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a TÁKISZ feladatairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A m´úemléki nyilvántartás részletes szabályairól . . . . . . . . . . . . . .
Az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltésér´ól, elkészítésér´ól és elosztásáról szóló 12/1997. (VIII. 14.) MüM rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A helyi önkormányzatok színházi támogatásáról . . . . . . . . . . . . .
Az elismerések adományozásának rendjér´ól . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egyetemi tanárok felmentésér´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Magyar Államvasutak R észvénytársaság meghatározott hiteleinek állami átvállalására vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról
A nemzeti és etnikai kisebbségek országgy´úlési képviseletér´ól . .
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MAGYAR KÖZLÖNY

I. rész

SZEMÉLYI RÉSZ

A Miniszterelnök el´óterjesztésére

1998/3. szám

Magyarország külföldi megismertetése, a magyar kultúra népszer´úsítése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Charles Taylor Coutts-nak, a Magyar Rádió szekcióvezet´ójének,
m´úvészi életm´úve elismeréseként
Németh József Balázs Béla-díjas fotóm´úvésznek, Kiváló
M´úvésznek,

a Magyar Kultúra Napja alkalmából
m´úvészi életm´úvük elismeréseként
Ádám Ottónak, a Színház- és Filmm´úvészeti F´óiskola
egyetemi tanárának, Kossuth-díjas rendez´ónek, Kiváló
M´úvésznek,
Kokas Ignác Kossuth-díjas fest´óm´úvésznek, Kiváló M´úvésznek,

öt évtizedes alkotó munkájáért, a magyar és nemzetközi
építész szövetségekben végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Böhönyey János Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek,
a Magyar Építészek Szövetsége elnökének,

több évtizedes m´úvészi munkásságuk és m´úvészetpedagógiai tevékenységük elismeréseként

eredményes oktató-nevel´ó munkássága elismeréseként
dr. Istvánfi Csabának, a pszichológia tudomány kandidátusának, a Magyar Testnevelési Egyetem Testneveléselmélet és Pedagógiai Tanszék egyetemi tanárának,

Szinetár Miklósnak, a Magyar Állami Operaház f´óigazgatójának, a Színház- és Filmm´úvészeti F´óiskola egyetemi
tanárának, Kossuth-díjasnak, Kiváló M´úvésznek,
Petrovics Emil Kossuth-díjas zeneszerz´ónek, a Liszt Ferenc Zenem´úvészeti F´óiskola tanszékvezet´ó egyetemi tanárának, Kiváló M´úvésznek,
m´úvészi pályája elismeréseként
Eck Imre Kossuth-díjas koreográfusnak, Kiváló M´úvésznek,
több évtizedes magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
dr. Stark Antalnak, a közgazdaságtudomány doktorának, a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium helyettes
államtitkárának a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozat);

eredményes vezet´ói,
munkásságáért

tudományos

és

oktató-nevel´ó

dr. Bauer Miklósnak, az orvostudomány doktorának, a
Pécsi Orvostudományi Egyetem Fül-Orr-Gégeklinika
egyetemi tanárának,
m´úvészi pályájuk elismeréseként
Benk´ó Dániel lant- és gitárm´úvésznek,
Kaszás Ildikónak, a Magyar Állami Operaház magántáncosának, balettm´úvésznek, Érdemes M´úvésznek,
Tordy Géza Kossuth-díjas színm´úvésznek, a Budapesti
Kamaraszínház f´órendez´ójének, Kiváló M´úvésznek,
irodalmi életm´úve elismeréseként
dr. Bojtár Endrének, az irodalomtudomány kandidátusának, irodalomtörténésznek, m´úfordítónak, a 2000. cím´ú
folyóirat f´ószerkeszt´ó-helyettesének,

újságírói munkássága elismeréseként
Kepes András újságírónak,
a konduktív nevelés fejlesztése, világszerte történ´ó elismertetése érdekében kifejtett oktató-nevel´ó és tudományos tevékenységéért
Kozma Gyulánénak, a Mozgássérültek Pet´ó András Nevel´óképz´ó és Nevel´óintézete f´óiskolai tanárának, f´óigazgatónak,
magas színvonalú szakmai munkássága elismeréseként
dr. Koródi Lászlónak, a mez´ógazdasági tudomány kandidátusának, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Kar Zöldségtermesztési Tanszék nyugalmazott
egyetemi tanárának,
a Kortárs M´úvészeti Múzeum létrehozása és a kortárs
magyar képz´óm´úvészet népszer´úsítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
dr. Néray Katalin Munkácsy Mihály-díjas m´úvészettörténésznek, a Kortárs M´úvészeti Múzeum igazgatójának,
nemzeti, történeti és kulturális örökségünk ápolása, valamint az egyetemes emberi értékek gyarapítása terén végzett kiemelked´ó tevékenysége elismeréseként
Pálos Frigyes prépostnak, hatvani kanonok plébánosnak, az Országos Katolikus Egyházm´úvészeti és M´úemléki
Tanács tagjának,
a matematikatanárok képzése, továbbképzése, a matematikai tehetségek felfedezése és gondozása terén végzett
kimagasló tevékenységéért
Pósa Lajosnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi adjunktusának,
tudományos életm´úve elismeréseként
dr. Sík Tibornak, a Gödöll´ói Agrártudományi Egyetem
MTK Biotechnológiai és Molekuláris Genetika Tanszék
egyetemi tanárának a
MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozat);
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kimagasló oktató-nevel´ó munkájáért, vezet´ói tevékenységéért
dr. Bikás Ern´ónek, a gy´óri Széchenyi István F´óiskola
f´óiskolai docensének, oktatási f´óigazgató-helyettesnek,
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m´úvészi tevékenységük elismeréseként
Szervét Tibornak, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színm´úvészének,
Szögi Csaba koreográfusnak, a Közép-Európai Táncszínház igazgatójának,

életm´úve elismeréseként
Bozsó János Munkácsy Mihály-díjas fest´óm´úvésznek,

m´úfordítói munkássága elismeréseként
Varga György írónak, m´úfordítónak,

kimagasló szakmai munkája elismeréseként
dr. Buda Józsefnek, az orvostudomány kandidátusának,
a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi F´óiskolai
Kar f´óigazgatójának, f´óiskolai tanárnak,

munkássága elismeréseként
Vörösváry Ákos látványtáros, m´úgy´újt´ónek a
MAGYAR

a m´úvel´ódés és az oktatás területén kifejtett munkája
elismeréseként

KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KISKERESZTJE
(polgári tagozat);

dr. Csefkó Ferencnek, az MTA Regionális Kutatások
Központja f´óigazgató-helyettesének,
a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter el´óterjesztésére
m´úvészi tevékenysége elismeréseként
Demcsák Ottónak, a Gy´óri Balett Harangozó-díjas magántáncosának,
m´úvészi pályája elismeréseként
Vukán György Erkel Ferenc-díjas zeneszerz´ónek, Liszt
Ferenc-díjas zongoram´úvésznek,
magas színvonalú szakmai munkájuk elismeréseként
dr. Kardos Lászlónak, a Soros Alapítvány volt igazgatójának,
dr. Kádár Györgynének, a neveléstudomány kandidátusának, a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium f´óosztályvezet´ó-helyettesének,
dr. Matskási Istvánnak, a biológiai tudomány kandidátusának, a Magyar Természettudományi Múzeum f´óigazgatójának,
a magyar kultúra német nyelvterületen történ´ó népszer´úsítése érdekében végzett munkássága elismeréseként
dr. Michael Kluth dramaturgnak, filmrendez´ónek, a
WDR TV és INTERNATIONALES Társaság munkatársának,
m´úvészi és pedagógusi munkásságáért
Menyhárt Jacqueline Liszt Ferenc-díjas balettm´úvésznek, a Magyar Táncm´úvészeti F´óiskola f´óiskolai tanárának, Érdemes M´úvésznek,
magas színvonalú m´úvészeti tevékenységéért
Miklósa Erikának, a Magyar Állami Operaház magánénekesének,
m´úvészi tevékenysége és néprajzi gy´újt´ómunkája elismeréseként
Stoller Antalnak, a Honvéd Együttes táncm´úvészének,
koreográfusnak,

eredményes pedagógus és vezet´ói munkája elismeréseként
dr. Bernáth Lászlónénak, a Hunfalvy János Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium igazgatójának,
magas színvonalú szakmai munkásságáért
Botfalussy Magdolnának, a F´óvárosi Pedagógiai Intézet
igazgatóhelyettesének,
m´úvészeti és pedagógus tevékenységéért
Dvorszky Erzsébetnek, a Magyar Táncm´úvészeti F´óiskola f´óiskolai adjunktusának, balettmesternek,
több mint negyedszázados kimagasló pedagógus munkássága elismeréseként
Farkas Bélánénak, a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola tanárának,
pedagógus életm´úvéért
Farkas Gábor nyugalmazott tanítónak,
példaérték´ú két évtizedes vezet´ói és közéleti munkásságáért
Gyurity Marinnak, a hercegszántói Horvát Tanítási
Nyelv´ú Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának, tanárnak,
a közm´úvel´ódés területén végzett kimagasló tevékenységéért
Harsányi István m´úvel´ódéskutatónak,
eredményes oktató-nevel´ó munkásságáért
Hidy Pálné dr.-nak, az Eszterházy Károly Tanárképz´ó
F´óiskola Közm´úvel´ódési Tanszék tanszékvezet´ó f´óiskolai
docensének,
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eredményes vezet´ói és pedagógus munkájáért
Holtságné Csipán Ágnesnek, a budapesti Kós Károly
Ének-zenetagozatos Általános Iskola igazgatójának,
három évtizedes magas színvonalú munkásságáért
dr. Horváth Józsefnek, a mez´ótúri GATE Mez´ógazdasági
F´óiskolai Kar f´óiskolai docensének, kollégiumi igazgatónak,
több évtizedes kiemelked´ó szakírói, szakkritikusi munkásságáért
Kaán Zsuzsa tánctörténésznek,

kritikusnak,

két évtizedes magas színvonalú munkájáért
Kocsis Katalinnak, a nagykanizsai Városi Könyvtár zenei könyvtárosának,

1998/3. szám

két évtizedes magas színvonalú vezet´ói és pedagógus
munkásságáért
László Péternek, a jászapáti Mészáros L´órinc Gimnázium és Szakközépiskola m´úszaki igazgatóhelyettesének,
eredményes munkája elismeréseként
Novák Csabának, a fóti Károlyi István Gyermekközpont
gazdasági igazgatójának,
magas színvonalú szakmai munkájáért
Sánta Ágnesnek, az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet dokumentátorának,
pedagógus életm´úvéért
Seréndi Istvánnak, a mónosbéli Általános Iskola nyugalmazott tanárának,
m´úvészetpedagógiai életm´úvéért

negyedszázados kimagasló szakmai munkájáért
Kovács Istvánnak, a Déri Miksa Szakközépiskola, Szakmunkásképz´ó és Diákotthon igazgatójának,

Váradi Istvánnak, az Országos Közoktatási Intézet tudományos f´ómunkatársának,
három évtizedes oktató-nevel´ó munkásságáért

három évtizedes szakmai életútjáért
Madarász Istvánnénak, a XII. ker. Enyhén Értelmi Fogyatékosok Általános Iskolája igazgatójának,
magas színvonalú szakmai munkásságáért
Volenszki Miklósnak, a Kecskeméti Tanítóképz´ó F´óiskola gazdasági f´óigazgatójának a

Vékony Attilánénak, a IV. kerületi B´órfest´ó Utcai Általános Iskola tanítójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);
életm´úvéért

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat);

négy évtizedes dramaturgi tevékenységéért

Artner Árpádnak, a Madách Színház ügyel´ójének,
közel négy évtizedes pedagógusi és közéleti tevékenységéért
Bencsics Imrénének, a Vas Megyei Pedagógiai Intézet
nyugalmazott szaktanácsadójának,

Kakuszi Imrénének, a Madách Színház dramaturgjának,
eredményes munkájáért
pedagógus életm´úvéért
Katona Józsefnének, az Újpesti Szolgáltató Központ alsó
tagozatos szaktanácsadójának,
négy évtizedes eredményes közm´úvel´ódési tevékenységéért
Kovács Józsefnek, a székesfehérvári IKARUS ,,Gárdonyi Géza’’ M´úvel´ódési Ház igazgatójának,
három évtizedes pedagógus, vezet´ói és közéleti munkásságáért
Kozma Imrénének, a martf´úi Martos Flóra Általános
Iskola igazgatóhelyettesének,
három évtizedes oktató-nevel´ó munkásságáért
K´ómíves Istvánnak, XIX. kerületi Bolyai János Általános Iskola tanárának,

Busi Tibornénak, a Magyar Táncm´úvészeti F´óiskola tanulmányi csoportvezet´ójének,
eredményes munkájáért
Lellei Pálnak, a Budapest Bábszínház mechanikai csoportvezet´ójének,
kimagasló szakmai tevékenységéért
Tóth Sándornak, a Budapesti Kamaraszínház gépkocsivezet´ójének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
BRONZ ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
5/1998. (I. 23.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Észt Köztársaság Kormánya között a terrorizmus,
a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett b´únözés
elleni harcban történ´ó együttm´úködésr´ól szóló,
Budapesten, 1997. május 13-án aláírt Megállapodás
kihirdetésér´ól
(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás
1997. december 1. napján megtörtént.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt
Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer
tiltott forgalma és a szervezett b´únözés elleni harcban
történ´ó együttm´úködésr´ól szóló, Budapesten 1997. május
13-án aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
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1. Cikk

1. A Felek, országaik jogrendjének rendelkezéseit figyelembe véve, együttm´úködnek a terrorizmus, a kábítószer
tiltott forgalma és a szervezett b´únözés megakadályozásában, a b´únmegel´ózésben és a b´únüldözésben.
2. A Felek különösen azokban az esetekben m´úködnek
együtt, amelyekben a b´úncselekmények vagy azok el´ókészületei az egyik Fél országának felségterületén valósulnak meg,
és adatok utalnak, a másik Fél országának felségterületére.
2. Cikk
A terrorizmus leküzdésére a Felek, országaik jogrendje
alapján és ezen Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével:
1. ismereteket és adatokat cserélnek a tervezett vagy
elkövetett terrorakciókról, a részt vev´ó személyekr´ól, a
végrehajtás módjáról és a végrehajtás során használt technikai eszközökr´ól;
2. ismereteket és adatokat cserélnek azokról a terrorista
csoportokról, illetve azok tagjairól, amelyek a cselekményeiket a másik Fél országának területén, annak hátrányára,
érdekei ellen tervezik, hajtják, illetve hajtották végre. Kicserélik továbbá azon ismereteiket és adataikat, amelyek a terrorizmus leküzdéséhez vagy a közbiztonságra súlyos veszélyt
jelent´ó b´úncselekmények elhárításához szükségesek.
3. Cikk

2. §
A Megállapodás magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:
,,MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Észt Köztársaság Kormánya között a terrorizmus,
a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett b´únözés
elleni harcban történ´ó együttm´úködésr´ól
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)
attól a törekvést´ól vezérelve, hogy hozzájáruljanak kétoldalú kapcsolataik fejl´ódéséhez,
abban a meggy´óz´ódésükben, hogy az együttm´úködés a
b´únözés, különösen a szervezett b´únözés, a kábítószer tiltott
forgalma és a terrorizmus elleni harcban, valamint ezek hatásos megakadályozásában lényeges jelent´óséggel bír,
azzal a célkit´úzéssel, hogy fokozzák közös er´ófeszítéseiket a terrorizmus elleni harcban,
egyeztetni kívánva a nemzetközi szervezett b´únözés elleni akcióikat,
a tárgyban meglév´ó nemzetközi szerz´ódésekre figyelemmel az alábbiakban állapodtak meg:

A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint prekurzorok tiltott termesztésének, kinyerésének, el´óállításának,
behozatalának, kivitelének és átszállításának, továbbá jogellenes forgalmazásának megakadályozására a Felek — országaik jogrendjének figyelembevételével — különösen:
1. közlik egymással a kábítószer tiltott el´óállításában és
kereskedelmében részt vev´ó személyek, e személyek elkövetési módszereit rejtekhelyeinek és szállítóeszközeinek
adatait, a kábítószerek és pszichotróp anyagok származási
és rendeltetési helyeit, valamint az ilyen b´úncselekmények
különleges részleteit, amennyiben ez a b´úncselekmény
megakadályozásához vagy a közrendet súlyosan veszélyeztet´ó b´úncselekmény elhárításához szükséges;
2. közlik egymással a tiltott nemzetközi forgalmazás
szokásos módszereir´ól szerzett és egyéb ide vonatkozó
ismereteiket;
3. kicserélik a kábítószer-kereskedelemre és a kábítószerekkel való visszaélésre vonatkozó kriminalisztikai és
kriminológiai kutatási eredményeiket;
4. mintákat bocsátanak egymás rendelkezésére a visszaélésre alkalmas növényi vagy szintetikus eredet´ú kábítószerekb´ól, pszichotróp anyagokból;
5. kicserélik egymással a kábítószerek, pszichotróp
anyagok és prekurzorok törvényes forgalmazásának ellen´órzésével kapcsolatos tapasztalataikat, tekintettel az azzal
való visszaélés lehet´óségére;

214

MAGYAR KÖZLÖNY

6. a Felek országaik jogrendje által megengedett, öszszehangolt rend´óri intézkedéseket foganatosítanak a tiltott kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott el´óállításának megakadályozására.
4. Cikk
A Felek együttm´úködnek a b´únözés, különösen a szervezett b´únözés felderítésében, megakadályozásában. Ennek során:
1. közlik egymással a szervezett b´únözésben résztvev´ók
adatait, a tettesek kapcsolataira vonatkozó adatokat, a
b´únöz´ó szervezetek és b´únöz´ó csoportok felépítésér´ól
szóló ismereteiket, csoportmagatartást, a tényállásokat,
különösen az elkövetés idejét, helyét, módját, a megtámadott objektumokat, a különleges körülményeket, valamint
a megsértett büntet´ó jogszabályokat és a megtett intézkedéseket, amennyiben ez a b´úncselekmények megel´ózéséhez, megakadályozásához szükséges;
2. megkeresésre olyan intézkedéseket foganatosítanak,
amelyeket a megkeresett Fél országának joga megenged;
3. a b´únüldözés során együttm´úködnek — ezen Megállapodással és a jogrendjükkel összhangban — egyeztetett intézkedésekkel, személyi, tárgyi és szervezési támogatással;
4. adatokat és tapasztalatokat cserélnek a nemzetközi
b´únözés elkövetési módszereir´ól, új formáiról;
5. kicserélik a kriminalisztikai és kriminológiai, valamint egyéb b´únügyi vonatkozású kutatási eredményeket,
kölcsönösen tájékoztatják egymást a nyomozások gyakorlatáról, munkamódszereik és eszközeik alkalmazásáról,
azok továbbfejlesztése céljából;
6. kérelemre egymás rendelkezésére bocsátanak ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyek b´úncselekményekb´ól származnak, továbbá amelyekkel b´úncselekményeket követtek el;
7. a szervezett b´únözés elleni harc el´ósegítése érdekében
képzésre, továbbképzésre szakembereket küldenek egymás országaiba a magasabb szint´ú szakismeretek megszerzése, a b´únözéssel szemben alkalmazott eszközök és módszerek, a krimináltechnika korszer´ú eredményeinek kölcsönös megismerése céljából;
8. szükség szerint munkatalálkozókat tartanak az öszszehangolt intézkedések el´ókészítésére és végrehajtásuk
el´ósegítésére.
5. Cikk
A Felek együttm´úködése kiterjed továbbá:
1. a Megállapodás tárgyát képez´ó b´úncselekményekkel
kapcsolatos jogi szabályozással összefügg´ó információk
cseréjére;
2. a b´úncselekménnyel szerzett haszonnal kapcsolatos
információk cseréjére;
3. a külföldiekre, illet´óleg a migrációra vonatkozó jogi
szabályozás és tapasztalatok cseréjére;
4. azon információk cseréjére, amelyek a másik Fél
számára az embercsempészés, valamint a munkaer´óvel
való tiltott kereskedelem elleni harchoz szükségesek.
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1. A Felek felhatalmazott szervei — az Észt Köztársaság
részér´ól a Belügyminisztérium, a Szociális Ügyek Minisztériuma, a Rend´ór-f´ókapitányság, Biztonsági Hivatal, Határ´órség Hivatala, Állampolgársági és Migrációs Hivatal és a
Vámhivatala; a Magyar Köztársaság részér´ól a Belügyminisztérium, a Népjóléti Minisztérium, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, az Országos
R end´ór-f´ókapitányság, a Vám- és Pénzügy´órség Országos
Parancsnoksága, a Határ´órség Országos Parancsnoksága —
saját hatáskörükben és illetékességi területükön e Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében közvetlenül és
operatív módon együttm´úködnek, ennek során az együttm´úködés konkrét területeit és a kapcsolattartás módját együttm´úködési jegyz´ókönyvben rögzíthetik.
2. Eltér´ó megállapodás hiányában az együttm´úköd´ó
szervek közötti kapcsolat és információcsere angol nyelven történik.
7. Cikk
Az együttm´úködés során átadott, személyre vonatkozó
adatok védelmére mindegyik Fél országa hatályos jogszabályainak figyelembevételével a következ´ó feltételek érvényesek:
1. a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott
célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;
2. az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt
az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekr´ól;
3. a személyekre vonatkozó adatokat kizárólag a b´únüldöz´ó hatóságoknak és a terrorizmus, kábítószer és a szervezett b´únözés elleni harcban illetékes szerveknek szabad
átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az
átadó hatóság el´ózetes engedélyével történhet;
4. az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességér´ól meggy´óz´ódni, valamint arról, hogy az átadás szükségszer´ú-e és arányban áll-e az átadás céljával. Emellett meg
kell tartani a másik Fél nemzeti joga szerint meghatározott
adatok átadásának korlátozására vonatkozó el´óírásokat.
Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok
is átadásra kerültek, úgy err´ól a tényr´ól a fogadó Felet
haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles a helyesbítés átvezetésére, a téves vagy át nem adható adat
azonnali megsemmisítésére;
5. a jogosult személy számára, kérésére, felvilágosítást kell
adni a személyér´ól meglév´ó adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezettség nem áll fenn,
ha az adott ország joga nem teszi kötelez´óvé. A személyi
adatokról történ´ó felvilágosítás adásánál annak a Félnek a
nemzeti joga az irányadó, amely az adatokat átadja;
6. az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogrendjében
érvényes adattörlési határid´óket. Ezekt´ól függetlenül a közölt személyre vonatkozó adatokat a szükségesség megsz´únésekor törölni kell. Az átvett adat törlésér´ól annak okáról
az átadó Felet azzal egy id´óben értesíteni kell. Az átvett
adatot a jelen Megállapodás megsz´únésekor törölni kell;
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7. mindkét Fél köteles a személyre szóló adatok átadásáról, átvételér´ól és törlésér´ól nyilvántartást vezetni;
8. a Felek kötelesek az átadott, személyre szóló adatokat
hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és
nyilvánosságra hozatal ellen.
8. Cikk
1. A Felek biztosítják a bármelyik Fél által bizalmasnak
min´ósített adatok titkosságát, amennyiben azok az átadó
ország jogszabályai értelmében titkosnak min´ósülnek.
2. A jelen Megállapodás értelmében átadott anyagok,
adatok és technikai eszközök harmadik ország részére
történ´ó továbbadása csak az átadó Fél illetékes szervének
hozzájárulásával lehetséges.
9. Cikk
1. A Felek a jelen Megállapodásban szabályozott együttm´úködés el´ósegítésére és értékelésére vegyes bizottságot
állítanak fel. A Felek a vegyes bizottság összetételér´ól
diplomáciai úton tájékoztatják egymást.
2. A vegyes bizottság kétévente legalább egyszer ülést
tart. További ülések megtartását szükség szerint bármelyik
Fél kezdeményezheti. A bizottság a Magyar Köztársaságban és az Észt Köztársaságban felváltva tartja üléseit.
10. Cikk
Bármelyik Fél a megkeresés teljesítését, támogatását,
illetve az együttm´úködési intézkedést részben vagy egészben megtagadhatja, vagy azt bizonyos feltételekt´ól függ´óvé
teheti, ha az saját nemzeti jogát sérti, a biztonságát avagy
más lényeges érdekeit veszélyezteti.
11. Cikk
Ezen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Magyar
Köztársaság és az Észt Köztársaság által kötött egyéb kétvagy többoldalú nemzetközi szerz´ódéseket.
12. Cikk
E Megállapodás a jóváhagyásáról szóló diplomáciai
jegyzék kicserélését követ´ó harmincadik napon lép hatályba.
A Felek ezt a Megállapodást határozatlan id´óre kötik.
A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás attól az id´óponttól számított hat
hónap elteltével lép hatályba, amikor az a másik Félhez
megérkezett.
Készült Budapesten, az 1997. év május hónap 13. napján, két eredeti példányban, magyar és észt nyelven, mindkét nyelv´ú szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

