogtanácsadó
Hírközlési Értesítõ
Hivatalos Értesítõ
Ifjúsági és Sport Értesítõ
Igazságügyi Közlöny
Gazdasági és Foglalkoztatási Közlöny
Környezetvédelmi Értesítõ
Közlekedési és Vízügyi Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ

56 784 Ft/év
10 752 Ft/év
2 688 Ft/év
14 448 Ft/év
59 136 Ft/év
14 784 Ft/év
10 416 Ft/év
13 104 Ft/év
2 688 Ft/év
3 696 Ft/év
8 400 Ft/év
2 688 Ft/év
9 072 Ft/év
13 776 Ft/év
8 064 Ft/év
13 776 Ft/év
11 088 Ft/év
11 424 Ft/év

Magyar Közigazgatás
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele
Oktatási Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Statisztikai Közlöny
Szociális és Munkavédelmi Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Vízügyi Értesítõ
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

5 376 Ft/év
2 688 Ft/év
13 776 Ft/év
3 360 Ft/év
18 144 Ft/év
13 104 Ft/év
7 728 Ft/év
10 416 Ft/év
6 720 Ft/év
4 032 Ft/év
7 392 Ft/év
6 384 Ft/év
1 680 Ft/év
2 688 Ft/év
3 696 Ft/év
4 032 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A Házi Jogtanácsadó címû lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendelõlapon.
Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.
Éves elõfizetési díja 2688 Ft áfával.

A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteménye 2002. évi éves elõfizetési díjai:
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

48 000 Ft
64 000 Ft
80 000 Ft

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

96 000 Ft
112 000 Ft
128 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2001. évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További
információ kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztõbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla.
A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2002. évi éves elõfizetési díj: 56 784 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 112 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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