Az Észt Köztársaság
Kormánya nevében’’
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3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. december 31. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter, a népjóléti miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter gondoskodik.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
6/1998. (I. 23.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság
Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott
forgalma és a szervezett b´únözés elleni harcban történ´ó
együttm´úködésr´ól szóló, Rigában, 1997. március 6-án
aláírt Megállapodás kihirdetésér´ól
(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás
1997. november 14. napján megtörtént.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett
Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer
tiltott forgalma és a szervezett b´únözés elleni harcban
történ´ó együttm´úködésr´ól szóló, Rigában 1997. március
6-án aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. §
A Megállapodás magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:
,,MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság
Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott
forgalma és a szervezett b´únözés elleni harcban történ´ó
együttm´úködésr´ól
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság
Kormánya (a továbbiakban: Felek),
attól a törekvést´ól vezérelve, hogy hozzájáruljanak kétoldalú kapcsolataik fejl´ódéséhez,
abban a meggy´óz´ódésükben, hogy az együttm´úködés a
b´únözés, különösen a szervezett b´únözés, a kábítószer tiltott
forgalma és a terrorizmus elleni harcban, valamint ezek hatásos megakadályozásában lényeges jelent´óséggel bír,
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azzal a célkit´úzéssel, hogy fokozzák közös er´ófeszítéseiket a terrorizmus elleni harcban,
egyeztetni kívánva a nemzetközi szervezett b´únözés elleni akciókat,
a tárgyban meglév´ó nemzetközi szerz´ódésekre figyelemmel az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
1. A Felek, országaik jogrendjének rendelkezéseit figyelembe véve, együttm´úködnek a terrorizmus, a kábítószer
tiltott forgalma és a szervezett b´únözés megakadályozásában, a b´únmegel´ózésben és a b´únüldözésben.
2. A Felek különösen azokban az esetekben m´úködnek
együtt, amelyekben a b´úncselekmények vagy azok el´ókészületei az egyik Fél országának felségterületén valósulnak
meg, és adatok utalnak a másik Fél országának felségterületére.
2. Cikk
A terrorizmus leküzdésére a Felek, országaik jogrendje
alapján és ezen Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével:
1. ismereteket és adatokat cserélnek a tervezett vagy
elkövetett terrorakciókról, a részt vev´ó személyekr´ól, a
végrehajtás módjáról és a végrehajtás során használt technikai eszközökr´ól;
2. ismereteket és adatokat cserélnek azokról a terrorista
csoportokról, illetve azok tagjairól, amelyek a cselekményeiket a másik Fél országának területén, annak hátrányára, érdekei ellen tervezik, hajtják, illetve hajtották végre.
Kicserélik továbbá azon ismereteiket és adataikat, amelyek a terrorizmus leküzdéséhez vagy a közbiztonságra
súlyos veszélyt jelent´ó b´úncselekmények elhárításához
szükségesek.
3. Cikk
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint prekurzorok tiltott termesztésének, kinyerésének, el´óállításának, behozatalának, kivitelének és átszállításának, továbbá jogellenes forgalmazásának megakadályozására a Felek
— országaik jogrendjének figyelembevételével — különösen:
1. közlik egymással a kábítószer tiltott el´óállításában és
kereskedelmében részt vev´ó személyek, e személyek rejtekhelyeinek és szállítóeszközeinek adatait, elkövetési
módszereit, a kábítószerek és pszichotróp anyagok származási és rendeltetési helyeit, valamint az ilyen b´úncselekmények különleges részleteit, amennyiben ez a b´úncselekmény megakadályozásához vagy a közrendet súlyosan veszélyeztet´ó b´úncselekmény elhárításához szükséges;
2. közlik egymással a tiltott nemzetközi forgalmazás
szokásos módszereir´ól szerzett és egyéb ide vonatkozó
ismereteiket;
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3. kicserélik a kábítószer-kereskedelemre és a kábítószerekkel való visszaélésre vonatkozó kriminalisztikai és
kriminológiai kutatási eredményeiket;
4. mintákat bocsátanak egymás rendelkezésére a visszaélésre alkalmas növényi vagy szintetikus eredet´ú kábítószerekb´ól, pszichotróp anyagokból;
5. kicserélik egymással a kábítószerek, pszichotróp
anyagok és prekurzorok törvényes forgalmazásának ellen´órzésével kapcsolatos tapasztalataikat, tekintettel az azzal
való visszaélés lehet´óségére;
6. a Felek országaik jogrendje által megengedett, öszszehangolt rend´óri intézkedéseket foganatosítanak a tiltott kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott el´óállításának megakadályozására.
4. Cikk
A Felek együttm´úködnek a b´únözés, különösen a szervezett b´únözés felderítésében, megakadályozásában. Ennek során:
1. közlik egymással a szervezett b´únözésben résztvev´ók
adatait, a tettesek kapcsolataira vonatkozó adatokat, a
b´únöz´ó szervezetek és b´únöz´ó csoportok felépítésér´ól
szóló ismereteiket, a típusos tettes- és csoportmagatartást,
a tényállásokat, különösen az elkövetés idejét, helyét,
módját, a megtámadott objektumokat, a különleges körülményeket, valamint a megsértett büntet´ó jogszabályokat
és a megtett intézkedéseket, amennyiben ez a b´úncselekmények megel´ózéséhez, megakadályozásához szükséges;
2. megkeresésre olyan rend´óri intézkedéseket foganatosítanak, amelyeket a megkeresett Fél országának joga
megenged;
3. a nyomozásnál együttm´úködnek — ezen Megállapodással és a jogrendjükkel összhangban — egyeztetett rend´óri intézkedésekkel, személyi, tárgyi és szervezési támogatással;
4. adatokat és tapasztalatokat cserélnek a nemzetközi
b´únözés elkövetési módszereir´ól, új formáiról;
5. kicserélik a kriminalisztikai és kriminológiai, valamint egyéb b´únügyi vonatkozású kutatási eredményeket,
kölcsönösen tájékoztatják egymást a nyomozások gyakorlatáról, munkamódszereik és eszközeik alkalmazásáról,
azok továbbfejlesztése céljából;
6. kérelemre egymás rendelkezésére bocsátanak ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyek b´úncselekményekb´ól származnak, továbbá amelyekkel b´úncselekményeket követtek el;
7. a szervezett b´únözés elleni harc el´ósegítése érdekében
képzésre, továbbképzésre szakembereket küldenek egymás országaiba a magasabb szint´ú szakismeretek megszerzése, a b´únözéssel szemben alkalmazott eszközök és módszerek, a krimináltechnika korszer´ú eredményeinek kölcsönös megismerése céljából;
8. szükség szerint munkatalálkozókat tartanak az öszszehangolt intézkedések el´ókészítésére és végrehajtásuk
el´ósegítésére.
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5. Cikk

A Felek együttm´úködése kiterjed továbbá:
1. a Megállapodás tárgyát képez´ó b´úncselekményekkel
kapcsolatos jogi szabályozással összefügg´ó információk
cseréjére;
2. a b´úncselekménnyel szerzett haszonnal kapcsolatos
információk cseréjére;
3. a külföldiekre, illet´óleg a migrációra vonatkozó jogi
szabályozás és tapasztalatok cseréjére;
4. azon információk cseréjére, amelyek a másik Fél
számára az embercsempészés, valamint a munkaer´óvel
való tiltott kereskedelem elleni harchoz szükségesek.
6. Cikk
1. A Felek felhatalmazott szervei — a Magyar Köztársaság részér´ól a Belügyminisztérium, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, az
Országos Rend´ór-f´ókapitányság, a Vám- és Pénzügy´órség
Országos Parancsnoksága, a Határ´órség Országos Parancsnoksága; a Lett Köztársaság részér´ól a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium — saját hatáskörükben
és illetékességi területükön e Megállapodásban foglaltak
végrehajtása érdekében közvetlenül és operatív módon
együttm´úködnek, ennek során az együttm´úködés konkrét
területeit és a kapcsolattartás módját együttm´úködési
jegyz´ókönyvben rögzíthetik.
2. Eltér´ó megállapodás hiányában az együttm´úköd´ó
szervek közötti kapcsolat és információcsere magyar és
angol nyelven történik.
7. Cikk
Az együttm´úködés során átadott, személyre vonatkozó
adatok védelmére mindegyik Fél országa hatályos jogszabályainak figyelembevételével a következ´ó feltételek érvényesek:
1. a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által
megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;
2. az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt
az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekr´ól;
3. a személyekre vonatkozó adatokat kizárólag a b´únüldöz´ó hatóságoknak és a terrorizmus, kábítószer és a szervezett b´únözés elleni harcban illetékes szerveknek szabad
átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az
átadó hatóság el´ózetes engedélyével történhet;
4. az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességér´ól meggy´óz´ódni, valamint arról, hogy az átadás szükségszer´ú-e és arányban áll-e az átadás céljával. Emellett meg
kell tartani a másik Fél nemzeti joga szerint meghatározott
adatok átadásának korlátozására vonatkozó el´óírásokat.
Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok
is átadásra kerültek, úgy err´ól a tényr´ól a fogadó Felet
haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles a he-
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lyesbítés átvezetésére, a téves vagy át nem adható adat
azonnali megsemmisítésére;
5. a jogosult személy számára, kérésére, felvilágosítást kell
adni a személyér´ól meglév´ó adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezettség nem áll fenn,
ha az adott ország joga nem teszi kötelez´óvé. A személyi
adatokról történ´ó felvilágosítás adásánál annak a Félnek a
nemzeti joga az irányadó, amely az adatokat átadja;
6. az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogrendjében
érvényes adattörlési határid´óket. Ezekt´ól függetlenül a közölt személyre vonatkozó adatokat a szükségesség megsz´únésekor törölni kell. Az átvett adat törlésér´ól annak okáról
az átadó Felet azzal egy id´óben értesíteni kell. Az átvett
adatot a jelen Megállapodás megsz´únésekor törölni kell;
7. mindkét Fél köteles a személyre szóló adatok átadásáról, átvételér´ól és törlésér´ól nyilvántartást vezetni;
8. a Felek kötelesek az átadott, személyre szóló adatokat
hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és
nyilvánosságra hozatal ellen.
8. Cikk
1. A Felek biztosítják a bármelyik Fél által bizalmasnak
min´ósített adatok titkosságát, amennyiben azok az átadó
ország jogszabályai értelmében titkosnak min´ósülnek.
2. A jelen Megállapodás értelmében átadott anyagok,
adatok és technikai eszközök harmadik ország részére
történ´ó továbbadása csak az átadó Fél illetékes szervének
hozzájárulásával lehetséges.
9. Cikk
1. A Felek a jelen Megállapodásban szabályozott együttm´úködés el´ósegítésére és értékelésére vegyes bizottságot
állítanak fel. A Felek a vegyes bizottság összetételér´ól
diplomáciai úton tájékoztatják egymást.
2. A vegyes bizottság kétévente legalább egyszer ülést
tart. További ülések megtartását szükség szerint bármelyik
Fél kezdeményezheti. A bizottság a Magyar Köztársaságban és a Lett Köztársaságban felváltva tartja üléseit.
10. Cikk
Bármelyik Fél a megkeresés teljesítését, támogatását,
illetve az együttm´úködési intézkedést részben vagy egészben megtagadhatja, vagy azt bizonyos feltételekt´ól függ´óvé
teheti, ha az saját nemzeti jogát sérti, a biztonságát avagy
más lényeges érdekeit veszélyezteti.
11. Cikk
Ezen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Magyar
Köztársaság és a Lett Köztársaság által kötött egyéb kétvagy többoldalú nemzetközi szerz´ódéseket.
12. Cikk
Ezen Megállapodás az azt követ´ó harmincadik napon
lép hatályba, amikor a Szerz´ód´ó Felek diplomáciai úton
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írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a
hatálybalépéshez szükséges bels´ó jogi el´óírásoknak.

,,Európai filmkoprodukciós egyezmény

A Felek ezt a Megállapodást határozatlan id´óre kötik.
A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás attól az id´óponttól számított hat
hónap elteltével lép hatályba, amikor az a másik Félhez
megérkezett.

Preambulum

Készült Rigában, az 1997. év március hónap 6. napján,
két eredeti példányban, magyar, lett és angol nyelven,
mindhárom nyelv´ú szöveg egyaránt hiteles. Eltér´ó értelmezés esetén az angol nyelv´ú szöveg a meghatározó.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

A Lett Köztársaság
Kormánya nevében’’

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. december 14. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli
miniszter, valamint a pénzügyminiszter gondoskodik.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
7/1998. (I. 23.) Korm.
rendelete
az Európa Tanács keretében 1992. október 2-án
létrejött európai filmkoprodukciós egyezmény
kihirdetésér´ól

Az Európa Tanács tagállamai és az Európai Kulturális
Egyezmény egyéb részesei mint aláírók,
arra való tekintettel, hogy az Európa Tanács célja, hogy
biztosítsa tagjai teljesebb egységét, különösen azért, hogy
védje és támogassa a közös örökségüket jelent´ó eszméket
és elveket,
arra való tekintettel, hogy az alkotás és önkifejezés szabadsága alkotóelemei ezeknek az elveknek,
arra való tekintettel, hogy az Európai Kulturális Egyezmény egyik célja az európai országok kulturális sokszín´úségének meg´órzése,
abból a célból, hogy meger´ósödjék a filmkoprodukció,
amely az alkotás egyik eszköze és a kulturális sokszín´úség
európai szint´ú kifejez´ódése,
azzal a szándékkal, hogy továbbfejlesszék ezeket az elveket, valamint figyelembe véve a Miniszterek Bizottsága
ajánlásait a filmm´úvészetr´ól és az audiovizuális szolgáltatásokról, különös tekintettel az R(86)3 számú ajánlásra,
amely az audiovizuális termékek el´óállítását hivatott el´ósegíteni Európában,
egyetértve azzal, hogy az Euroimages, az igényes filmm´úvészeti és audiovizuális alkotások koprodukcióját és
forgalmazását szolgáló európai alap, megfelel´óen támogatja az európai filmkoprodukciós tevékenységeket, és új
ösztönz´óje az európai filmkoprodukciók fejl´ódésének,
azzal az elhatározással, hogy e kulturális célt úgy szolgálják, hogy közös er´óvel növelik e téren a filmalkotások
létrehozását, és kidolgozzák azokat a szabályokat, amelyek
megfelelnek az európai multilaterális filmkoprodukciók
igényének,
figyelembe véve, hogy egységes szabályok elfogadása
segíti a korlátozások csökkentését, és bátorítja az európai
filmkoprodukciós együttm´úködést,
a következ´ó egyezményt kötötték:

(Az egyezmény aláírása 1996. október 24-én megtörtént.)
1. §
A Kormány az Európa Tanács keretében 1992. október
2-án létrejött európai filmkoprodukciós egyezményt e rendelettel kihirdeti.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Cikkely
Az egyezmény célja

2. §
Az egyezmény hivatalos magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:

A jelen egyezmény aláírói vállalják, hogy el´ósegítik a
koprodukciós filmgyártást Európában, az alább meghatározott feltételek szerint.
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2. Cikkely
Az egyezmény hatálya

A jelen egyezmény szabályozza a Felek olyan kapcsolatait, amelyek a Felek területén kezdeményezett filmgyártási koprodukciókat érintenek.
A jelen egyezmény érvénye kiterjed:
— olyan koprodukciókra, amelyekben legalább három,
a jelen egyezményt aláíró három különböz´ó országban
m´úköd´ó filmgyártó cég vesz részt; valamint
— olyan koprodukciókra, amelyekben legalább három,
a jelen egyezményt aláíró három különböz´ó országban
m´úköd´ó filmgyártó cég, valamint egy vagy több olyan filmgyártó is részt vesz, amely nem az egyezményt aláíró országban m´úködik. Az utóbbi esetben azonban az egyezményt alá nem író országokban m´úköd´ó filmgyártók teljes
hozzájárulása a produkcióhoz nem haladhatja meg a teljes
gyártási költség 30 százalékát.
A fenti esetek mindegyikében a jelen egyezmény rendelkezései csak akkor érvényesek, ha a koprodukcióban készült alkotás európai filmm´úvészeti m´únek min´ósül a jelen
egyezmény 3. Cikkelye 3. bekezdésének megfelel´óen.
A jelen egyezmény aláírói között érvényben lév´ó kétoldalú megállapodások továbbra is érvényben maradnak a
kétoldalú koprodukciók tekintetében.
Multilaterális koprodukciók esetében a jelen egyezmény rendelkezései az egyezmény aláírói között korábban létrejött kétoldalú megállapodások rendelkezései
helyébe lépnek. Abban az esetben, ha a kétoldalú koprodukciókra vonatkozó rendelkezések nem ütköznek a
jelen megállapodás rendelkezéseibe, továbbra is hatályban maradnak.
Amennyiben nincs olyan megállapodás, amely szabályozná a jelen egyezmény aláírói közötti kétoldalú koprodukciós
kapcsolatokat, a jelen egyezmény a kétoldalú koprodukciókra is kiterjed, azt az esetet kivéve, ha a Felek valamelyike a
jelen egyezmény 20. Cikkelyének megfelel´óen ett´ól eltér´óen
rendelkezett.

3. Cikkely
Meghatározások
A jelen egyezmény alkalmazása során:
— a ,,filmalkotás’’ kifejezés minden olyan alkotásra,
els´ósorban játékfilmre, animációs filmre és dokumentumfilmre vonatkozik, terjedelemt´ól vagy médiumtól függetlenül, amely megfelel a jelen egyezményt aláíró országban
érvényben lev´ó, az adott filmgyártást szabályozó rendelkezéseknek, és filmszínházakban történ´ó bemutatás céljából
készült;
— a ,,koprodukcióban részt vev´ó filmgyártó cég’’ kifejezés a jelen egyezményt aláíró országokban m´úköd´ó film-
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gyártókra vagy producerekre vonatkozik, amelyek vagy
akik koprodukciós szerz´ódések aláírói;
— az ,,európai filmalkotás’’ kifejezés olyan filmm´úvészeti alkotást jelent, amely megfelel a jelen egyezmény
szerves részét alkotó, II. Függelékben található feltételeknek;
— a ,,multilaterális koprodukció’’ kifejezés olyan filmalkotásra vonatkozik, amelynek létrehozásában legalább
három filmgyártó cég vesz részt a jelen megállapodás 2.
Cikkelye 2. bekezdésének megfelel´óen.

II. Fejezet
A koprodukciókra vonatkozó szabályok
4. Cikkely
Azonos elbírálás a nem koprodukcióban készült filmekkel
Azoknak a multilaterális koprodukciókban készült
európai filmalkotásoknak, amelyek a jelen egyezmény
hatálya alá esnek, ugyanazokat a kedvezményeket kell
élvezniük a jogszabályok és egyéb rendelkezések tekintetében, mint amelyek a koprodukciókban részt vev´ó, a
jelen egyezményt aláíró országokban a nem koprodukcióban készül´ó filmekre vonatkoznak.
A kedvezményeket a koprodukcióban részt vev´ó filmgyártó cégek számára azok a jelen egyezményt aláíró országok biztosítják, ahol e filmgyártók m´úködnek, az adott
országban érvényben lev´ó jogszabályok és egyéb rendelkezések feltételeinek és korlátozásainak, valamint a jelen
egyezmény rendelkezéseinek megfelel´óen.

5. Cikkely
A koprodukciós min´ósítés elnyerésének feltételei
Ahhoz, hogy egy, több filmgyártó cég együttm´úködésében készül´ó film megkapja a koprodukciós min´ósítést, a
koprodukcióban résztvev´óknek meg kell kapniuk az érintett országok illetékes hatóságai jóváhagyását. E jóváhagyás kibocsátása el´ótt az illetékes hatóságok a kérelemr´ól
konzultálnak. Az idevonatkozó eljárás megfelel a jelen
egyezmény I. Függelékének rendelkezéseivel, amelyek
ezen egyezmény szerves részét képezik.
A koprodukciós min´ósítés elnyerése iránti kérelmet az
I. Függelékben található kérelmezési eljárás szerint kell az
illetékes hatóságokhoz benyújtani. Az ilyen jóváhagyás
végleges, kivéve az olyan eseteket, amikor a kérelmez´ók
képtelenek vállalt kötelezettségeiket teljesíteni a m´úalkotás m´úvészeti, pénzügyi vagy technikai körülményeit illet´óen.
Nem adható koprodukciós min´ósítés olyan projektnek,
amely nyilvánvalóan pornográf jelleg´ú, er´ószakos cselek-
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ményeket népszer´úsít, vagy leplezetlenül sérti az emberi
méltóságot.
A koprodukciós státusszal együtt járó kedvezményeket
olyan, együttm´úköd´ó filmgyártó cégek kaphatják meg,
amelyekr´ól feltételezhet´ó, hogy rendelkeznek a szükséges
technikai felszereltséggel, pénzügyi háttérrel és szakmai
felkészültséggel.
A szerz´ód´ó államoknak meg kell jelölniük az e Cikkely 2. bekezdésében említett illetékes hatóságokat. Erre egy olyan nyilatkozatban kerülhet sor, amelyet a jelen
egyezmény aláírásakor tesznek, vagy a ratifikációs, az
elfogadási, a jóváhagyási vagy a csatlakozási okmányok
letétbe helyezésekor. Az ilyen nyilatkozat kés´óbb módosítható.

6. Cikkely
A koprodukcióban résztvev´ók hozzájárulásainak
részarányai
Multilaterális koprodukció esetében a minimális hozzájárulás mértéke nem lehet a filmalkotás teljes gyártási
költsége 10 százalékánál kevesebb, és maximális mértéke
nem haladhatja meg ugyanennek a 70 százalékát. Abban
az esetben, ha a minimális hozzájárulás 20 százalék alatt
van, az érintett Fél lépéseket tehet abból a célból, hogy
korlátozza, vagy tegye lehetetlenné a nemzeti, filmgyártást
támogató programok igénybevételét.
Abban az esetben, ha a jelen egyezmény a 2. Cikkely
4. bekezdésének megfelel´óen egy, a Felek között létrejött kétoldalú megállapodás helyébe lép, a minimális
hozzájárulás mértéke nem lehet a filmalkotás teljes
gyártási költsége 20 százalékánál kevesebb, és a legnagyobb hozzájárulás sem haladhatja meg a filmalkotás
teljes gyártási költsége 80 százalékát.

7. Cikkely
A koprodukcióban résztvev´ók jogai
A koprodukciós szerz´ódésnek biztosítania kell a koprodukcióban részt vev´ó Felek számára az eredeti kép- és hangfelvétel negatívjának a tulajdonjogát. A szerz´ódés tartalmazzon olyan kikötését, hogy az ilyen negatívot a koprodukcióban résztvev´ók által kölcsönösen elfogadott helyen kell tartani, és részükre az akadálytalan hozzáférést biztosítani kell.
A koprodukciós szerz´ódés biztosítson minden, a koprodukcióban részt vev´ó Fél részére jogot, hogy hozzájuthasson egy inter-negatívhoz vagy a másolat valamilyen más
formájához.
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8. Cikkely

Technikai és m´úvészeti részvétel
A koprodukcióban résztvev´ók mindegyike köteles érdemi technikai és m´úvészeti hozzájárulást tenni. Általánosságban kijelenthet ´ó, és a Felekre vonatkozó nemzetközi kötelezettségekb´ól levonható, hogy a koprodukcióban résztvev´ók alkotói, technikai és m´úvészeti személyzethez, a m´úalkotásokban szerepl´ó el´óadókhoz és
a filmalkotások elkészítéséhez felhasznált felszerelésekhez való hozzájárulása legyen arányos pénzügyi befektetésük nagyságával.
Az érintett Felekre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeknek megfelel´óen és a forgatókönyv igényeit
figyelembe véve, a filmalkotás elkészítésében részt vev´ó
technikai és szakemberi stábot azoknak az államoknak
az állampolgáraiból kell összeállítani, amelyeknek filmgyártói részt vesznek az adott koprodukcióban. Kivételes esetekt ´ól eltekintve az utómunkálatokat is a fenti
országokban kell elvégezni.

9. Cikkely
A koprodukciók további formái
A 8. Cikkely rendelkezéseit´ól eltér´óen és a jelen egyezményt aláíró országok jogszabályai és egyéb szabályai figyelembevételével, a különböz´ó országok együttm´úködésével létrejött filmalkotások koprodukciós min´ósítést kaphatnak a jelen megállapodás alapján, amennyiben megfelelnek a következ´ó feltételeknek:
— a különböz´ó hozzájárulások között, a koprodukciós szerz´ódésnek megfelel´óen, tartalmaznak egy vagy
több, tisztán pénzügyi kisebbségi hozzájárulást is, feltéve, hogy az egyes országokra es´ó rész nem kisebb, mint
a gyártási költség 10 százaléka, és nem nagyobb, mint
annak 25 százaléka;
— a koprodukció résztvev´ói között ott találunk egy
többségi együttm´úköd´ót is, amely érdemi, technikai és
m´úvészeti hozzájárulást nyújt a projekthez, és megfelel
azoknak a feltételeknek, amelyek alapján a készül´ó filmalkotás hazájában nemzeti m´úalkotásnak min´ósül;
— segítik az európai identitás meger´ósödését; továbbá
— olyan koprodukciós szerz´ódések keretében készülnek, amelyek, többek között, rendelkeznek a bevételek
megfelel´ó elosztásáról.
A filmgyártási együttm´úködés ezen további formái csak
akkor min´ósíthet´ók koprodukciónak, ha elnyerik az illetékes hatóságok egyedi hozzájárulását, különös tekintettel
az alábbi, 10. Cikkely rendelkezéseire.
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10. Cikkely
Általános részvételi egyensúly

A jelen egyezményt aláíró országoknak filmgyártási
kapcsolataikban általában véve törekedniük kell az egyensúlyra mind a befektetett pénzeszközöket, mind a koprodukcióban el´óállított filmalkotásokhoz történ´ó m´úvészeti
és technikai hozzájárulásukat illet´óen.
A jelen megállapodást aláíró azon Fél, amely egy jelent´ósebb id´ószak tekintetében a film koprodukciós kapcsolatok terén a jelen megállapodást aláíró egy vagy több más
országgal kapcsolatban azt tapasztalja, hogy az vagy azok
a sajátjánál nagyságrenddel kisebb aktivitást mutatnak —
kulturális identitása fenntartása figyelembevételével —
megtagadhatja egy további koprodukció jóváhagyását
mindaddig, amíg az érintett Féllel vagy Felekkel a kiegyensúlyozott filmgyártási kapcsolatok helyre nem állnak.

11. Cikkely
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— a filmalkotást általában annak az országnak a kvótájához adják hozzá, amelyiknek többségi részesedése volt
a filmalkotás elkészítésében;
— olyan filmalkotás esetében, amelynek az elkészítésében a résztvev´ók egyenl´ó arányban osztoznak, a filmalkotást annak az országnak a kvótájához kell hozzáadni, amelyiknek a legjobbak az esélyei arra, hogy az érintett filmet
importáló országba exportáljon;
— amennyiben a fenti bekezdések nem alkalmazhatók,
a filmalkotást annak a Félnek a kvótájához kell hozzáadni,
amelyik a rendez´ót adja.

14. Cikkely
Nyelvi el´óírások
A koprodukciós min´ósítés kibocsátásakor valamely érintett ország illetékes hatósága megkövetelheti az adott országban m´úköd´ó, a koprodukcióban részt vev´ó filmgyártótól,
hogy nyújtsa be a filmalkotás végleges változata forgatókönyvét az adott ország valamelyik hivatalos nyelvén.

Beutazás és tartózkodás
A hatályos törvényeknek, rendeleteknek és nemzetközi
kötelezettségeknek megfelel´óen, mindegyik Fél köteles a
többi Fél, koprodukcióban részt vev´ó technikai és m´úvészeti személyzete számára biztosítani a beutazást, a tartózkodást és a munkavállalási engedély megszerzését. Hasonlóképpen, mindegyik Fél engedélyezi a jelen egyezmény
hatálya alá es´ó filmalkotások elkészítéséhez és forgalmazásához szükséges berendezések vámel´ójegyzés keretében
történ´ó behozatalát, majd újbóli kivitelét.

15. Cikkely
Fesztiválok
Annak az esetnek a kivételével, ha a koprodukcióban
résztvev´ók másként döntenek, a koprodukcióban készített
filmalkotásokat a nemzetközi filmfesztiválokon az a Fél
mutatja be, ahol a többségi részvétel´ú koprodukciós partner m´úködik. Amennyiben egy filmalkotás az alkotók
egyenl´ó pénzügyi részvételével készült, a filmet az a Fél
mutatja be, amelyik a rendez´ót adja.

12. Cikkely
A koprodukcióban részt vev´ó országok feltüntetése

III. Fejezet

A koprodukcióban részt vev´ó országokat megfelel´óen
fel kell tüntetni a koprodukcióban készített filmalkotásokban.
Ezeknek az országoknak nevét világosan fel kell tüntetni a film alkotóinak felsorolásakor, az összes népszer´úsít´ó
és reklámanyagban, valamint a filmalkotás bemutatásakor.

Záró rendelkezések

13. Cikkely
Export
Amennyiben egy koprodukcióban készült filmalkotást
olyan országba exportálnak, ahol kvóta szabályozza a filmalkotások importját, és a koprodukcióban részt vev´ó valamelyik félnek nincs joga arra, hogy filmalkotásával szabadon megjelenhessen az importáló országban, akkor:

16. Cikkely
Aláírás, ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás
A jelen egyezmény aláírásra nyitva áll az Európa Tanács
tagállamai és az Európai Kulturális Egyezményt aláíró
egyéb államok számára, amelyek egyetértésüket a következ´ó módokon fejezhetik ki:
— aláírással, fenntartás nélkül a ratifikálásra, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozóan; vagy
— ratifikálást, elfogadást vagy jóváhagyást igényl´ó aláírással, amelyet azután ratifikálás, elfogadás vagy jóváhagyás követhet.
A ratifikálási, elfogadási vagy jóváhagyási okmányokat
az Európa Tanács F´ótitkáránál kell letétbe helyezni.
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17. Cikkely
Hatálybalépés

A jelen egyezmény annak a hónapnak az els´ó napján
lép hatályba, amely azon napot követ ´ó három hónapos
id´ószak leteltét követi, amely alatt öt állam, ideértve az
E urópa Tanács legalább négy tagját, kötelez´ónek ismeri
el az egyezményt, a 16. Cikkely rendelkezéseinek megfelel´óen.
Bármely olyan aláíró állam vonatkozásában, amely csatlakozási szándékát ezt követ´óen fejezi ki, az egyezmény
annak a hónapnak az els´ó napján lép hatályba, amely azt a
napot követ´ó három hónapos id´ószak után következik,
amikor az aláírás vagy a ratifikációs, elfogadási vagy jóváhagyási okirat letétbe helyezése megtörtént.

18. Cikkely
Azoknak az államoknak a csatlakozása, amelyek nem
tagjai az Európa Tanácsnak
A jelen egyezmény hatálybalépését követ´óen az Európa
Tanács Miniszterek Bizottsága felhívhat bármely olyan
európai államot, amely nem tagja az Európa Tanácsnak
vagy az Európai Gazdasági Közösségnek, hogy csatlakozzon a jelen egyezményhez, az Európa Tanács Alapszabálya
20. d) Cikkelyében meghatározott többségi döntése és a
Miniszterek Bizottságában képviseletre jogosult szerz´ód´ó
államok képvisel´óinek egyhangú szavazata alapján.
Bármely csatlakozó állam vagy az Európai Gazdasági
Közösség vonatkozásában, annak csatlakozása esetén, az
egyezmény annak a hónapnak az els´ó napján lép hatályba,
amely azon id´ópont utáni három hónapos id´ószak leteltét
követi, amikor a csatlakozási okmányt letétbe helyezték az
Európa Tanács F´ótitkáránál.
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Az el´óz´ó két bekezdés alapján tett, bármely területtel
kapcsolatos nyilatkozat visszavonható egy, a F´ótitkárnak
címzett értesítéssel. A visszavonás azon id´ópontot követ´ó
három hónapos id´ószak letelte után következ´ó hónap els´ó
napján lép hatályba, amikor a F´ótitkár az ilyen értesítést
átvette.

20. Cikkely
Fenntartások
Bármely állam az aláíráskor vagy a ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezésekor kijelentheti, hogy a 2. Cikkely 1. bekezdése nem
vonatkozik kétoldalú koprodukciós kapcsolataira egy vagy
több Fél vonatkozásában. Emellett fenntarthatja magának
a jogot egy, a 9. Cikkely 1. a) bekezdésében meghatározott
maximális részvételi aránytól eltér´ó részvételi arányra.
Más fenntartás nem köthet´ó ki.
Bármely Fél, amely az el´óz´ó bekezdésnek megfelel´óen
fenntartással élt, azt részben vagy egészében visszavonhatja az Európa Tanács F´ótitkárának címzett értesítésében.
Az ilyen visszavonás akkor lép életbe, amikor azt a F´ótitkár megkapja.

21. Cikkely
Az egyezmény felmondása
Bármely Fél, bármikor felmondhatja a jelen egyezményt
az Európa Tanács F´ótitkárának címzett értesítéssel.
Az ilyen felmondás azon napot követ´ó három hónapos
id´ószak után következ´ó hónap els´ó napján lép hatályba,
amikor a F´ótitkár ezt az értesítést átvette.

22. Cikkely
19. Cikkely

Értesítések

Területi megszorítások

Az E urópa Tanács F ´ótitkárának értesítenie kell az
E urópa Tanács tagállamait, valamint mindazokat az államokat és az E urópai G azdasági Közösséget, amelyek
csatlakozhatnak a jelen egyezményhez, vagy amelyeket
erre felhívhatnak a következ´ó eseményekr´ól:
— amennyiben az egyezményt újabb ország írta alá;
— amennyiben ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási
vagy csatlakozási okmányt helyeztek letétbe;
— amennyiben a jelen egyezmény bármilyen hatálybalépésére került sor, a 17., 18. és 19. Cikkelynek megfelel´óen;
— bármely nyilatkozatról, amelyet az 5. Cikkely 5. bekezdése alapján tesznek;
— a jelen egyezmény bármilyen felmondásáról, amely
a 21. Cikkely alapján történik;

A ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási
okmány aláírásakor vagy letétbe helyezésekor, bármely
állam meghatározhatja azt a területet vagy területeket,
amelyekre a jelen egyezmény érvényes.
A jelen egyezményt aláíró bármelyik Fél tetsz´óleges
kés´óbbi id´ópontban egy, az Európa Tanács F´ótitkárának
címzett nyilatkozatban kiterjesztheti a jelen egyezmény
hatályát bármely más, a nyilatkozatban megjelölt területre.
Az ilyen terület vonatkozásában az egyezmény azon id´ópont utáni három hónapos id´ószak leteltét követ´ó hónap
els´ó napján lép hatályba, amikor a F´ótitkár az ilyen nyilatkozatot átvette.
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— az egyezménnyel kapcsolatos bármely más fejleményr´ól, értesítésr´ól vagy közleményr´ól.
Fentiek tanúsításával a kell´ó meghatalmazással rendelkez´ó alulírottak aláírásukkal látták el a jelen egyezményt.
Készült Strasbourgban, 1992. október 2-án, angol és
francia nyelven, melyek mindegyike egyaránt hiteles,
egyetlen példányban, amelyet az Európa Tanács levéltárában kell elhelyezni.
Az Európa Tanács F´ótitkára hiteles másolatokat küld a
16. Cikkely 1. bekezdésében meghatározott államoknak,
valamint bármely egyéb olyan államnak és az Európai
Gazdasági Közösségnek, amelyek felhívást kaphatnak arra, hogy csatlakozzanak a jelen egyezményhez.

I. Függelék
Kérelmezési eljárás
Ahhoz, hogy a jelen egyezményt aláíró országokban
m´úköd´ó, és a koprodukciókban részt vev´ó filmgyártók
részesülhessenek a jelen egyezmény által meghatározott
kedvezményekb´ól, a koprodukciókban résztvev´óknek a
forgatás megkezdése el´ótt két hónappal kérelmezniük kell
a koprodukciós min´ósítés megadását. Kérelmükhöz az
alább felsorolt okmányokat kell csatolniuk. Ezeket az okmányokat annyi példányban kell megküldeniük az illetékes hatóságoknak, hogy azokat a hatóságok a forgatás
megkezdése el´ótt legkés´óbb egy hónappal továbbíthassák
a többi Fél hatóságainak:
— másolat az adott m´ú szerz´ói jogának megvásárolását
igazoló szerz´ódésr´ól, vagy bármely más okirat, amely igazolja, hogy az alkotók birtokába kerültek a m´ú hasznosítását biztosító szerz´ói jognak;
— egy részletes forgatókönyv;
— jegyzék a részt vev´ó országok technikai és m´úvészeti
hozzájárulásáról;
— költségvetés és részletes pénzügyi terv;
— ütemterv a filmalkotás elkészítésér´ól;
— a koprodukcióban részt vev´ó Felek koprodukciós
szerz´ódése. E szerz´ódésnek ki kell térnie arra is, hogy a
résztvev´ók hogyan osztják fel a bevételeket, és hogy a
forgalmazás milyen területi megosztásban történik.
A kérelmet, valamint az egyéb dokumentumokat,
amennyiben lehetséges, annak az illetékes hatóságnak a
nyelvén kell benyújtani, ahova azok beadásra kerülnek.
Az illetékes nemzeti hatóságok az átvételt követ´óen
megküldik egymásnak a kérelem és a csatolt dokumentáció másolati példányait. Annak a Félnek az illetékes hatósága, amely pénzügyileg kisebbségi résztvev´óje a koprodukciónak, nem adhat ki jóváhagyást mindaddig, amíg meg
nem kapta a pénzügyi szempontból többségi részvétel´ú Fél
illetékes hatóságának állásfoglalását.
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II. Függelék

Egy filmalkotás a 3. Cikkely 3. bekezdésének megfelel´óen akkor min´ósül európainak, ha legalább 15 pontot ér
el az európai filmkészít´ói funkciók alábbi felsorolása szerint lehetséges 19 pontból.
A forgatókönyvb´ól következ´ó igényeket figyelembe
véve az illetékes hatóságok, konzultáció után, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a tárgyban szerepl´ó m´ú európai
identitást fejez ki, koprodukciós min´ósítést adhatnak ki
olyan filmalkotás számára is, amely az általában megkívánt 15 pontnál kevesebbet ér el.
Európai filmkészít´ói funkciók
Alkotói csoport
Rendez´ó
Forgatókönyvíró
Zeneszerz´ó

Súlyozott
pontok
3
3
1
7

El´óadói csoport
F´ószerep
További szerep
Mellékszerep

3
2
1
6

M´úszaki és szakért´ói csoport
Operat´ór
Hangmérnök
Vágó
Díszlettervez´ó
A stúdióért vagy küls´ó helyszínért felel´ós
szakért´ó
Utómunkálatok

1
1
1
1
1
1
6

Nota bene:
Az ilyen meghatározások, mint ,,f´ószerep’’, ,,további
szerep’’, ,,mellékszerep’’ azt tükrözik, hogy egy-egy színész
hány nap forgatáson vesz részt.
Ami a 8. Cikkelyt illeti, a ,,m´úvészi’’ kifejezés az alkotói
és az el´óadói csoportra vonatkozik, míg a ,,technikai’’
kifejezés a technikai és szakért´ói csoportra vonatkozik.’’

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 1997. február 1-jét´ól kell alkalmazni.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
8/1998. (I. 23.) Korm.
rendelete
a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására
és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról
A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Tvt.) 44. §-ának (4) bekezdésében, valamint 85. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Kormány a következ´óket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed a védett és fokozottan
védett állatfajokra, alfajaikra és változataikra (a továbbiakban együtt: állatfajok), valamint azok valamennyi él´ó
és élettelen egyedére, fejl´ódési alakjára, szakaszára és származékára (a továbbiakban együtt: egyed), valamint azon
természetes személyekre és közhasznú szervezetekre,
amelyek a védett és fokozottan védett állatfajok egyedét
tartják, bemutatják, illetve hasznosítják.
(2) A védett vagy fokozottan védett és a természetvédelmi oltalom alatt nem álló állatfajok keresztez´ódései (hibridjei) a természetvédelmi oltalom alatt álló
szül´ófaj szerinti védelem alatt állnak.
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(2) E rendelet, valamint a Tvt. 43. §-ának (4) bekezdése
alkalmazásában
a) természetvédelmi érdek: adott állatfaj természetes
állományának természetes vagy természetközeli állapotú él´óhelyen való fennmaradása, szaporodása, illet´óleg az adott
állatfaj védelme érdekében kidolgozott és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által jóváhagyott természetvédelmi program keretében végzett tevékenység, továbbá az állatfaj egyedét, állományát veszélyeztet´ó helyzet elhárítása, a jogszer´úen kézre
került egyed sorsáról való gondoskodás, beleértve az állatfajok védelme érdekében szükséges intézkedéseket;
b) közérdek: a természetvédelmi, valamint a természetvédelmi érdekekkel és célokkal összhangban álló oktatási,
ismeretterjesztési, kultúrtörténeti hagyományokat meg´órz´ó, továbbá tudományos célokat szolgáló tevékenység vagy
járványveszély elhárítása;
c) közhasznú tevékenység: természetvédelem, környezetvédelem, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és
oktatás, valamint kulturális örökség megóvására irányuló
tevékenység.

Általános rendelkezések
3. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott állatfajokkal és egyedeikkel kapcsolatos, e rendelet hatálya alá es´ó tevékenység
csak hatósági engedéllyel folytatható.

(3) A nemzetközi természetvédelmi egyezmény eltér´ó
rendelkezése hiányában e rendelet hatálya kiterjed a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó
állatfajokra.

(2) Tartás, bemutatás, hasznosítás, valamint a Tvt.
43. §-ának és 74. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
tevékenység akkor engedélyezhet´ó, ha az összhangban áll
a természetvédelmi érdekekkel, és nem jár az adott állatfaj
természetes állományának vagy egyedének sérelmével, illetve közérdekb´ól szükséges.

Értelmez´ó rendelkezések

4. §

2. §

Közérdekb´ól — annak jellegére tekintettel — els´ósorban a sérült, természetes vagy természetközeli állapotú,
él´óhelyére vissza nem juttatható egyedek tartása, bemutatása, hasznosítása engedélyezhet´ó.

(1) E rendelet alkalmazásában
a) védelem: a védett vagy fokozottan védett állatfaj
egyedének vagy állományának meg´órzését, fennmaradását
és fenntartását szolgáló tevékenység vagy intézkedés;
b) tartás: a védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedének birtoklása;
c) bemutatás: a védett vagy fokozottan védett állatfaj
egyedének természetvédelmi, oktatási, ismeretterjesztési
vagy tudományos célból e célra létrehozott és engedélyezett helyen való rendszeres közszemlére tétele;
d) hasznosítás: a védett vagy fokozottan védett állatfaj
egyedének — a tartás kivételével történ´ó — bármilyen
igénybevétele, beleértve a bemutatást is.

A tartásra, bemutatásra és hasznosításra vonatkozó
szabályok
5. §
(1) Védett és fokozottan védett állatfaj egyedének a tartására és bemutatására közhasznú tevékenységet folytató
a) társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet
és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetet,
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b) alapítvány,
c) közalapítvány,
d) közhasznú társaság,
e) köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény lehet´óvé teszi,
f) költségvetési szerv,
g) kizárólag közhasznú tevékenység végzésére létrehozott egyéb szervezet
[a továbbiakban a)—f) pontok együtt: közhasznú szervezet] kaphat engedélyt, amennyiben tevékenysége közérdeket szolgál, és ha rendelkezik az állat gondozását, ellátását felügyel´ó állandó alkalmazottal (a továbbiakban: felel´ós személy), továbbá az 1. számú melléklet szerinti állatfaj egyedeinek tartása esetén legalább a mellékletben meghatározott feltételeket tartósan biztosítani tudja.
(2) Természetes személy — a 8. §-ban foglalt kivétellel
— kizárólag védett állatfaj egyedének tartására és bemutatására kaphat engedélyt, amennyiben tevékenysége
közérdeket szolgál, és rendelkezik a 6. § (1) bekezdés
a)—c) pontjaiban, továbbá a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel, és az 1. számú mellékletben meghatározott fajok egyedeinek tartása esetén legalább a mellékletben meghatározott feltételeket tartósan biztosítani
tudja.
(3) Az (1)—(2) bekezdésekben meghatározott feltételeket az állatfaj élettelen egyede és származékának esetében nem kell alkalmazni.

6. §
(1) Felel´ós személy az lehet, aki
a) nagykorú és cselekv´óképes,
b) büntetlen el´óélet´ú, és vele szemben természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési bírságot vagy természetvédelmi bírságot 2 éven belül nem szabtak ki,
c) rendelkezik a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szakirányú végzettséggel és gyakorlattal.
(2) Külföldi állampolgár felel´ós személy abban az esetben lehet, ha magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és az állampolgársága szerinti állam igazolása
szerint megfelel az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
feltételeknek, továbbá rendelkezik az (1) bekezdés
c) pontja szerinti szakirányú végzettséggel és gyakorlattal.
(3) A felel´ós személy személyében bekövetkezett változást a közhasznú szervezet vezet´ójének a változás megtörténtét követ´ó 15 napon belül be kell jelenteni az illetékes
nemzeti park és természetvédelmi igazgatóságnak (a továbbiakban: igazgatóság).
(4) Ha az új felel´ós személyként bejelentett személy nem
felel meg az (1) bekezdés szerinti feltételeknek, az igazgatóság 30 napon belül meghozott határozatával kötelezi a
(3) bekezdés szerinti kötelezettet a feltételeknek megfe-
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lel´ó felel´ós személy alkalmazására. Ha a döntést követ´ó
30 napon belül a kötelezett nem gondoskodik megfelel´ó
felel´ós személy alkalmazásáról, továbbá, ha az e rendelet
1. számú mellékletében és az engedélyben meghatározott
tartási feltételeknek az engedélyes felszólítás ellenére nem
tesz eleget, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyt az igazgatóság visszavonja.
(5) Az 5. § (2) bekezdése alapján kiadott engedély
visszavonására a (4) bekezdésben meghatározott el´óírásokat megfelel´óen kell alkalmazni.

7. §
(1) Solymászati célra tartási engedély az e rendelet
3. számú mellékletében meghatározott állatfajokra adható ki.
(2) Természetes személy, közhasznú szervezet egyidej´úleg legfeljebb 2 példány solymászatra használt vadászmadár és 2 pár solymászatra használt tenyészmadár tartására
jogosult.

8. §
(1) Solymászati célra tartási engedélyt az a természetes
személy kaphat aki
a) nagykorú és cselekv´óképes,
b) büntetlen el´óélet´ú, és vele szemben természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési bírságot vagy természetvédelmi bírságot 2 éven belül nem
szabtak ki,
c) igazolja, hogy az Országos Magyar Vadászkamara
tagja,
d) a Minisztérium által szervezett vizsgabizottság el´ótt
sikeres természetvédelmi vizsgát tett,
e) a tartás e rendelet 1. számú melléklete szerinti feltételeit tartósan biztosítani tudja.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott vizsga
feltételeit, rendjét, díját, valamint tematikáját a rendelet
4. számú melléklete tartalmazza.
(3) Külföldi állampolgár solymászati célra az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen´óen tartási engedélyt akkor
kaphat, ha az állampolgársága szerinti állam igazolja, hogy
megfelel az (1) bekezdés b)—c) pontja szerinti feltételeknek.

9. §
(1) Védett állatfaj egyede bemutatásának engedélyezése
során fokozottan vizsgálni kell, hogy a tartás feltételei a
bemutatás teljes id´ótartama alatt biztosíthatók-e.
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(2) Ha a (2) bekezdésben meghatározottak vizsgálata
alapján valamelyik feltétel nem teljesíthet´ó, vagy a teljesítése az állatfaj egyedének fennmaradását jelent´ósen veszélyezteti, a bemutatási engedély kiadását meg kell tagadni.
(3) Fokozottan védett állatfaj egyedének bemutatására
kizárólag természetvédelmi érdekb´ól létrehozott közhasznú szervezetnek adható engedély, ha a bemutatás során a
(2) bekezdés szerinti feltételek biztosíthatók.
(4) Az engedéllyel tartott védett vagy fokozottan védett
állatfaj egyedének bemutatására irányuló engedély kiadását meg kell tagadni, ha az egyed bemutatása a természetvédelmi célokkal nem áll összhangban.

10. §
(1) Védett állatfaj állományának vagy egyedének hasznosítása csak akkor engedélyezhet´ó, ha az a természetes
állomány fennmaradását, az állomány biológiai sokféleségének a meg´órzését nem veszélyezteti.
(2) Fokozottan védett állatfaj állományának vagy egyedének hasznosítását, kizárólag természetvédelmi érdekb´ól
vagy közérdekb´ól, az (1) bekezdésben meghatározottak
betartásával lehet engedélyezni.
(3) Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj állományának hosszú távú fenntartható hasznosítása érdekében
a miniszter évente Tájékoztatóban határozza meg az állomány hasznosítható mennyiségét, a térbeni és id´óbeni határokat, a méretkorlátokat és a hasznosítás során alkalmazható módszereket.
(4) A (3) bekezdés szerinti Tájékoztatót a Minisztérium
hivatalos lapjában közzéteszi, valamint a hasznosításban
érdekeltek érdekképviseleti szervének közvetlenül is megküldi.

11. §
(1) Védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedének a
tudományos célú befogása, tartása, hasznosítása és jelölése
engedélyhez kötött, amely engedély iránti kérelemhez kutatási tervet kell csatolni.
(2) Védett vagy fokozottan védett madárfaj, továbbá
denevérfaj gy´úr´úzésére csak az a közhasznú szervezet kaphat engedélyt, amelynek a gy´úr´úzés irányításával megbízott tagja
a) a 6. § (1) bekezdés a)— c) pontjaiban, továbbá 6. §
(2) bekezdésében felsorolt feltételeknek megfelel,
b) sikeres gy´úr´úz´ó vizsgával rendelkezik.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kutatási tervnek tartalmaznia kell a tevékenységet végezni kívánó személyek, az azok
irányításával megbízott személyek, mint felel´ós személyek
nevét, a kutatás helyét, idejét, célját, módszerét.
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(4) A (2) bekezdésben meghatározott állatfaj egyedének
természetvédelmi vagy tudományos célú gy´úr´úzését az a
(2) bekezdés szerinti engedélyes által megbízott természetes személy végezheti, aki
a) a 6. § (1) bekezdés a)— c) pontjaiban felsorolt feltételeknek megfelel,
b) sikeres gy´úr´úz´ó vizsgával rendelkezik.
(5) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt az igazgatóság
adja ki. Amennyiben a védett állatfaj jelölésére irányuló
tevékenység több hatóság illetékességi területéhez tartozik, az engedélyez´ó a Minisztérium.
(6) Védett és fokozottan védett állatfaj egyedének természetvédelmi vagy tudományos célú jelölése nem min´ósül befogásnak, illetve tartásnak, amennyiben az állatfaj egyedét
közvetlenül a jelölést követ´óen szabadon bocsátják.
(7) A (2) és a (4) bekezdés szerinti vizsga feltételeit,
tematikáját e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(8) Az állatfaj egyedének jelölése az e rendeletben meghatározott hatósági engedélyen túlmen´óen csak a tevékenységgel érintett ingatlan tulajdonosával vagy vagyonkezel´ójével kötött megállapodás alapján végezhet´ó. Vadászterület esetén a tevékenység megkezdését az azt megel´óz´ó 3 napon belül be kell jelenteni a vadászatra jogosultnak.

Védett és fokozottan védett állatfajok
sérült egyedeinek tartása
12. §
(1) Sérült, beteg vagy egyéb ok miatt szabad életre alkalmatlan védett vagy fokozottan védett állatfaj egyede tartásának engedélyezésekor vizsgálni kell a természetvédelmi és
tudományos célra történ´ó felhasználás lehet´óségét, az egyed
bemutatásra, szaporításra való alkalmasságát.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti elhelyezésre, tartásra,
hasznosításra nincs lehet´óség, az egyedet a természetvédelmi, állatvédelmi és állategészségügyi feltételeket tartósan biztosító természetes személynél vagy közhasznú
szervezetnél kell elhelyezni.
(3) Az (1)—(2) bekezdésekben meghatározott tartás,
hasznosítás kizártsága esetén a sérült egyed életének szakszer´ú és fájdalommentes kioltásáról, tetemének természetvédelmi célú felhasználásáról kell gondoskodni.

Eljárási szabályok
13. §
(1) Védett állatfaj egyedének befogásához, tartásához, bemutatásához, valamint állományának, egyedének hasznosításához vagy jelöléséhez a befogás, tartás, bemutatás, haszno-
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sítás vagy — a 12. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel —
a jelölés helye szerinti igazgatóság engedélye szükséges.

kivételével — az engedélyes saját költségére a természetvédelmi hatóság által kiadott microchippel kell jelölni.

(2) Fokozottan védett állatfaj esetén, ha a tartás, bemutatás, hasznosítás a Tvt. 43. §-a (2) bekezdésének c), f), g),
i), j), m) pontjaiban meghatározott tevékenységgel kapcsolatos, a tartási, bemutatási, hasznosítási engedély kiadására a Minisztérium jogosult.

(6) Az (5) bekezdés szerinti jelölést a külföldre történ´ó
kivitelt vagy a külföldr´ól történ´ó behozatalt megel´óz´óen
legalább 15 nappal kell kezdeményezni a tartás helye szerint illetékes igazgatóságnál, és az igazgatóság el´ótt a jelölés megtörténtét a kivitel vagy a behozatal id´ópontja el´ótt
legalább 3 nappal igazolni kell.

(3) Védett állat befogására irányuló hatósági eljárásban
a vadászati, illetve a halászati hatóság szakhatóságként
m´úködik közre.
(4) Fehér gólya fészkének áthelyezését els´ó fokon az
igazgatóság, a solymászati célú bemutatást els´ó fokon a
Minisztérium engedélyezi.

(7) Az engedélyes az állatfaj egyedének pusztulását vagy
szaporulatát 8 napon belül köteles az engedélyez´ó hatóságnak bejelenteni és az elpusztult állat tetemét a hatóság
intézkedéséig, de legfeljebb 30 napig mélyh´útött állapotban tartani, vagy egyéb módon gondoskodni a tetem állagának meg´órzésér´ól.

14. §

15. §

(1) A védett és fokozottan védett állat tartását, bemutatását, hasznosítását engedélyez´ó határozatban rendelkezni
kell:
a) az állatfaj egyedének tulajdonjogáról,
b) az egyed egyedi jelölésér´ól,
c) az egyeddel végezhet´ó tevékenységek körér´ól,
d) az egyed tartásának helyér´ól, tartásáról, az egyedr´ól
való gondoskodásról,
e) a bemutatás, hasznosítás feltételeir´ól,
f) az esetleges szaporulat sorsáról,
g) az egyed elpusztulása esetére tetemének sorsáról.

(1) E rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lév´ó ügyekre is alkalmazni kell.

(2) Az (1) bekezdés f)—g) pontjai, az állatfaj élettelen
egyede és származéka esetében nem alkalmazhatók.
(3) Ha a védett vagy fokozottan védett állatfaj egyede
tartási helyének a megváltoztatását rendkívüli helyzet indokolja, a tartás helyének megváltoztatását 3 napon belül
be kell jelenteni az engedélyez´ó hatóságnak, amely ezt
követ´óen határoz a tartásról.
(4) A védett és fokozottan védett állatfaj egyede tartójának személyében bekövetkez´ó változáshoz a tartást engedélyez´ó hatóság engedélye is szükséges.
(5) Tartásra engedélyezett fokozottan védett állatfaj
egyedét, ha azt az engedélyes külföldre viszi, vagy külföldr´ól behozza — az állatfaj élettelen egyede és származéka

(2) Aki védett állatfaj élettelen egyede vagy származéka
kivételével védett állatfaj egyedét engedéllyel tartja, köteles az e rendelet hatálybalépését´ól számított 1 éven belül
új tartási engedély iránti kérelmet benyújtani.
(3) Az e rendelet 3. számú mellékletében nem szerepl´ó
solymászati célra engedéllyel tartott állatfaj egyedének tenyésztésére tenyésztési engedély nem adható.
(4) Aki az e rendelet hatálybalépésekor az e rendelet
7. §-ának (2) bekezdésében megállapított mértéket meghaladó számú védett állatfaj egyedét tartja, ennek tényét
e rendelet hatálybalépését követ´ó 30 napon belül köteles
az igazgatóságnál bejelenteni. A bejelentett egyedekr´ól az
igazgatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vett
védett állatfaj egyedére tenyésztési engedély, valamint új
védett állatfaj egyedére tartási és tenyésztési engedély nem
adható.
(5) Az e rendelet hatálybalépése el´ótt szerzett solymászvadász vizsga, továbbá a gy´úr´úz´ó szakvizsga a rendelet
hatálybalépését követ´ó 1 évig érvényes.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
A védett és fokozottan védett állatfajok tartásának minimális feltételeir´ól
Különböz´ó (n) létszámú csoport
EML ´ÓSÖK

küls´ó kifutó
létszám
(n)

Minden további állat

bels´ó fér´óhely

méret
m2

térfogat
m3

méret
m2

térfogat
m3

küls´ó
kifutó

bels´ó
fér´óhely

Speciális
el´óírások

Mókus

2

x

8

x

x

2 m3

x

a)

Hód

2

20

x

x

x

4 m2

x

medence

Menyét

1

1

x

x

x

x

x

a)

Hermelin

1

2

x

x

x

x

x

a)

x

vidra: medence,
borz: b)

2

Vidra, borz

2

20

x

x

x

4m

Egyéb menyétfélék

2

6

12

6

12

1 m2

1 m2

2

2

a), e)

Hiúz, vadmacska

2

15

30

10

20

3m

3m

Medve

2

80

x

x

x

20 m2

x

Farkas

2

100

x

x

x

10 m2

x

c)

Zerge

8
300

x

x

x

30 m2

x

a)

a), d) , f), g)

6/4

Különböz´ó (n) létszámú csoport
MADARAK

létszám
(n)

küls´ó kifutó

Minden további állat

bels´ó fér´óhely

méret
m2

térfogat
m3

méret
m2

térfogat
m3

küls´ó
kifutó

bels´ó
fér´óhely

Speciális
el´óírások

Pelikánok

2

20

x

x

10

x

3

medence

Kormoránok, alkafélék

6

6

20

50

1

1

x

h) , medence

Gólyák

2

100

30

120

25

10

5

medence

Szürke gém

6

50

24

72

5

3

1

i), medence

Gémek, batla, récék, kanalasgém

6

x

12

30

x

2

0,5

i), medence

Kistest´ú gémek

2

x

4

10

x

x

x

h) , medence

Flamingók

10

100

x

x

5

x

0,5

medence

Óvilági kesely´úk, nagytest´ú sasok1

2

x

30

120

x

10

3

i), j)

Dögkesely´ú, kistest´ú sasok, réti héják, kígyászölyv, halászsas

2

x

20

60

x

8

2

i), j)

Nagytest´ú sólymok, ölyvek, kányák, héják,
nagytest´ú baglyok2

2

x

10

25

x

4

2

i), j)

Kis sólyom, kabasólyom, közepes termet´ú baglyok

2

x

5

10

x

2

1

i), j)

Vércsék, kistest´ú baglyok

2

x

2

3

x

0,5

x

h) , j)

Darvak

2

250

x

x

100

x

6

i)

3
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Különböz´ó (n) létszámú csoport
MADARAK

1
2
3

küls´ó kifutó
létszám
(n)

Minden további állat

bels´ó fér´óhely

méret
m2

térfogat
m3

méret
m2

térfogat
m3

küls´ó
kifutó

bels´ó
fér´óhely

Speciális
el´óírások

Partimadarak

12

x

8

20

x

x

0,5

i), medence

Nagytest´ú sirályok

6

30

30

90

2

2

x

medence

Kistest´ú sirályok

10

x

30

90

x

1

x

medence

Lappantyúfélék

2

x

2

3

x

1

x

h)

Szirti sas.
Vándorsólyom, Feldegg-sólyom, vadászsólyom, héja, egerészölyv.
Vörös vércse, karvaly.

MEDENCÉK
EML ´ÓSÖK ÉS MADARAK RÉSZÉRE

Különböz´ó (n) létszámú csoport

Minden
további állat
m2

létszám
(n)

terület
m2

mélység

Mennyét, hermelin

x

x

x

1

x

Vidra

x

x

x

3

x

Hód

x

12

0,5

6

x

Pelikánok

2

20

0,75

15

5

Kormoránok, alkafélék

6

10

1

10

1

Flamingók

10

10

0,4

4

0,5

térfogat
m3

Különböz´ó (n) létszámú csoport
HÜLL ´ÓK ÉS KÉTÉLT ´ÚEK

Mérges kígyók

létszám
(n)

kifutó
terület
m2

2

2/3× 1/2
testhossz

medence
terület
m2

térfogat
m3

x

x

Speciális
el´óírások

Minden további állat
kifutó
magasság
m

kifutó
terület
m2

medence
m2

Speciális
el´óírások

talajon
él´óknél
1/2
testhossz

Speciális el´óírások:
a) mászási lehet´óségek,
b) vacok ásási lehet´óség,
c) a hidegre érzékeny fajoknak megfelel´ó elhelyezést kell biztosítani; az alapterület, ha nincsenek adatok megemlítve, csoportos
elhelyezésnél 2—5 m2 állatonként, istállóban 4—8 m2,
d) megfelel´ó küls´ó karám,
e) küls´ó vagy bels´ó karám; ha a hidegre érzékeny állatoknak küls´ó karámot terveztek, biztosítani kell legalább 2 m 2 f´útött területet
állatonként,
f) a hidegre nem érzékeny vagy jól akklimatizálódott állatok esetén a bels´ó karám nélkülözhet´ó, azonban elkerítési lehet´óségnek mindig
lennie kell,
g) minden állatnak külön alvó istálló, melynek alapterülete: vadmacska esetén 0,5—1 m 2, hiúz esetén 1,5 m 2, barnamedve esetén 6 m 2,
h) küls´ó vagy bels´ó karám,
i) a hidegre érzékeny állatok esetén megfelel´ó elhelyezés szükséges,
j) a nappali és éjszakai ragadozó madarak béklyóban csak a közönség számára nem látogatható helyeken tarthatók; rendszeresen
biztosítani kell számukra a szabad repülés lehet´óségét; a solymászati célra tartott vadászmadarak esetében a hagyományos tartásnál
alkalmazott kerti ül´óke, magasállvány, illetve repít´ódrótos elhelyezés elfogadott; a tenyészmadarak esetében a gyakorlatban kialakult,
a tenyészpár igényeit kielégít´ó méret´ú volier szükséges.
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a 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
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tudományos fórumok és a solymászati célra alakult társadalmi szervezetek együttesen jelölnek.
A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A felel´ós személy szakirányú végzettségér´ól
Felel´ós személynek az a személy fogadható el, aki az
alábbi egyetemi vagy f´óiskolai végzettséggel és a végzettségnek megfelel´ó szakterületen eltöltött 3 éves gyakorlattal rendelkezik:
— agrár (mégpedig: kertészeti, erdészeti, vadászati)
fels´óoktatási intézményben szerzett egyetemi, f´óiskolai
végzettség,
— biológus,
— ökológus,
— állatorvostudományi fels´óoktatási intézményben
szerzett egyetemi, f´óiskolai végzettség.

3. számú melléklet
a 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
A solymászati célra tartható
ragadozómadár fajokról
A solymász sport gyakorlására az alábbi fajú ragadozó
madarakra adható ki tartási engedély:
— Héja (Accipiter gentilis) alfajai közül: A. gentilis
gallinarum, A. gentilis buteoides,
— Karvaly (Accipiter nisus),
— Egerészölyv (Buteo buteo),
— Vörös vércse (Falco tinnunculus),
— Vándorsólyom (Falco peregrinus) alfajai közül:
F. peregrinus peregrinus, F. peregrinus calidus, F. peregrinus brookei,
— Feldegg-sólyom (Falco biarmicus),
— Vadászsólyom ( Falco rusticolus),
— Szirti sas (Aquila chrysaetos).
A vándorsólyom, a Feldegg-sólyom és a vadászsólyom
esetében csak természetvédelmi hatósági engedéllyel m´úköd´ó hazai tenyészetb´ól és regisztrált külföldi tenyészetb´ól
származó egyedek számára adható tartási engedély.

4. számú melléklet
a 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
A solymászati tevékenységre jogosító
természetvédelmi vizsgáról
A vizsgabizottság 5 tagú, amelynek elnökét és 2 tagját a
Minisztérium jelöli ki, 1 f´ót a Földm´úvelésügyi Minisztérium, további 1 f´ót a Minisztérium felkérésére a szakmai-

A Minisztérium évente 2 alkalommal ír ki vizsganapot,
ezek id´ópontját hivatalos lapjában közzéteszi.
A vizsga díja 500 Ft, amely összeget a Minisztérium
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0146821600000000 számú számlájára kell befizetni.
A vizsga tematikája:
— R agadozó madár fajismeret
— Természetvédelmi jogi ismeretek
— Egészség- és balesetvédelem
A tananyag a Minisztérium kiadványaként megjelenik
és a Minisztériumban megvásárolható.
A vizsgára jelentkezés el´ófeltétele, hogy a jelölt rendelkezzen a vad védelmér´ól, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 66. §-ának (2) bekezdése szerinti solymász-vadász vizsgával, és igazolja,
hogy az Országos Magyar Vadászkamara tagja.

5. számú melléklet
a 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
Madarak és denevérek természetvédelmi vagy
tudományos célú gy´úr´úzésére jogosító vizsgáról
A vizsgabizottság 5 tagú, amelynek elnökét és 2 tagját a
Minisztérium delegálja, további 1-1 f´ót a Minisztérium
felkérésére a szakmai-tudományos fórumok, illetve a tudományos célú jelölést végz´ó szervezetek delegálnak. A
bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Minisztérium
évente 2 alkalommal ír ki vizsganapot, ezek id´ópontját
hivatalos lapjában közzéteszi.
A vizsga díja 500 Ft, amely összeget a Minisztérium
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0146821600000000 számú számlájára kell befizetni.
A vizsga elméleti és gyakorlati részb´ól áll.
A madárgy´úr´úzési vizsga tematikája:
— Madár fajismeret
— A madárgy´úr´úzés gyakorlata és etikája
— Egészség- és balesetvédelem
— Természetvédelmi jogi ismeretek
Kizárólag természetvédelmi jogi ismeretekb´ól kell vizsgát tennie annak a személynek, aki az e jogszabály hatálybalépését megel´óz´óen madárgy´úr´úzési vizsgabizottság
el´ótt sikeres vizsgát tett.
A denevérgy´úr´úzési vizsga tematikája:
— Denevér fajismeret
— A denevérgy´úr´úzés gyakorlata és etikája
— Egészség- és balesetvédelem
— Természetvédelmi jogi ismeretek
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vel készített beruházási koncepció egy eredeti példányát
a Belügyminisztériumnak, további egy-egy — hitelesített — példányát a szakminisztériumnak, a Területi ÁlSorszám: /199 lamháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatnak, illet´óleg a F ´óvárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatnak (a továbbiakban az utóbBIZONYÍTVÁNY
biak együtt: TÁKISZ ).
(3) A TÁKISZ számítógépen feldolgozza a beruházási
…………………………………………………………………
koncepciókat
és az adatokat május 15-éig megküldi a Belrészére (aki …………………………………… -én született,
ügyminisztériumnak.
anyjaneve:……………………………………………………,
(4) A szakminisztérium az általa kiválasztott beruházási
személyi igazolvány száma: …………………………………)
koncepciókat
min´ósítteti a szakmai értékelést végz´ó szerarról,hogy…………………………………………………-én
vezettel
a
legel´ónyösebb
változat kiválasztása céljából.
sikeres madár- és/vagy denevérgy´úr´úz´ó vizsgát tett.
(5) A Belügyminisztérium egyezteti — a szakminisztériummal és a TÁKISZ-szal — az adatfeldolgozásnak a beruBudapest, 1998. ……………………………
házási koncepciók adataival való egyez´óségét, és eltérés esetén elvégzi a számítógépes nyilvántartásban a javításokat.
P. H.
Az eredményes vizsgáról a vizsgabizottság bizonyítványt
állít ki, amelynek mintája a következ´ó:

…………………………………………
a vizsgabizottság elnöke
……………………………… ……………………………
a vizsgabizottság tagja
a vizsgabizottság tagja

A Kormány
9/1998. (I. 23.) Korm.
rendelete
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának,
a céljelleg´ú decentralizált támogatásának
igénybejelentési, döntésel´ókészítési és elszámolási
rendjér´ól, valamint a Magyar Államkincstár
finanszírozási, elszámolási és ellen´órzési feladatairól,
továbbá a TÁKISZ feladatairól
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerér´ól szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Cct.) 22. §-ának a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket
rendeli el:
CÍMZETT

TÁMOGATÁSOK
1. §

(1) A szakminiszter meghatározza az önkormányzati beruházások koncepciójának tartalmi követelményeit és a Belügyminisztériummal történt egyeztetés után az err´ól szóló
tájékoztatót minden év február 1-jéig — 1998. évben március
1-jéig — közzéteszi az Önkormányzatok Közlönyében.
(2) Az önkormányzat május 5-éig benyújtja a szakminiszter által közzétett követelmények figyelembevételé-

2. §
(1) A megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelését végz´ó szervezet írásban tájékoztatja a szakminisztériumot — a tanulmányban szerepl´ó változatok közül — az
összességében legel´ónyösebb megoldásról.
(2) A szakminisztérium koncepciónként szakmai véleménnyel ellátott, rangsorolt javaslatot küld június 22-éig
a Belügyminisztériumnak.
(3) A Kormány a belügyminiszter el´óterjesztése alapján
július 31-éig állást foglal a címzett támogatásra javasolt és
nem javasolt beruházásokról. A Kormány az állásfoglalásáról az Önkormányzatok Közlönyében közzétett közlemény útján ad tájékoztatást.
(4) A szakminisztérium és a Belügyminisztérium — a
szakmai értékelést végz´ó szervezet által legel´ónyösebbnek
tartott megoldás alapján — egyezteti az önkormányzatokkal a beruházás támogatható m´úszaki tartalmát, valamint
a bevonható önkormányzati saját forrást.
3. §
(1) Az önkormányzat benyújtja a címzett támogatási
igénybejelentés egy eredeti példányát a Belügyminisztériumnak, további egy-egy — hitelesített — példányát a
szakminisztériumnak és a TÁKISZ-nak. A címzett támogatási igény benyújtását nem helyettesíti a beruházási koncepció benyújtása.
(2) A TÁKISZ számítógépen feldolgozza a címzett támogatási igénybejelentéseket és november 30-áig megküldi az adatokat a Belügyminisztériumnak.
(3) A Cct. 1. §-a (2) bekezdése szerinti esetben a válsághelyzet kezelésére támogatást igényl´ó önkormányzat a
címzett támogatási igénybejelentéséhez mellékeli a több
megoldást tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányt,
amennyiben a válsághelyzet a beruházási koncepció benyújtási határidejét követ´óen keletkezett.
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A Kormány az új címzett támogatásokról szóló törvényjavaslatot a költségvetési törvény hatálybalépését követ´ó
három hónapon belül beterjeszti az Országgy´úlésnek.

és vízügyi miniszter — a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal egyeztetve — az Önkormányzatok Közlönyében teszi közzé. Az adott évi céltámogatási
jogosultság megállapítása az el´óz´ó év október 31-én hatályos lista alapján történik.

5. §

9. §

Ha az Országgy´úlés által elfogadott új címzett támogatásokról szóló törvény adatai eltérnek a törvényjavaslatétól, akkor az önkormányzat — a Belügyminisztérium megkeresését követ´óen — módosítja a címzett támogatás
igénybejelentésének dokumentumait.

Közös beruházás esetén a Cct. 7. §-a (1) bekezdése szerinti
emelt összeg´ú támogatás az egyes települési önkormányzatokat a törvény mellékletében meghatározott támogatási mérték szerint illeti meg. A támogatás számításának alapja az
önkormányzatra jutó beruházási összköltség.

6. §
(1) Ha a támogatásban részesül´ó — folyamatban lév´ó —
beruházással ellátandó feladat törvényi szabályozás miatt
jelent´ósen változik, az önkormányzat kérelmet nyújthat be
a beruházás m´úszaki tartalmának megváltoztatására. Az
önkormányzat a kérelmet két példányban nyújtja be — a
TÁKISZ-on keresztül — a Belügyminisztériumhoz. A kérelemhez mellékeli a feladatváltozásnak megfelel´óen a
15. § szerint kitöltött, címzett támogatás igénybejelentési
dokumentumait. A TÁKISZ három munkanapon belül
továbbítja a kérelmeket — mellékleteikkel együtt — a
Belügyminisztériumba.
(2) A Belügyminisztérium és a szakminisztérium helyszíni
szemle és az önkormányzat által — szükség szerint — módosított dokumentumok alapján készíti el a javaslatát, melyet
az új címzett támogatásról szóló törvényjavaslatba épít be.

10. §
(1) Az önkormányzat a céltámogatási igénybejelentést
— támogatható célonként külön-külön — két példányban
nyújtja be a TÁKISZ-nak, melyb´ól egy példány eredeti, a
másik hitelesített.
(2) A m´úköd´ó kórházak és szakrendel´ók (beleértve az
önálló fogászati rendelést is) orvosi gép-m´úszer beszerzései célnál a beruházó önkormányzat — az intézmények,
illetve a beszerzend´ó gép-m´úszerek számától függetlenül
— egy igénybejelentést nyújt be, melyben a támogatás egy
évre igényelhet´ó.
(3) A TÁKISZ számítógépen feldolgozza a céltámogatási igénybejelentéseket és február 23-áig megküldi a Belügyminisztériumnak a számítógépen feldolgozott adatokat, valamint az eredeti céltámogatási igénybejelentéseket
célonként, azon belül a Cct. melléklete szerinti igénykielégítési sorrendnek megfelel´ó rendezettségben.

CÉLTÁMOGATÁSOK
7. §

11. §

(1) A több megoldást tartalmazó megvalósíthatósági
tanulmányt az építési engedélyezési terveket megel´óz´óen
— a m´úköd´ó kórházak és szakrendel´ók (beleértve az önálló fogászati rendelést is) gép-m´úszer beszerzéseinél, ha a
telepítéshez építési engedély szükséges — kell elkészíteni,
és szakmai értékelésre benyújtani a külön jogszabályban
meghatározott szervezethez.
(2) A szakminisztériumok évente július 15-éig közzéteszik a következ´ó évt´ól céltámogatásban részesül´ó beruházások fajlagos költségeir´ól szóló tájékoztatót az Önkormányzatok Közlönyében.

(1) A Belügyminisztérium a TÁKISZ -szal egyezteti az
adatfeldolgozás helyességét az igénybejelentések adataival.
(2) A Kormány az igénybenyújtás határidejét követ´ó
három hónapon belül közzéteszi az Önkormányzatok
Közlönyében az adott évi el´óirányzatból
a) az iskolai oktatás általános m´úveltséget megalapozó
pedagógiai szakasza követelményeinek teljesítésében közrem´úköd´ó iskolák — ezen feladat ellátására szolgáló — életveszélyessé vált tantermeinek kiváltása célnál a céltámogatásban részesül´ó, valamint a feltételeknek nem megfelel´ó,
b) a m´úköd´ó kórházak és szakrendel´ók (beleértve az
önálló fogászati rendelést is) gép-m´úszer beszerzései és a
települési szilárd hulladék lerakótelep építése céloknál a
céltámogatásban részesül´ó, valamint az igénykielégítési sorrend figyelembevételével a támogatható körbe tartozó, de a
feltételeknek nem megfelel´ó, illetve az érvényét vesztett,
c) a szennyvízelvezetés és -tisztítás céloknál a céltámogatásban részesül´ó, valamint az igénykielégítési sorrend

8. §
A szennyvízelvezetés és -tisztítás céljainál az önkormányzatnak az igénykielégítés szakmai sorrendje szerinti
felsorolásáról szóló tájékoztatót a közlekedési, hírközlési

1998/3. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

figyelembevételével a támogatható körbe tartozó, de a
feltételeknek nem megfelel´ó
önkormányzati igények jegyzékét (a továbbiakban: kormányközlemény).
(3) A szennyvízelvezetés és -tisztítás céljaira benyújtott és
a kormányközleményben nem szerepl´ó igénybejelentések
feldolgozását a Belügyminisztérium — a lemondással, a
visszafizetéssel és az elvonással június 30-áig felszabaduló
el´óirányzat ismeretében, az igénykielégítési sorrend szerint
— folyamatosan végzi.
(4) A Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium
által az Önkormányzatok Közlönyében közzétett kiegészít´ó jegyzék tartalmazza a június 30-áig a címzett és céltámogatás felszabaduló el´óirányzatából céltámogatásban részesül´ó, valamint a támogatható körbe tartozó, de a feltételeknek nem megfelel´ó, a visszavont és az érvényét vesztett önkormányzati igények jegyzékét.
(5) A (2) bekezdés szerinti kormányközlemény, illetve a
(4) bekezdés szerinti kiegészít´ó jegyzék a feltételeknek nem
megfelel´ó igényeknél feltünteti a nem teljesített feltételt.
12. §
A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésér´ól szóló
1993. évi CXI. törvény 17. §-a (3) bekezdésének b) pontja
hatálya alá tartozó céltámogatásban részesül´ó önkormányzat
jogosult a támogatás nyújtásának évében — az el´óz´ó évi
teljesítést igazoló számlák bemutatásával — az általa megel´ólegezett, jogos mérték´ú céltámogatás igénylésére.
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(3) Amennyiben az önkormányzat(ok) kiválása a közös
beruházás bármelyik részére vonatkozó építési napló megnyitása, illetve m´úköd´ó kórházak és szakrendel´ók (beleértve az önálló fogászati rendelést is) gép-m´úszer beszerzései célnál a szerz´ódés megkötése el´ótt történik, és a
kiváló önkormányzat(ok) lemond(anak) az összes támogatásról, a következ´ó évi feltételeknek megfelel´óen új igényt
nyújthat(nak) be.

A CÍMZETT ÉS CÉLTÁMOGATÁSOKRA
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
14. §
(1) A címzett és céltámogatási igénybejelentést (a továbbiakban együtt: igénybejelentést) az 1. számú melléklet
szerinti formanyomtatványon, a 2. és 3. számú mellékletben
meghatározott követelményeknek megfelel´óen a 4. számú
melléklet szerinti dokumentumokkal kell benyújtani. Az
önkormányzat kérésére a TÁKISZ évente egyszer köteles
átadni az igénybejelentés összes formanyomtatványát és
dokumentumát — papíron — egy példányban, illetve mágneses adathordozón. Az önkormányzat a mágneses adathordozón átvett tartalom alapján a formanyomtatványokat és dokumentumokat azonos formában, teljes terjedelemben — hivatkozásokkal együtt — kinyomtatott, azonos
tartalmú dokumentumként állítja el´ó.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mellékletek és a hozzá tartozó
dokumentumok egyben alapdokumentumai a beruházásnak,
a finanszírozási szerz´ódésnek és az elszámolásnak.

13. §
(1) A közös beruházás megvalósításából való kiválás
esetén, ha a beruházást az eredeti vagy sz´úkített m´úszaki
tartalommal egy települési önkormányzat folytatja és fejezi be, a támogatás címzettje gondoskodik az önkormányzatokat a közös beruházás alapján megillet´ó többlet-, illetve a meg nem valósuló m´úszaki tartalomhoz tartozó arányos támogatás lemondásáról, valamint a már felhasznált
többlet céltámogatás visszafizetésér´ól.
(2) A támogatás címzettje — a közös beruházás megvalósításából kiváló önkormányzat(ok) képvisel´ó-testületi, illetve közgy´úlési (a továbbiakban együtt: képvisel´ó-testületi) döntésének, valamint a beruházást folytató
önkormányzat(ok) képvisel´ó-testületi döntésének kézhezvételét követ ´ó — nyolc munkanapon belül értesíti a
képvisel´ó-testületi határozatok mellékelésével a kiválásról és az ezzel összefügg´ó pénzügyi változásról a
TÁKISZ -on keresztül a Belügyminisztériumot. A pénzügyi változás számításánál, ha legalább két önkormányzat folytatja a beruházást, a közzétett átlagos támogatási
arányt változatlanul kell hagyni, ha egy önkormányzat
folytatja a beruházást, a Cct. melléklete szerinti támogatási arányt kell figyelembe venni.

15. §
(1) Az önkormányzat az igénybejelentésben az építési,
illet´óleg vízjogi létesítési engedélyben (a továbbiakban
együtt: hatósági engedélyek) foglalt teljes m´úszaki tartalom
költségét figyelembe veszi. Amennyiben a hatósági engedélyben foglalt m´úszaki tartalom egy részére irányul a beruházási
szándék, az engedélyez´ó hatóságtól az önkormányzat megkéri a sz´úkebb m´úszaki tartalomra vonatkozó módosítást. A
módosított hatósági engedély akkor fogadható el, ha az igénybenyújtás határideje el´ótt joger´óssé vált.
(2) A hatósági engedélyben foglalt m´úszaki tartalom
összességének egy vagy — támogatható cél szerint — több
igénybejelentésben kell szerepelnie a célonkénti m´úszaki
tartalomnak megfelel´ó költségmegosztással. A támogatásban nem részesíthet´ó m´úszaki tartalom és költsége csak az
egyik igénybejelentésben mutatható ki.
(3) A dokumentumok kitöltése során a beruházás támogatott m´úszaki tartalmának tervezett befejezése (üzembehelyezés) évének meg kell egyeznie a címzett vagy céltámogatásban (a továbbiakban együtt: központi támogatásban)
részesül´ó utolsó beruházási ütem évével.
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(4) Az önkormányzat a létesítményjegyzéket a f´ó-, a
melléklétesítmények és a beruházás egyéb költségeinek
felsorolásával tölti ki. A létesítményjegyzék kitöltése nem
helyettesíthet´ó részletes költségvetés vagy egyéb dokumentumok csatolásával.
(5) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében feladatként szerepelteti a központi támogatással megvalósuló beruházást.
(6) Az önkormányzat a nem támogatott m´úszaki tartalom beruházási költségében tünteti fel a fajlagos költségek
alapján számított költséget meghaladó többletköltséget is.
(7) A fajlagos költségek alapján végzett részletes költségszámítást a 4. számú melléklet 3. számú dokumentumán, a
hatósági engedélyben szerepl´ó m´úszaki adatok sorrendjében
kell elvégezni. Amennyiben a hatósági engedély összesített
adatokat is feltüntet, a számítás azok alapján is elvégezhet´ó.
(8) Az önkormányzatok megállapodást kötnek a közös
beruházás megvalósításáról, megjelölve a beruházás finanszírozásával összefügg´ó feladatok ellátására felhatalmazott — az alapdokumentumokban a támogatás címzettjeként feltüntetett — önkormányzatot.
(9) Központi támogatás csak olyan igénybejelentéshez
adható, amely a törvényben meghatározott igénybenyújtási határid´óig teljes kör´úen és szabályosan dokumentált.

16. §
Ha az önkormányzat a kivitelezés megkezdése (az építési napló megnyitása, illetve egészségügyi gép-m´úszer beszerzésnél a szerz´ódés kötése) el´ótt lemond az összes központi támogatásról, akkor a következ´ó évi feltételeknek
megfelel´óen új igényt nyújthat be.

17. §
Az igénybejelentés jogszabályi feltételeknek való megfeleléséért a beruházó önkormányzat, illetve — közös beruházás esetén — a támogatás címzettje a felel´ós.

18. §
A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáról, illet´óleg a kivitelezés megkezdésér´ól a Belügyminisztériumot a
TÁKISZ útján az 5. számú melléklet szerint kell értesíteni.

19. §
(1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
megállapodik a Belügyminisztériummal az önkormányzattal kötend´ó finanszírozási szerz´ódések tartalmáról.
(2) A Kincstár és az önkormányzat számlavezet´ó hitelintézete (a továbbiakban együtt: pénzintézet) a finanszíro-
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zási szerz´ódés megkötésekor ellen´órzi, hogy a finanszírozási szerz´ódés mellékletét képez´ó dokumentumok adatai
megegyeznek-e a támogatás odaítélésér´ól szóló törvény,
illetve kormányközlemény tartalmával.
(3) A pénzintézetek a támogatás folyósításában való
közrem´úködésért kezelési költséget számíthatnak fel,
melynek mértékét a szerz´ód´ó felek a finanszírozási szerz´ódésben rögzítik. A kezelési költségr´ól a pénzintézet számlát bocsát ki a támogatás címzettje részére, melyhez igénybe vehet´ó az arányos központi támogatás.
(4) A Kincstár megállapodásban rögzíti az önkormányzat számlavezet´ó hitelintézetével a finanszírozás rendjét.

20. §
(1) A támogatás címzettje teljesítést igazoló, — a Cct.
17. §-a (4) bekezdésének utolsó mondata szerinti szabályozás kivételével — kiegyenlítetlen, kollaudált számlát nyújt
be a pénzintézethez.
(2) A számlának — külön jogszabályban meghatározottakon túlmen´óen — tartalmaznia kell a támogatást jóváhagyó törvény számát, illet´óleg a kormányközlemény mellékletének számát, sorszámát és a beruházás típusának
kódszámát, továbbá azt hogy kifizetése az igényl´ó önkormányzatot terheli. A beruházás során keletkezett számlát
a támogatás címzettje záradékolja, és a záradékban nyilatkozik — többek között — az el´ózetesen felszámított, de
levonhatóvá vált ÁFA összegér´ól.
(3) A pénzintézet ellen´órzi, hogy a benyújtott számla
megfelel-e az (1)—(2) bekezdésben foglaltaknak.
(4) Az el´ózetesen felszámított, le nem vonható ÁFA-val
elnyert központi támogatásnál — az id´óközben levonhatóvá vált ÁFA esetén — a pénzintézet csak a kihirdetésben
szerepl´ó éves ütem levonhatóvá vált ÁFA-val csökkentett
részéig teljesíti a központi támogatás utalását.
(5) A pénzintézet a folyósításkor ellen´órzi továbbá,
hogy a központi támogatási igény összege a jóváhagyott
éves összeghatárt — a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — nem haladja-e meg, valamint az igényelt
központi támogatás aránya megfelel-e az alapdokumentumok szerinti — közös beruházásból való kiválás esetén a
13. § (2) bekezdése szerinti — aránynak.
(6) A pénzintézet az (1)—(5) bekezdésben foglaltaktól
eltér´ó tartalmú számlát — kiegyenlítés nélkül — javításra
visszaküldi az önkormányzatnak.
(7) Ha a számla kiegyenlítéséhez a saját forrás a támogatás címzettjének számláján a támogatási arányoknak
megfelel´óen nem áll rendelkezésre a pénzintézet a számlát
az arányok szerint csökkentett összeg´ú támogatás lehívásával egyenlíti ki, és err´ól tájékoztatja az önkormányzatot.
(8) Az el´óz´ó évi maradvány felhasználása megel´ózi a
tárgyévi el´óirányzat felhasználását.
(9) A központi támogatásra jogosultság esetén a megvalósíthatósági tanulmány és az igénybejelentéshez mellékelt hatósági engedélyhez tartozó tervdokumentáció elké-
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szítésének kiegyenlített és a (2) bekezdésnek megfelel´ó
tervez´ói számlája alapján hívható le az önkormányzatot
megillet´ó arányos támogatás.
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(2) A Cct. 14. § (9) bekezdése szerinti fel nem használt
támogatások 1998. április 30-át követ´ó elvonásáról a Belügyminisztérium értesíti a Kincstárt és a TÁKISZ-on keresztül az önkormányzatot.

21. §
23. §
(1) Az önkormányzat — a soron következ´ó, de legkés´óbb 30 napon belül összehívott képvisel´ó-testületi döntését követ´ó nyolc munkanapon belül — megküldi a fel nem
használt központi támogatás egészér´ól vagy egy részér´ól
való lemondást címzett támogatásnál a 6. számú céltámogatásnál a 7. számú melléklet szerinti adatlapon. A lemondó nyilatkozatot a képvisel´ó-testületi határozat(ok) mellékelésével a TÁKISZ-on keresztül kell megküldeni a Belügyminisztériumnak. A Belügyminisztérium az el´óirányzat csökkentésér´ól értesíti a Kincstárt és a TÁKISZ-on
keresztül az önkormányzatot.
(2) A jogtalanul igénybe vett központi támogatást a
Kincstár ,,Önkormányzatok címzett és céltámogatása’’
megnevezés´ú, 10032000-01720268 számú lebonyolítási
számlájára kell visszafizetni, melyr´ól címzett támogatásnál
a 6. számú, céltámogatásnál a 7. számú melléklet szerinti
adatlapon, a képvisel´ó-testületi határozat(ok), valamint a
visszafizetett összeg terhelési értesít´óje másolati példányának mellékelésével a TÁKISZ-on keresztül tájékoztatni
kell a Belügyminisztériumot. A Belügyminisztérium a
visszafizetésr´ól és az azzal összefügg´ó el´óirányzat-módosításról értesíti a TÁKISZ-on keresztül az önkormányzatot.
(3) A központi támogatás visszafizetését nem helyettesíti az el´óirányzatról való lemondás. A lemondásról és a
visszafizetésr´ól szóló adatlapot az elküldés idején fennálló
tényeknek megfelel´óen kell kitölteni.

(1) A Kincstár havonta — a tárgyhót követ´ó 15-éig —
tájékoztatja a Belügyminisztériumot:
a) a folyamatban lév´ó és az új beruházások esetében a
központi támogatásban részesül´ó önkormányzatok támogatásának összegér´ól törvényenként (közleményenként),
éves ütemenként összesítve, azon belül beruházásonként,
feltüntetve az év eleji nyitó állományt, a tárgyhóig kumulált, a tárgyhavi, valamint az utóbbi kett´ó összegét a következ´ó bontásban: visszafizetések, visszafizetéssel megnövelt keret, a Kincstár által folyósított összeg, önkormányzat számára kiutalt nettó összeg, lemondás, önkormányzat
rendelkezésére áll;
b) a központi támogatások nyitó és záró számlaegyenlegér´ól, ezen belül a Cct. 12. §-ának (2) bekezdése
szerint jóváhagyott támogatások fel nem használt maradványáról.
(2) A pénzintézet igazolja az adatlapon a beruházás
során a költségvetési beszámolóhoz a tárgyévben teljesített kifizetéseket, és a beruházás befejezését követ´óen —
a támogatás címzettje elszámolási kötelezettségének teljesítéséhez — az igénybe vett központi támogatás összegét.
(3) A Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium
megállapodik a Kincstárral az eseti adatszolgáltatás tartalmában.
(4) A Belügyminisztérium tájékoztatja a TÁKISZ-t —
a féléves beszámolóhoz és az éves zárszámadáshoz kapcsolódva — a központi támogatás éves felhasználásáról.

22. §
(1) A törvényben el´óírt határid´ó lejárta után a Belügyminisztérium értesíti a Kincstárt és a TÁKISZ -on
keresztül az önkormányzatot a fel nem használt el´óirányzat elvonásáról.
A Belügyminisztérium a fel nem használt el´óirányzatot
akkor vonja el,
a) ha az önkormányzat ugyanazon m´úszaki tartalmú
beruházásához címzett és céltámogatásban is részesült és
nem mondott le az egyikr´ól. Ez esetben — a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 85. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel — a címzett támogatás kerül elvonásra;
b) ha az önkormányzat a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáról, illet´óleg a kivitelezés megkezdésér´ól
legkés´óbb a támogatás kihirdetését´ól számított tizenkét
hónapon belül az err´ól szóló értesítést nem küldi meg;
c) ha a központi támogatás felhasználhatóságára a törvényben el´óírt határid´ó — a beruházás tervezett befejezését követ´ó év vége — lejárt.

24. §
(1) H a a beruházást nem a központi támogatásban
részesül´ó önkormányzat valósítja meg, illet ´óleg fejezi
be, változatlanul az eredeti címzett rendelkezik a központi támogatással, és számol el a beruházás befejezését
követ ´óen.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a központi támogatás felhasználásáról és a beruházás befejezését követ ´ó
elszámolásról az önkormányzatok egymással megállapodnak.

25. §
(1) Az önkormányzat a beruházás — m´úszaki-pénzügyi szempontból — teljes befejezését követ ´óen a költségvetési beszámolóval egyidej´úleg a címzett, illetve céltámogatási el´óirányzat felhasználásáról a Belügyminisz-
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térium által a TÁKISZ -on keresztül megküldött adatlapokon számol el. A pénzintézet igazolja az igénybe vett
támogatás összegét az adatlapokon. Az önkormányzat
az elszámolást a TÁKISZ -on keresztül küldi meg a Belügyminisztériumnak.
(2) Ha a beruházás nem fejez´ódött be az önkormányzat
pénzügyi szempontból elszámol a központi támogatással, a
költségvetési beszámolóval egyidej´úleg a Belügyminisztérium által a TÁKISZ-on keresztül megküldött adatlapokon.
(3) Az önkormányzat saját forrásából befejezett beruházása esetén az önkormányzat a költségvetési beszámolóval egyidej´úleg beszámol a Belügyminisztérium által a TÁKISZ -on keresztül megküldött adatlapokon a
megvalósult beruházás m´úszaki tartalmáról.
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(2) A helyi önkormányzat pályázatot nyújt be az
(1) bekezdés szerinti feladat támogatására a területfejlesztési tanácshoz.

28. §
(1) A területfejlesztési tanács és a szakminisztérium a
kapcsolattartás módját megállapodásban rögzíti.
(2) A területfejlesztési tanács a döntés meghozatala
el´ótt megkéri az érintett szakminisztérium véleményét —
a megállapodásban foglaltak szerint — az önkormányzatok támogatási pályázatáról. Amennyiben a szakminisztérium a megkeresés átvételét´ól számított 15 munkanapon
belül nem nyilatkozik, úgy azt a támogatással egyetért´ónek
kell tekinteni.

CÉLJELLEG ´Ú
DECENTRALIZÁLT
TÁMOGATÁSOK
29. §
26. §
(1) A megyei területfejlesztési tanácsok, továbbá a F´óvárosi Közgy´úlés (a továbbiakban együtt: területfejlesztési
tanács) évente legalább két alkalommal dönt a támogatásokról a külön jogszabályban meghatározott határid´ó figyelembevételével. Az els´ó félévben az éves keret legfeljebb 70%-a köthet´ó le döntéssel.
(2) A területfejlesztési tanács nyilvánosságra hozza döntéseit az Önkormányzatok Közlönyében és a Környezetvédelmi és Építésügyi Értesít´óben.
(3) A Kincstár nyilvántartja az egyes területfejlesztési
tanácsoknak biztosított támogatási keret összegét az éves
el´óirányzat normatív felosztását tartalmazó BM—KTM—
PM együttes közlemény alapján, és figyelemmel kíséri az
el´óirányzatok (1) bekezdés szerinti felhasználását. A keret
túllépése esetén szünetelteti a finanszírozási szerz´ódéskötést mindaddig, amíg a területfejlesztési tanács döntésével
nem helyesbíti a felhasználható el´óirányzatot.
(4) A belügyminiszter — a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal egyeztetett — irányelvet ad
ki a támogatás pályázati rendszerének m´úködésére.
(5) A területfejlesztési tanács pályázati kiírásának tartalmaznia kell a beruházás, felújítás kezdésének és befejezésének határidejét és a határid´ó be nem tartásának következményeit. Mindezeket a támogatási szerz´ódésben is szerepeltetni kell.

Felhalmozási kiadások támogatása
27. §
(1) A helyi önkormányzat támogatható felhalmozási
kiadásai körébe a költségvetési rendeletében szerepl´ó beruházási, felújítási feladatok tartoznak.

(1) A területfejlesztési tanács a végleges döntésr´ól nyolc
munkanapon belül a 8. számú melléklet szerinti adatlap
egy-egy példányának megküldésével értesíti a Kincstárt és
a TÁKISZ-on keresztül a Belügyminisztériumot.
(2) A TÁKISZ rögzíti az adatlap adatait a Belügyminisztérium központi számítógépes nyilvántartásában és
az adatlap egy példányát továbbítja a Belügyminisztériumnak.

30. §
(1) A területfejlesztési tanács a támogatásról szóló döntés alapján megkötött támogatási szerz´ódés egy példányát
eljuttatja a Kincstárhoz.
(2) A Kincstár a 26. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével finanszírozási szerz´ódést köt a területfejlesztési tanács döntésének megfelel´ó támogatási szerz´ódés
szerint az önkormányzattal.
(3) A Kincstár a finanszírozási szerz´ódésb´ól az adatlapnak megfelel´ó adattartalmat mágneses adathordozón
megküldi a Belügyminisztériumnak, melyet a Belügyminisztérium azonosít a számítógépes nyilvántartásában lév´ó
— döntésr´ól szóló — adatokkal. A Belügyminisztérium az
adatlap és a finanszírozási szerz´ódés adatainak eltérése
esetén a TÁKISZ-on keresztül értesíti a területfejlesztési
tanácsot az eltérésr´ól, és kéri az adatok összehangolását.
A Belügyminisztérium akkor engedélyez támogatási el´óirányzatot az önkormányzatnak, ha a finanszírozási szerz´ódés adatai a területfejlesztési tanács döntésének adataival megegyeznek.
(4) A Kincstár a finanszírozási szerz´ódés szerint a támogatás folyósításakor ellen´órzi az önkormányzatok által benyújtott kollaudált számlát.
(5) A támogatás a teljesítést igazoló számla alapján a
területfejlesztési tanács döntésér´ól szóló adatlapnak meg-
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felel´ó támogatási és az azzal azonos tartalmú finanszírozási szerz´ódésben rögzített éves ütemezés szerint vehet´ó
igénybe.
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zattal kötött támogatási szerz´ódést, ennek alapján pedig a
Kincstár a finanszírozási szerz´ódést.

Vis maior támogatás
31. §
34. §
A Kincstár havonta — a tárgyhót követ´ó 15-éig — tájékoztatja a Belügyminisztériumot és a területfejlesztési tanácsokat a céljelleg´ú decentralizált támogatás felhalmozási feladatokhoz tartozó el´óirányzatának és maradványának
felhasználásáról, a támogatásban részesül´ó önkormányzatok támogatásának összegér´ól éves ütemenként összesítve,
azon belül felhalmozási feladatonként feltüntetve az év
eleji nyitóállományt, a tárgyhóig kumulált, a tárgyhavi,
valamint az utóbbi kett´ó összegét a következ´ó bontásban:
visszafizetések, visszafizetéssel megnövelt keret, a Kincstár által folyósított összeg, önkormányzat számára kiutalt
nettó összeg, lemondás, önkormányzat rendelkezésére áll.

32. §
A területfejlesztési tanács az éves támogatási keretösszeg felhasználásáról a költségvetés beszámolási és zárszámadási követelményeinek és határidejének megfelel´óen elkészített beszámolóját megküldi a TÁKISZ-okon
keresztül a Belügyminisztériumnak.

A helyi önkormányzat támogatást igényelhet a területfejlesztési tanácstól az önkormányzati tulajdont sújtó, el´óre nem látható természeti vagy más károkból adódó (vis
maior) esetek többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon megtérül´ó
károk figyelembevételével.

35. §
Nem tartoznak a vis maior támogatási körbe az elmaradt felújításból, karbantartásból ered´ó, korábban megel´ózhet´ó károk helyreállítását, illetve felújítási el´óirányzatok pótlását célzó támogatási igények. Nem támogathatók
azok a kérelmek sem, ahol a jelzett károk helyreállítása a
helyi önkormányzattól — az önkormányzat rendelkezésére álló források alapján — elvárható.

36. §
33. §
(1) A támogatást igénybe vev´ó önkormányzat a költségvetési beszámolóval egyidej´úleg, illetve a támogatási szerz´ódés szerint tervezett befejezési határid´ót követ´ó 90 napon belül — a 9. számú melléklet szerint — elszámol az
el´óirányzat felhasználásáról a területfejlesztési tanácsnak.
Az elszámolással egyidej´úleg a fel nem használt el´óirányzatról le kell mondani a 10. számú melléklet szerint. A
területfejlesztési tanács az ellen´órzött adatlapok (9. és 10.
számú melléklet) megküldésével az elszámolás átvételét´ól
számított 15 munkanapon belül a TÁKISZ-on keresztül
tájékoztatja a Belügyminisztériumot.
(2) Ha az önkormányzat a támogatott feladat megvalósításától eláll, illetve a támogatást csak részben használta
fel, vagy a támogatási szerz´ódés szerinti határid´óig a támogatást nem használta fel, akkor a fel nem használt támogatásról a soron következ´ó, de a legkés´óbb 30 napon belül
összehívott képvisel´ó-testületi ülésen le kell mondania. A
lemondásról nyolc munkanapon belül a 10. számú melléklet szerint értesíti a területfejlesztési tanácsot. A lemondásról a területfejlesztési tanács a 10. számú melléklet
megküldésével a TÁKISZ-on keresztül tájékoztatja a Belügyminisztériumot, a Belügyminisztérium pedig a Kincstárt. A területfejlesztési tanács módosítja az önkormány-

(1) Különösen súlyos természeti vagy más, a település
nagyobb részét érint´ó károk (pl. földrengés, árvíz, lakott
területen belüli nagy kiterjedés´ú belvíz, tornádó, t´úzvész,
robbanás) mérséklésére a támogatás azonnali segítségnyújtásként el´óleg formájában is folyósítható a területfejlesztési tanács utólagos engedélyezésével, a tanács elnökének el´ózetes döntésével, elszámolási kötelezettséggel.
(2) Kivételes esetben a támogatás a lakosság egyszeri,
rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet. A lakossági támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben el´óírt eljárási szabályokkal egyez´óen az önkormányzati kötelezettségb´ól ered´ó kiadások (átmeneti segély nyújtása a létfenntartást veszélyeztet´ó rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére az életveszély és a lakhatás elemi feltételeinek megteremtéséhez) részbeni vagy teljes megtérítését jelenti. A
támogatás el´óleg formájában is folyósítható az (1) bekezdésben részletezett eljárás szerint.

37. §
(1) Az önkormányzat a támogatási kérelmét a területileg illetékes területfejlesztési tanácshoz nyújtja be.
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(2) A támogatási kérelem mellékletei a következ´ók:
a) a káresemények bekövetkeztét, a többletkiadások kötelezettségét tanúsító bizonylat: szakért´ói nyilatkozat, költségvetés a kár helyreállításáról, egyéb dokumentumok;
b) a képvisel´ó-testület el´óterjesztése és határozata arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzat saját erejéb´ól — részben vagy egészében — a vis maior helyzetét nem tudja
feloldani;
c) az önkormányzat adott évi költségvetésér´ól szóló
képvisel´ó-testületi el´óterjesztés és rendelet;
d) a területfejlesztési tanács által meghatározott egyéb
bizonylatok.

38. §
(1) A területfejlesztési tanács folyamatosan tájékoztatja
a vis maior támogatás odaítélésér´ól szóló döntésr´ól a
11. számú mellékletben szerepl´ó vis maior adatlap kitöltésével, egy-egy példány megküldésével a TÁKISZ-on keresztül a Belügyminisztériumot és a Kincstárt. Az adatlap
az utalványozás és el´óirányzat engedélyezés alapdokumentuma.
(2) A TÁKISZ a Belügyminisztérium központi számítógépes nyilvántartásában rögzíti az adatlap adatait, és az
adatlap egy példányát továbbítja a Belügyminisztériumnak.
(3) A Belügyminisztérium a 11. számú melléklet szerinti
vis maior adatlap alapján utalványozza a támogatás összegét és egyidej´úleg a TÁKISZ-on keresztül el´óirányzatot
engedélyez az önkormányzatnak.
(4) Az utalás rendje az általános kincstári finanszírozást
követi. Kivételt képez rendkívüli esetben az el´óleg utalványozása, amely soron kívüli utalványozás. A Kincstár a
Belügyminisztérium utalványozását követ´óen soron kívül
átutalást teljesít az önkormányzat számlavezet´ó pénzintézetének.

39. §
A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról —
annak megtörténtét követ´ó 30 napon belül — az idevonatkozó hiteles bizonylatok becsatolásával, a területfejlesztési tanácsnak köteles elszámolni.

40. §
A területfejlesztési tanács az éves támogatási keret
összegének felhasználásáról a költségvetés beszámolási és
zárszámadási követelményeinek és határidejének megfelel´óen elkészített beszámolóját megküldi a TÁKISZ-on keresztül a Belügyminisztériumnak.
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41. §

(1) A területfejlesztési tanácsok a vis maior tartalékra
vonatkozó kérelmüket eljuttatják a belügyminiszterhez. A
területfejlesztési tanács a minisztérium kérésére pótlólag
megküldi a szükségesnek tartott dokumentumok hiteles
másolatát.
(2) A 36. § szerinti esetekben a vis maior tartalékból
el´óleg folyósítható a területfejlesztési tanács elnökének
javaslatára, a belügyminiszter és a pénzügyminiszter együttes döntése alapján, elszámolási kötelezettséggel.
(3) A vis maior tartalék
a) igénybevételére — 1998-ban a költségvetési törvényben foglalt szabályozás figyelembevételével —,
b) nyilvántartására, a támogatás folyósítására és elszámolására
a vis maior támogatás rendelkezéseit kell alkalmazni.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
42. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
egyidej´úleg a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának igénybejelentési, döntésel´ókészítési és elszámolási rendjér´ól szóló 46/1993. (III. 17.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 175/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet
hatályát veszti.
(2) A címzett és céltámogatással folyamatban lév´ó beruházások finanszírozási szerz´ódéseire a rendelet 20. §-a
(4)—(7) bekezdésében foglaltakat 1998. március 15-ét´ól
kell alkalmazni, eddig az id´ópontig a szerz´ódéseket módosítani kell.
(3) A rendelet 4. és 5. §-ában, 10. §-ában, 11. §-a (1), (3) és
(4) bekezdésében, 14. §-a (1) bekezdésében — a 3. számú
melléklet 7., 11., 13. és 14. pontjának, valamint a 4. számú
melléklet 4. számú és 5. számú dokumentumának kivételével
—, 15. §-ában, 17. és 18. §-ában, 19. §-a (2) bekezdésében, a
22. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat els´ó ízben
az 1998. évi igénybejelentéseknél kell alkalmazni.
(4) A rendelet 1—3. §-ában, 7—8. §-ában, 11. §-a (2),
(5) bekezdésében, 14. §-ának (1) bekezdése szerint a
3. számú melléklet a 7., 11., 13. és 14. pontjában, valamint a 4. számú melléklet 4. és 5. számú dokumentumában, valamint a 20. §-a (9) bekezdésében foglaltakat els´ó
ízben az 1999. évi igénybejelentéseknél kell alkalmazni.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
Igénybejelent´ó lap1
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve: .............................................................................................................
Az önkormányzat címe: ...................................................................................... (megye) ................................................ (ir.szám)
..................................................................(település)......................................................................(út)................................(hsz.)
Telefonszám körzetszáma: ....................................... hívószáma: ..................................................................
Az önkormányzat pénzforgalmi jelz´ószáma: ..........................................................................
A címzett támogatás igénylése vízgazdálkodási, egészségügyi, szociális, közoktatási, kulturális2, illetve ...............................3
feladat ellátását szolgáló beruházás megvalósítására vonatkozik.

Az igényelt céltámogatás
I.1.
I.2.
I.3.
II.
III.
IV.

szennyvíztisztító telep építése (218)4
települési folyékony hulladék (219) tisztítótelep építése
szennyvízcsatorna-hálózat építése (223)
oktatás (236)
egészségügy (241)
hulladékgazdálkodás (110)

cél 2 megvalósítását szolgáló beruházásra vonatkozik.

A beruházó önkormányzat(ok)5
neve:

KSH 6 és BM kód (településtípus):

állandó népessége:6

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Összesen:

1

2
3
4
5
6

…………………………………

A célonként külön-külön kitöltött, cégszer´úen aláírt és pecséttel ellátott eredeti példányhoz a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 2. vagy 3. számú
melléklete szerinti sorrendben kell csatolni a dokumentumokat.
A megfelel´ó szövegrészt aláhúzással kell jelölni.
A módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 1. § (2) bekezdése alapján töltend´ó ki.
A beruházás típusának kódszáma
Amennyiben a felsorolásra nem elegend´ó a biztosított hely, külön lapon kell folytatni a felsorolást.
Az önkormányzat KSH kódja: megyekód (kétjegy´ú) településazonosító (ötjegy´ú), valamint az önkormányzat közigazgatási területén a KÖNYV
által hivatalosan közölt népességszám adat a támogatás els´ó évére vonatkozó igénylés évét megel´óz´ó évben.
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Vízgazdálkodás
(218) Szennyvíztisztító telep építése:
az önkormányzat közigazgatási területén csatornabírságolás hatálya alá tartozó min´óség´ú szennyvizet kibocsátó
ipari tevékenység: van/nincs2.
(219) Települési folyékony hulladék tisztítótelep építése:
a községi önkormányzat/ok/ központi belterületén az összlakásszám ....................................., ebb´ól a vezetékes
vízzel ellátott lakások száma: ......................................
Hulladékgazdálkodás
(110) A térségi szilárd hulladék lerakó létesítésének esetei7:
1. 20 km-es körzeten belül nincs a m´úszaki követelményeknek megfelel´ó fogadóképes8 lerakó, és a meglév´ó
lerakóhely(ek) sérülékeny vízbázist9 veszélyeztet(nek);
2. 20 km-es körzeten belül nincs a m´úszaki követelményeknek megfelel´ó fogadóképes8 lerakó, és a meglév´ó
lerakó az emberi egészségre ártalmas, és felszámolását hatósági felszólítás írja el´ó;
3. a településeken az állandó népesség együttesen meghaladja 1998. évben a 10 000 f´ót, 1999—2001. évben a
20 000 f´ót, és a meglév´ó lerakóhely(ek) sérülékeny vízbázist 9 veszélyeztet(nek);
4. a településeken az állandó népesség együttesen meghaladja 1998. évben a 10000 f´ót, 1999—2001. évben a
20 000 f´ót, és a meglév´ó lerakó az emberi egészségre ártalmas, és felszámolását hatósági felszólítás írja el´ó.

Kelt: ............................................................, ................ év ........................................................... hó ................... nap.
P. H.
.................................................................................
polgármester
7
8
9

Az igénylés feltételeinek megfelel´ó eset sorszámát meg kell jelölni.
Az értelmez´ó rendelkezéseket és a m´úszaki követelményeket a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumnak az 1998. évi önkormányzati
hulladékgazdálkodási céltámogatások m´úszaki követelményeir´ól és a fajlagos költségekr´ól szóló közleménye tartalmazza.
A meglév´ó lerakóhely az 1998. évi céltámogatásnál az 1992. évi LXXXIX. törvény 3. számú mellékletében a I. Vízgazdálkodás pontban jelzett
I., az 1999—2001. évi céltámogatásnál az 1992. évi LXXXIX. törvény 4. számú mellékletében a I. Vízgazdálkodás pontban jelzett 1. prioritási
csoportban felsorolt település területén van.

2. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
Címzett támogatások igénybejelentésének tartalmi, formai követelményei1
a) Igénybejelent´ó lap (1. számú melléklet).
b) Beruházási adatlap (1. számú dokumentum).
c) Képvisel´ó-testület határozata (2. számú dokumentum). (Közös beruházás esetén valamennyi részt vev´ó önkormányzat képvisel´ó-testületi határozatát csatolni kell.)
d) Érvényes, joger´ós építési, illetve vízgazdálkodási céloknál vízjogi létesítési engedély (eredeti, illetve engedélyez´ó
hatóság hitelesítésével). (Kivétel: az építéshez nem kapcsolódó épületvásárlás és eszközbeszerzés.)
e) Megállapodás az önkormányzatok közösen megvalósítandó beruházása esetén, melyet minden résztvev´ó aláírásával
és pecsétjével ellátva kell benyújtani (eredeti, illetve a támogatás címzettjeként megnevezett önkormányzat hitelesítésével).

1

A hitelesítés csak eredeti pecsétlenyomattal, aláírással és dátumozással fogadható el, fénymásolatban nem.
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Az a)—e) pontokban felsoroltakon túlmen´óen
f) Folyamatban lév´ó beruházás esetén a kivitelezés eddigi teljesítményeinek leírása.
A vízgazdálkodási ágazatba tartozó beruházásokhoz:
g) A szakminisztérium által közzétett fajlagos költségek alapján végzett részletes költségszámítás (3. számú dokumentum). (Kivétel: belvízelvezetés.)
h) M´úszaki leírás az el´ózményekr´ól, a tervezett m´útárgyakról és a technológiai folyamatokról.
i) Átnézetes és részletes helyszínrajz az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével (vonalas létesítményeknél feltüntetve az
eredeti és a tervezett állapot szelvényszámmal; nem vonalas létesítményeknél a tervezett m´útárgyak helye, megnevezése; technológiai hossz-szelvény).
A közoktatási, kulturális ágazatba tartozó beruházásokhoz:
j) Tulajdoni lap (a fejlesztés tervezett helyszínére, illetve az új beruházással kiváltani szándékozott, meglév´ó intézményre vonatkozóan).
k) A tulajdoni és fenntartói jogok elkülönülése esetén mindkét önkormányzat testületi határozatának kivonata a
beruházás költségeinek és a létrehozandó létesítmény (b´óvítmény, rekonstrukció stb.) m´úködtetési költségeinek
viselésér´ól, valamint a beruházást aktiváló szerv megnevezésér´ól. Nem önkormányzati körbe tartozó fenntartó
esetén a fenntartó véleménye a beruházással kapcsolatosan.
l) M´úszaki leírás az építési munkáról és az építményben folytatni kívánt tevékenységr´ól.
m) Helyszínrajz az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
n) M´úszaki terv(ek) az építmény, illet´óleg az építési munkával érintett részek alaprajzi elrendezésér´ól, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
o) Az építési engedélyes tervek alapján készített részletes költségvetés.
Az egészségügyi, szociális ágazatba tartozó beruházásokhoz:
p) Leírás a létesítmény egyes szakmai funkciójáról, rövid m´úszaki leírás az építésszerelési feladatokról és technológiai
felszerelésekr´ól, a rendeltetési egységek naturális mutatóinak bemutatásával.
r) Telephelyi helyszínrajz, jelölve a beruházással vagy rekonstrukcióval érintett építményeket, az engedélyez´ó hatóság
eredeti hitelesítésével.
s) M´úszaki tervek az építmény, illet´óleg az építési munkával érintett részek alaprajzi elrendezésér´ól, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
t) Egészségügyi beruházás esetén az Egészségbiztosítási Alap kezel´ójének nyilatkozata a m´úködtetés finanszírozásának vállalásáról.
u) Megyei Egyeztet´ó Fórum véleménye a beruházásról.
A felsoroltakon kívüli ágazatokba tartozó beruházáshoz:
v) M´úszaki leírás az el´ózményekr´ól és a tervezett beruházásról.
x) Helyszínrajz az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
y) M´úszaki tervek az építmény, illet´óleg az építési munkával érintett részek alaprajzi elrendezésér´ól, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
z) Az érintett szakminisztérium véleménye a beruházásról.

242

MAGYAR KÖZLÖNY

1998/3. szám

3. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
Céltámogatások igénybejelentésének tartalmi, formai követelményei1
1. Igénybejelent´ó lap (1. számú melléklet).
2. Beruházási adatlap (1. számú dokumentum).
3. Képvisel´ó-testületi határozat (2. számú dokumentum). (Közös beruházás esetén valamennyi résztvev´ó önkormányzat képvisel´ó-testületi határozatát csatolni kell.)
4. Érvényes, joger´ós építési, illetve vízgazdálkodási céloknál vízjogi létesítési engedély (eredeti, illetve az engedélyez´ó
hatóság hitelesítésével). (Kivétel: az egészségügyi ágazatban a gép-m´úszer beszerzés.)
5. Megállapodás az önkormányzatok közösen megvalósítandó beruházása esetén, melyet minden résztvev´ó eredeti
aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani (eredeti, illetve a támogatás címzettjeként megnevezett önkormányzat hitelesítésével).
6. A szakminisztérium által közzétett fajlagos költségek alapján végzett részletes költségszámítás (3. számú dokumentum). (Kivétel: az egészségügyi ágazatban a gép-m´úszer beszerzés.)
7. Igazolás a megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése által összességében legel´ónyösebbnek tartott megoldás
és az igénybejelentéshez csatolt hatósági engedélyes dokumentáció, illetve a gép-m´úszer beszerzés azonosságáról
(4. számú dokumentum). (Eredeti, illetve az értékel´ó szervezet hitelesítésével.)
Az 1—7. pontokban felsoroltakon túlmen´óen
8. Folyamatban lév´ó beruházás esetén a kivitelezés eddigi teljesítményeinek leírása.
A vízgazdálkodási ágazatba tartozó beruházásokhoz:
9. M´úszaki leírás az el´ózményekr´ól, a tervezett m´útárgyakról és a technológiai folyamatokról.
10. Átnézetes és részletes helyszínrajz az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével (vonalas létesítményeknél feltüntetve az
eredeti és tervezett állapot szelvényszámmal; nem vonalas létesítményeknél a tervezett m´útárgyak helye, megnevezése; technológiai hossz-szelvény).
11. A Cct. 4. számú melléletének I.1. és I.2. céljainál a 2000 f´ó alatti állandó népesség´ú település egyedi vagy közös
beruházásához a beruházás indokoltságát igazoló megvalósíthatósági tanulmány.
12. A Cct. 4. számú melléletének I.1. céljánál az ipari szennyvíz-el´ótisztítók szabályozás szerinti m´úködésének biztosítása céljából megtett hatósági intézkedések (kötelezések) hitelesített másolata két évre visszamen´óen.
13. A Cct. 4. számú melléletének I.3. céljánál a képvisel´ó-testület nyilatkozata (5. számú dokumentum).
14. A szennyvízcsatorna-hálózat más önkormányzat vagy állam tulajdonában lév´ó szennyvíztisztító telepre történ´ó
csatlakozásnál a szennyvíztisztító telep érvényes üzemeltetési vízjogi engedélye az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
A közoktatási ágazatba tartozó beruházáshoz:
15. Érvényes szakért´ói vélemény az életveszélyessé vált tanteremr´ól (eredeti, illetve a támogatás címzettjeként megnevezett önkormányzat hitelesítésével).
16. Érvényes, joger´ós I. fokú építésügyi hatósági határozat az életveszélyessé nyilvánításról, illetve az építési engedély
(eredeti, illetve az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével).
17. M´úszaki leírás az építési munkáról és az építményben folytatni kívánt tevékenységr´ól.
18. Helyszínrajz az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
19. M´úszaki tervek az építmény, illet´óleg az építési munkával érintett részek alaprajzi elrendezésér´ól, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
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Az egészségügyi ágazatba tartozó beruházáshoz:
20. Az Egészségbiztosítási Alap kezel´ójének nyilatkozata a m´úködtetés finanszírozásának vállalásáról.
A hulladékgazdálkodás ágazatba tartozó beruházáshoz:
21. A beruházó önkormányzattal, illetve önkormányzatokkal kötött megállapodás arról, hogy mely nem beruházó
önkormányzatok szilárd hulladékát fogja fogadni a tervezett hulladéklerakó. A megállapodást valamennyi érintett
önkormányzat (beruházó, szilárdhulladék-lerakót használó) aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani.
(Eredeti, illetve a támogatás címzettjeként megnevezett önkormányzat hitelesítésével.)
22. M´úszaki leírás a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium közleményében meghatározott követelmények (talajmin´óség, építési osztály, tárolásra tervezett hulladékfajták stb.) szerinti részletezettséggel, valamint a
technológiai folyamat ismertetése.
23. Átnézetes és részletes helyszínrajz, m´úszaki tervek az építmény, illet´óleg az építési munkával érintett részek
alaprajzi elrendezésér´ól az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
24. A területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyel´óség hatósági bizonyítványa az 1. számú mellékletben (Igénybejelent´ó lapon) a hulladékgazdálkodás célnál felsorolt 1., 2. és 3. esetek igénybejelentéseihez. A hatósági bizonyítvány
kelte nem lehet régebbi az igénybejelentést megel´óz´ó 90 napnál (6. számú dokumentum). (Eredeti, illetve a hatóság
hitelesítésével.)
25. A meglév´ó lerakóhely felszámolására vonatkozó hatósági felszólítás hiteles másolata. Az 1. számú mellékletben
(Igénybejelent´ó lapon) a hulladékgazdálkodás célnál felsorolt 2. és 4. esetek igénybejelentéseihez. (A hatóság
hitelesítésével.)
26. Érvényes, joger´ós környezetvédelmi engedély. (Az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.)
1

A hitelesítés csak eredeti pecsétlenyomattal, aláírással és dátumozással fogadható el, fénymásolatban nem.

4. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
A) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 1. számú dokumentuma
BERUHÁZÁSIADATLAP
a...........................................................1 támogatással megvalósuló beruházásokhoz

I. A beruházó önkormányzat neve (a támogatás címzettje) és címe:2
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......

II. A beruházás helye:
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......

1
2
3

,,Címzett’’ vagy ,,cél’’ szövegrészt kell beírni.
Közös beruházás esetén a megállapodás szerint megbízott önkormányzat neve és címe.
A módosított 1992. évi LXXXIX. törvény melléklete szerint támogatható m´úszaki tartalom megnevezése — azonosításra alkalmas módon — tömör
mondatban.
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III. A beruházás támogatásban részesíthet´ó m´úszaki tartalma:3
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......

IV. A beruházás támogatásban nem részesíthet´ó m´úszaki tartalma:4
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......

V. A beruházás kapacitása, mennyiségi mutatói a céltámogatásoknál:
Sorsz.
I.1. (218) szennyvíztisztító-telep kapacitása 5 ................................................................................................................... m 3/nap
ebb´ól:
mechanikai ............................................................................................................................................. m 3/nap
biológiai ................................................................................................................................................. m 3/nap
kémiai ..................................................................................................................................................... m 3/nap
szennyvíziszap lerakás ............................................................................................................................. m 3/év
szennyvíziszap mez´ógazdasági felhasználása ....................................................................................... m 3/év
szennyvíziszap megsemmisítése ............................................................................................................. m 3/év
I.2. (219) települési folyékony hulladék5
tisztítótelep kapacitása ..................................................................................................................................... m 3/nap
ebb´ól:
mechanikai ............................................................................................................................................. m 3/nap
biológiai ................................................................................................................................................. m 3/nap
kémiai ..................................................................................................................................................... m 3/nap
szennyvíziszap lerakás ............................................................................................................................. m 3/év
szennyvíziszap mez´ógazdasági felhasználása ....................................................................................... m 3/év
szennyvíziszap megsemmisítése ............................................................................................................. m 3/év
I.3. (223) szennyvízcsatorna-hálózat építése 5 ........................................................................ fm

II. (236) tanterem száma: .......................................... (db), a beépített bruttó alapterület: .................................................. m 2

III. (241) egészségügyi gép-m´úszer: ....................................................................................................................................... (db)

4
5

Támogatásban nem részesíthet´ó m´úszaki tartalom jelzése esetén a VII. és IX. táblázat B) pontjában összegnek kell szerepelnie.
Támogatás nem igényelhet´ó pl. ipartelep, üdül´óterület ellátására, építésre kijelölt terület el´óközm´úvesítésére stb.
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IV. (110) térségi szilárd hulladék lerakó kapacitása ............................................................................................................. t/év
ebb´ól:
szelektíven gy´újtött lakossági veszélyes hulladék .................................................................................... t/év
komposztálni tervezett szerves hulladék .................................................................................................. t/év
lerakásra tervezett hulladék ....................................................................................................................... t/év
a tömörítés aránya .................................................................................................................................................. %
A címzett támogatással megvalósuló beruházások f´óbb naturális mutatói:
Megnevezés

Mennyiség, mértékegység

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

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

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

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

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

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

VI. A beruházás támogatott m´úszaki tartalmának tervezett kivitelezési, üzembe helyezési id´ópontja
A kivitelezés kezdésének id´ópontja (év, hó): ......................................................................................................................
A kivitelezés befejezésének id´ópontja (év, hó): ..................................................................................................................
A beruházás támogatott m´úszaki tartalmának tervezett befejezési éve: .........................................................................6
VII. A beruházás költségel´óirányzata
Ezer forintra kerekítve
No

Megnevezés

Összesen

..........

..........

1.

2.

3.

Ebb´ól
..........
éves ütemek
4.

..........

..........

5.

6.

7

A) A támogatott m ´úszaki tartalom beruházási költségei
1.
Beruházási költség (ÁFA nélkül)
2.

Els´ó készlet beszerzés

3.

Az el´ózetesen felszámított,
de le nem vonható ÁFA

4.

Beruházási összköltség (1+ 2+ 3) 8

B) A nem támogatott m ´úszaki tartalom beruházási költségei9
5.
Beruházási költség
(el´ózetesen felszámított
de le nem vonható ÁFA-val/
6.

Összesen (4+ 5):10

Fajlagos költségek alapján számított költség:11...................................................... ezer Ft.
6
7

8
9
10
11

A beruházás támogatott m´úszaki tartalmának tervezett befejezése (üzembe helyezés) évének meg kell egyeznie az utolsó beruházási ütem évével.
A módosított 1992. évi LXXXIX. törvény szerint címzett támogatásban részesíthet´ó, illetve a törvény adott évre érvényes mellékletében felsorolt
céloknak és feltételeknek megfelel´ó m´úszaki tartalom. Folyamatban lév´ó beruházásoknál a támogatásban még nem részesült beruházási költséget
a módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell meghatározni, és a támogatás els´ó évét
megel´óz´ó év oszlopában az el´óz´ó évek költségeit összevonva kell feltüntetni. Az 1999—2001. években a megvalósíthatósági tanulmány és a hatósági
engedélyhez tartozó tervdokumentáció tervez´ói költségét a támogatás els´ó évének oszlopában kell figyelembe venni.
A beruházás költségel´óirányzata és pénzügyi forrásai beruházási összköltség sorának (VII/4. sor és IX/3. sor) évente meg kell egyeznie.
Az építési, illet´óleg a vízjogi létesítési engedélyben foglalt azon m´úszaki tartalom, mely nem részesíthet´ó támogatásban, ideértve a fajlagos költségek
alapján számított költséget meghaladó többletköltséget.
Mindig ki kell tölteni! A beruházás költségel´óirányzata és pénzügyi forrásai összesen sorának (VII/6. és IX/5. sor) évente meg kell egyeznie.
Céltámogatásoknál, illetve fajlagos költséghez kötött címzett támogatásnál — támogatott m´úszaki tartalomra vonatkozó — beruházási összköltség
(1. oszlop 4. sor) nem haladhatja meg a szakminisztérium által közzétett fajlagos költségek alapján számítással meghatározott költséget.
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VIII. Közös beruházásnál igényelhet´ó céltámogatás számítása az egyes önkormányzatokat megillet´ó támogatás
figyelembevételével

Önkormányzat neve

Támogatás mértéke
a többlettámogatással

Önkormányzat
saját forrása

Igényelhet´ó
céltámogatás

(%)

(E Ft)

(E Ft)

Önkormányzat beruházási összköltsége
(3+4)
(E Ft)

2.

3.

4.

5.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
.............................. .............................. ..............................
saját forrás
céltámogatás
beruházási
összesen 12
összesen12
összköltség 12

IX. A beruházás pénzügyi forrásai
Ezer forintra kerekítve
No

Megnevezés

Összesen

..........

..........

1.

2.

3.

Ebb´ól
..........
éves ütemek13
4.

..........

..........

5.

6.

A) A támogatott m ´úszaki tartalom szerint14
1. Saját forrás
2. Címzett, illet´óleg céltámogatás15
3. Beruházási összköltség16 (1+ 2)
12
13
14

15
16

A jelzett összegnek meg kell egyeznie a beruházási adatlap IX. táblázat 1. oszlop 1., 2. és 3. sorában feltüntetett adatokkal.
Az éves ütemeknek meg kell egyeznie a VII. táblázatban feltüntetett éves ütemekkel.
A módosított 1992. évi LXXXIX. törvény szerint címzett támogatásban részesíthet´ó, illetve a törvény adott évre érvényes mellékletében felsorolt
céloknak és feltételeknek megfelel´ó m´úszaki tartalom. Folyamatban lév´ó beruházásoknál a támogatásban még nem részesült beruházási költséget
a módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell meghatározni és a támogatás els´ó évét
megel´óz´ó év oszlopában az el´óz´ó évek költségeit összevonva kell feltüntetni. Az 1999—2001. években a megvalósíthatósági tanulmány és a hatósági
engedélyhez tartozó tervdokumentáció tervez´ói költségét a támogatás els´ó évének oszlopában kell figyelembe venni.
A megfelel´ó szövegrész aláhúzandó.
Mindig ki kell tölteni! A beruházás költségel´óirányzata és pénzügyi forrásai beruházási összköltség, illetve összesen sorainak (VII/4. sor és IX/3.
sor, illetve VII/6. és IX/5. sor) évente meg kell egyeznie.
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Ebb´ól

No

Megnevezés

Összesen

..........

..........

..........

..........

..........

5.

6.

éves ütemek13
1.

B) A nem támogatott m ´úszaki tartalom szerint
4. Saját forrás

2.

3.

4.

17

5. Összesen (3+4):16

X. Létesítmény, illetve egészségügyi gép-m´úszer jegyzék18
Ezer forintban
Költségel´óirányzat
összesen

A létesítmény megnevezése

I. Létesítmények tételes felsorolása 19
1.
2.
3.
.
.
.
I. Létesítmények összesen:
II. Létesítményekre közvetlenül fel nem osztható költségek tételes felsorolása:20
1.
2.
3.
.
.
.
II. Létesítményekre közvetlenül fel nem osztható költségek összesen:
III. Összesen (I + II):21

Kelt:......................................................................,.....................év .............................................. hó .................. nap

P. H.
.................................................................................
polgármester
17
18
19
20
21

Az építési, illet´óleg a vízjogi létesítési engedélyben foglalt azon m´úszaki tartalom, mely nem részesíthet´ó támogatásban, ideértve a fajlagos költségek
alapján számított költséget meghaladó többletköltséget. Ez az önkormányzat saját forrását terheli, melyet a IX. táblázat 4. sorában kell feltüntetni.
Amennyiben a felsorolásra nem elegend´ó a biztosított hely, külön lapon kell folytatni a felsorolást.
A f´ó és mellék létesítményeket kell felsorolni.
A beruházás egyéb költségei.
A jelzett összegnek meg kell egyeznie a Beruházási adatlap VII. táblázat 1. oszlop 6. és a IX. táblázat 1. oszlop 5. sorában feltüntetett adatokkal.
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B) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 2. számú dokumentuma
.................. számú képvisel´ó-testületi/közgy´úlési határozat (kivonat)
A................................................................................................................................... önkormányzat képvisel´ó-testülete/köz1
2
gy´úlése egyetért a(z)
...........................................................................................................................
támogatással megvalósuló
3
......................................... ezer forint összköltség´ú önkormányzati beruházással.
A képvisel´ó-testület/közgy´úlés saját forrásként ................................................4 ezer forintot, — a beruházási adatlap
szerinti ütemezésben — az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
Kelt: ...................................................................., ............... év ................................................... hó ........... nap
...........................................................
jegyz´ó

...........................................................
polgármester
P. H.

Eredeti aláírásokkal, vagy:
A kiadmány hiteléül:
...........................................................
(aláírás, dátum, pecsét)5
1
2
3
4

5

Beruházás megnevezése.
,,Címzett’’ vagy ,,cél’’ szövegrészt kell beírni a támogatási igénynek megfelel´óen.
A jelzett összegnek meg kell egyeznie a Beruházási adatlap IX. táblázat 1. oszlopa 5. sorában feltüntetett adattal.
A jelzett összegnek meg kell egyeznie a Beruházási adatlap IX. táblázat 1. oszlop/1. és 4. sorában feltüntetett saját források összegével.
Közös beruházás esetében a résztvev´ó önkormányzatok saját forrásai összegének meg kell egyeznie a IX. táblázat 1. oszlop 1. és 4. sorában
feltüntetett saját források összegével.
Kizárólag eredeti kézírással és pecsétlenyomattal. (A hitelesítés fénymásolatban nem fogadható el.)

C) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 3. számú dokumentuma
A fajlagos költségek1 alapján végzett részletes2 költségszámítás
Azonosító jel; anyag; technológia;
tanterem; építési osztály; jellemz´ó
méret

Mennyiség (víztelenítéssel,
közútkezel´ói el´óírás szerinti teljes
úthelyreállítással érintett szakasz
hossza)

Fajlagos költség (korrigált fajlagos
költség számítása)
ezer Ft/jellemz´ó méret

Számított költség
(mennyiség × fajlagos költség)
ezer forintra kerekítve

Fajlagos költségek alapján számított költség:3

Kelt: ...................................................................., ............... év ................................................... hó ........... nap
P. H.
...........................................................
polgármester
1
2

3

A szakminisztériumok által az adott évre közzétett, a beruházás tervezett id´ószakára vonatkozó fajlagos költség.
A számítást a hatósági engedélyben szerepl´ó m´úszaki adatok sorrendjében kell elvégezni. Amennyiben a hatósági engedély összesített adatokat is
feltüntet a számítás azok alapján is elvégezhet´ó. (Az önkormányzat által összesített adatok alapján kitöltött táblázat nem felel meg a jogszabályi
el´óírásoknak.) Hely hiányában ugyanilyen formában, sorszámozott, külön lapon kell folytatni a számítást.
A jelzett összegnek meg kell egyeznie a beruházási adatlap VII. táblázatánál feltüntetett összeggel.
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D) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 4. számú dokumentuma
IGAZOLÁS
céltámogatás igénylésénél
a megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése által összességében legel´ónyösebbnek tartott megoldás
és a hatósági engedélyes dokumentáció, illetve az egészségügyi gép-m´úszer igénybejelentés azonosságáról
1
............................................................................................................
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
1
A beruházó (társult) önkormányzatok neve:
..................................................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
1
A beruházás helye:
.............................................................................................................................................................................
1
A beruházás m´úszaki tartalma:
........................................................................................................................................................

Igazolom, hogy a támogatás címzettje a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott változatok közül a legel´ónyösebb
megoldásra kérte meg az építési/vízjogi létesítési engedélyt1 (melynek száma, kelte: .......................................................),
illetve egészségügyi gép-m´úszer beszerzésnél a támogatást.
Kelt: ...................................................................., ............... év ................................................... hó ........... nap
P. H.
...........................................................
aláírás2
1
2

Az adatoknak meg kell egyeznie az igénybejelent´ó lap és a beruházási adatlap adataival.
A hitelesítés fénymásolatban nem fogadható el.

E) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 5. számú dokumentuma
NYILATKOZAT
a ............................. számú képvisel´ó-testületi/közgy´úlési határozat alapján1
......................................................................................................
A
önkormányzat képvisel´ó-testülete/közgy´úlése a szennyvízcsatorna-hálózat építése mellett döntött, mivel az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok legalább
60%-a vállalta a hálózatra való bekötést.
Kelt: ...................................................................., ............... év ................................................... hó ........... nap
...........................................................
jegyz´ó

...........................................................
polgármester
P. H.

Eredeti aláírásokkal, vagy:
A kiadmány hiteléül:
...........................................................
(aláírás, dátum, pecsét)2
1
2

Közös beruházásnál minden társult önkormányzatnak be kell csatolnia a nyilatkozatot.
Kizárólag eredeti kézírással és pecsétlenyomattal. (A hitelesítés fénymásolatban nem fogadható el.)
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F) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 6. számú dokumentuma
Környezetvédelmi Felügyel´óség által kiadott hatósági bizonyítvány1
Megállapítom, hogy .................................................................................................................................................önkormányzat
— 1998. évi céltámogatásnál a módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 3. számú mellékletében a I. Vízgazdálkodás
pontban jelzett I. ..... (KHVM tájékoztatója szerinti alcsoportszám)
— 1999—2001. évi céltámogatásnál a módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 4. számú mellékletében a I. Vízgazdálkodás pontban jelzett 1. (KHVM tájékoztatója szerinti)
prioritási csoportban lév´ó önkormányzat.
Igazolom, hogy az önkormányzat (............................................................... helyi elnevezés´ú) területén meglév´ó és üzemel´ó
hulladéklerakó nem rendelkezik olyan m´úszaki védelemmel, amely alapján megalapozottan és bizonyíthatóan kizárható
a vízkészletek veszélyeztetésének lehet´ósége, ezért vélelmezhet´ó a vízbázis veszélyeztetése. (Az 1. és 3. eset szerinti
igénybejelentéshez kell kitölteni.)
Igazolom,hogyaz................................................................................ önkormányzat(ok) húsz kilométeres körzetében nincs
a m´úszaki követelményeknek megfelel´ó fogadóképes lerakóhely. (Az 1. és 2. eset szerinti igénybejelentéshez kell
kitölteni.)
Kelt: ...................................................................., ............... év ................................................... hó ........... nap
P. H.
...........................................................
aláírás
1

A hitelesítés fénymásolatban nem fogadható el.

5. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
ÉRTESÍTÉS
A) Közbeszerzési eljárás lefolytatásáról1
B) Kivitelezés kezdésér´ól
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve: .............................................................................................................
KSH kódja (megye és település-azonosító): ...........................................................................................................
Támogatást jóváhagyó törvény, közlemény száma: .........................................................................................................................
melléklet száma: .............................................................................

sorszám: ............................................................

beruházás típusszáma: .......................................................................................................................................................
beruházás megnevezése: ....................................................................................................................................................
a) A közbeszerzési eljárás lefolytatását a közbeszerzésekr´ól szóló 1995. évi XL. törvény 63. § (1) bekezdése szerint az
eljárás eredményér´ól szóló tájékoztató hitelesített másolatának megküldésével kell igazolni.
b) A kivitelezés kezdését az építési napló megnyitása — önkormányzat által hitelesített — másolatának megküldésével
kell igazolni.
Melléklet: 1
a) Tájékoztató az eljárás eredményér´ól
b) Építési napló másolat
Kelt: ...................................................................., ............... év ................................................... hó ........... nap
P. H.
...........................................................
polgármester
1

A megfelel´ó szövegrészt aláhúzással kell jelölni.
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6. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
LEMONDÓ NYILATKOZAT1, 2
címzett támogatásról
Önkormányzat neve: .............................................................................................................. KSH kódja:
A támogatott cél megnevezése: .........................................................................................................................................................
Ágazat:

Kulcs:

.................................................................. sz. képvisel´ó-testületi határozat alapján
(kivonat)
a képvisel´ó-testület az .......... évi ....................... törvény ................... számú mellékletének ........... sorszámán ........... évre
jóváhagyott címzett támogatásról az alábbiak szerint lemond:

No.

Összes
címzett
támogatás
(Ft)

Megnevezés

1

*
*
**
**

Ebb´ól: lemondás vagy visszafizetés
ÁSZ vizsgálat szerint
nem ÁSZ vizsgálat szerint
(Ft)*

oka 3

(Ft)**

oka 3

2

3

4

5

———

1.

Jóváhagyott összeg (2+3)

——————

———

——————

2.

Ténylegesen felhasznált összeg

——————

———

——————

———

3.

Maradvány

——————

———

——————

———

4.
5.

ebb´ól: le sem hívott és már lemondott összeg
ebb´ól: le sem hívott összeg, most kerül lemondásra

6.

ebb´ól: lehívott, már véglegesen visszafizetett összeg

7.

ebb´ól: lehívott, ezen elszámolással egyid´óben
ebb´ól: véglegesen visszafizetett összeg

8.

ebb´ól: további felhasználás várható

——————

———

——————

———

összesen

(1—2=4+5+6+7+8)

A 6. sor szerinti végleges visszafizetés a
A 7. sor szerinti végleges visszafizetés a
A 6. sor szerinti végleges visszafizetés a
A 7. sor szerinti végleges visszafizetés a

A lemondás okának kódja:

......................................................... megnevezés´ú ............................................. számlára történt.4
......................................................... megnevezés´ú ............................................. számlára történt.4
......................................................... megnevezés´ú ............................................. számlára történt.4
......................................................... megnevezés´ú ............................................. számlára történt.4

1.
3.
5.
7.

Saját forrás hiánya
2. Alacsonyabb költség
ÁFA visszatérítés
4. Társult település kiválása
ÁSZ vizsgálata
6. Jogosultság elvesztése
Egyéb ok: .......................................................................................................................

Kelt................................................................................,............... év ............................................... hó ..................... nap
P. H.
1
2

3
4

.............................................................................
(polgármester)

Csak a TÁKISZ (FÁKISZ )-on keresztül küldött lemondó nyilatkozatot fogadja el a BM.
Ha több évi ütemet, illetve több törvényt érint a lemondás, akkor azokról külön-külön lemondó nyilatkozatot kell kitölteni. Ezer Ft-nál kisebb összeg´ú
maradvány lemondásához nem szükséges képvisel´ó-testületi határozat. Ezen eset kivételével csatolni kell a lemondásról szóló képvisel´ó-testületi
határozato(ka)t.
A lemondás okához tartozó kódszámot kell beírni. Egyéb oknál ezen túl a megnevezést is be kell írni a 7. ponthoz.
A visszafizetést igazoló dokumentum (terhelési értesítés) másolatát mellékelni kell.

Pénzintézet záradéka:
A címzett támogatás adott évi ütemének lezárása a kezelési költségek levonása után
megtörtént, nem történt meg (a megfelel´ó szöveg aláhúzandó).
Kelt................................................................................,............... év ............................................... hó ..................... nap
P. H.

.............................................................................
aláírás
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7. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
LEMONDÓ NYILATKOZAT1, 2
céltámogatásról
Önkormányzat neve: .............................................................................................................. KSH kódja:
Beruházás típus:
Egyedi azonosító:

-

Megnevezés: ...........................................................................................................

.................................................................. sz. képvisel´ó-testületi határozat alapján
(kivonat)
a képvisel´ó-testület az .......... évi ....................... törvény (közlemény) ................... számú mellékletének ........... sorszámán
........... évre jóváhagyott céltámogatásról az alábbiak szerint lemond:

No.

Összes
céltámogatás
(Ft)

Megnevezés

1

*
*
**
**

Ebb´ól: lemondás vagy visszafizetés
ÁSZ vizsgálat szerint
nem ÁSZ vizsgálat szerint
(Ft)*
oka 3
(Ft)**
oka 3
2
3
4
5

1.

Jóváhagyott összeg (2+3)

——————

———

——————

———

2.

Ténylegesen felhasznált összeg

——————

———

——————

———

3.
4.

Maradvány összesen (1—2=4+5+6+7+8)
ebb´ól: le sem hívott és már lemondott összeg

——————

———

——————

———

5.

ebb´ól: le sem hívott összeg, most kerül lemondásra

6.

ebb´ól: lehívott, már véglegesen visszafizetett összeg

7.

ebb´ól: lehívott, ezen elszámolással egyid´óben
ebb´ól: véglegesen visszafizetett összeg

8.

ebb´ól: további felhasználás várható

——————

———

——————

———

A 6. sor szerinti végleges visszafizetés a
A 7. sor szerinti végleges visszafizetés a
A 6. sor szerinti végleges visszafizetés a
A 7. sor szerinti végleges visszafizetés a

A lemondás okának kódja:

......................................................... megnevezés´ú ............................................. számlára történt.4
......................................................... megnevezés´ú ............................................. számlára történt.4
......................................................... megnevezés´ú ............................................. számlára történt.4
......................................................... megnevezés´ú ............................................. számlára történt.4

1.
3.
5.
7.

Saját forrás hiánya
2. Alacsonyabb költség
ÁFA visszatérítés
4. Társult település kiválása
ÁSZ vizsgálata
6. Jogosultság elvesztése
Egyéb ok: .......................................................................................................................

Kelt................................................................................,............... év ............................................... hó ..................... nap
P. H.
1
2

3
4

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

Csak a TÁKISZ (FÁKISZ )-on keresztül küldött lemondó nyilatkozatot fogadja el a BM.
Ha több évi ütemet, illetve több törvényt érint a lemondás, akkor azokról külön-külön lemondó nyilatkozatot kell kitölteni. Ezer Ft-nál kisebb összeg´ú
maradvány lemondásához nem szükséges képvisel´ó-testületi határozat. Ezen eset kivételével csatolni kell a lemondásról szóló képvisel´ó-testületi
határozato(ka)t.
A lemondás okához tartozó kódszámot kell beírni. Egyéb oknál ezen túl a megnevezést is be kell írni a 7. ponthoz.
A visszafizetést igazoló dokumentum (terhelési értesítés) másolatát mellékelni kell.

Pénzintézet záradéka:
A céltámogatás adott évi ütemének lezárása a kezelési költségek levonása után
megtörtént, nem történt meg (a megfelel´ó szöveg aláhúzandó).
Kelt................................................................................,............... év ............................................... hó ..................... nap
P. H.

.............................................................................
aláírás
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8. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
ADATLAP
a felhalmozási feladathoz nyújtott céljelleg´ú decentralizált támogatásról
A Területfejlesztési Tanács ......... évi döntése
A megye megnevezése: ............................................................................................................................................. Kódja:
A Megyei Területfejlesztési Tanács határozatának száma: .................................................../...................................................
Sorszám

Megnevezés

1.

A döntés azonosító száma, változat sorszáma: .................................................................................................................................

2.

Az önkormányzat KSH kódja*

3.

Az önkormányzat neve

4.

Az önkormányzat település típusa*

5.

A felhalmozási feladat megnevezése

6.

A felhalmozási feladat jellege

7.

A támogatás éves ütemezése
a)
év
b)
év
c)
év
d)
év

forint
forint
forint
forint

8.

A támogatás összesen (7a+ 7b+ 7c+ 7d)

forint

9.

A felhalmozási feladat összköltsége

forint

10.

A döntés id´ópontja .............................................................................................................................................................................

11.

Céltámogatással megvalósuló beruházás esetén*

11.1.

Egyedi azonosító

11.2.

Törvényi (közleményi) hivatkozás

11.3.

A céltámogatás szerinti beruházási típuskód

A támogatással a szakminisztérium egyetért (1)
A támogatással a szakminisztérium nem ért egyet (2)**

Kelt:................................................................................,............... év ............................................... hó ..................... nap

P. H.

* A TÁKISZ tölti ki.
** A megfelel´ó szövegrészt aláhúzással kell jelölni.

.............................................................................
a Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke
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KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ
a Területfejlesztési Tanács ..... évi felhalmozási feladathoz nyújtott
céljelleg´ú decentralizált támogatás döntésér´ól készült adatlaphoz
I. A bizonylat fejléce
1. A címben az év kitöltése kötelez´ó
2. A Megyei Területfejlesztési Tanács határozatának száma:
1—7. pozíció
a határozat száma a numerikus értékeken kívül a köt´ójel ( - ) és a perjel ( / ) megengedett
8—8. pozíció
perjel ( / )
9—16. pozíció dátum (év, hó, nap /ééééhhnn formában/)
II. A bizonylat táblázatos része
1. A döntési azonosítószám felépítése:
1— 2. pozíció
megye kódszáma
3— 6. pozíció
a döntés éve
7—10. pozíció
a döntés sorszáma
11—12. pozíció
a változat sorszáma
A változat sorszáma mez´ót minden esetben ki kell tölteni. A 01-nél magasabb változat sorszám az adott döntés módosítását jelenti
(pl. a támogatás éves ütemezése a Megyei Területfejlesztési Tanács határozata alapján változik).
2. Az önkormányzat KSH -kódja, a TÁKISZ tölti ki.
3. Az önkormányzat neve
4. Az önkormányzat település típusa, a TÁKISZ tölti ki.
Megnevezés

Kódszám

F´óvárosi Önkormányzat, megyeközpont önkormányzata

1

megyeszékhely önkormányzata

2

f´óvárosi kerületi és egyéb városi önkormányzat

3

nagyközségi önkormányzat

4

községi önkormányzat

5

5. A felhalmozási feladat tömör meghatározása
6. A felhalmozási feladat jellege
Megnevezés

Kódszám

új létesítés

1

meglév´ó létesítmény fejlesztése (b´óvítés)

2

felújítás, rekonstrukció

3

7. A támogatás éves ütemezése: évszám és forint kitöltése:
az a) sorban lév´ó évszámnak meg kell egyezni a döntési azonosító 3—6. pozíciójában lév´ó évszámmal
a b) sorban lév´ó évszám értéke a döntési azonosító 3—6. pozíciójában lév´ó érték + 1,
a c) sorban lév´ó évszám értéke a döntési azonosító 3—6. pozíciójában lév´ó érték + 2,
a d) sorban lév´ó évszám értéke a döntési azonosító 3—6. pozíciójában lév´ó érték + 3.
8. A támogatás összesen forintban, amelynek értéke a 7-es pontban szerepl´ó értékek összege.
9. A felhalmozási feladat összköltsége forintban
10. A döntés id´ópontja ééééhhnn formában (pl. 19980918)
11. Céltámogatással megvalósuló feladat esetén TÁKISZ tölti ki
11.1. Egyedi azonosító: a céltámogatási rendszer szerint
11.2. Törvényi (közleményi) hivatkozás: a céltámogatási rendszer szerint:
1— 4. törvény megjelenési éve
5— 8. törvény (közlemény) száma
9—10. melléklet száma
11—14. sorszám
11.3. A céltámogatás szerinti beruházási típuskód

Kitöltend´ó a zárszámadási követelményeknek megfelel´óen folyamatban lév´ó és befejezett beruházások esetén.
Kitöltés el´ótt szíveskedjék elolvasni a megjegyzéseket!

A céljelleg´ú decentralizált támogatással megvalósuló vagy megvalósult felhalmozási feladat .............. évi elszámolásának táblája
Önkormányzat neve: ……………………………………… KSH kódja:

1998/3. szám

9. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez

1. A döntés azonosító sorszáma:
…………………………………
2. A Megyei Területfejlesztési Tanács határozatának száma:
…………………/………………
A finanszírozási szerz´ódés száma:
…………………………………
Kivitelezés kezdete (finanszírozási szerz´ódés szerint, év, hó):
………………
Kivitelezés tényleges kezdete:
………………
Kivitelezés befejezésének várható id´ópontja (finanszírozási szerz´ódés szerint): ………………
Kivitelezés tényleges befejezése:
………………
Üzembe helyezés várható/tényleges id´ópontja:
………………

A támogatott cél megnevezése: ……………………………………………………………
2. jellege (Adatlap, kitöltési útmutató 6. pont szerint):

Mértékegység: Ft
JÓVÁHAGYOTT, ILLETVE TÉNYLEGESEN FELHASZNÁLT ÖSSZEGEK
Sorszám

Megnevezés

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

…… évre

…… évre

…… évre

…… évre

…… évre

…… évre

…… XII. 31-ig
összesen

Mindösszesen
(2+…+8)

3

4

5

6

7

8

9

10

Jóváhagyott támogatás (2+5)
Ténylegesen felhasznált
2. sorból: …… évben
2. sorból: …… évben
Maradvány összesen (1—2 = 6+7+8+9+10)
ebb´ól: le sem hívott és már lemondott összeg
ebb´ól: le sem hívott összeg, most kerül lemondásra
ebb´ól: lehívott, már véglegesen visszafizetett összeg
ebb´ól: lehívott, ezen elszámolással egy id´óben
ebb´ól: véglegesen visszafizetett összeg
ebb´ól: további felhasználás várható
Saját forrás
Terv szerinti összesen (12+13)
Céltámogatás
Egyéb forrás
Ténylegesen felhasznált (15+16)
Céltámogatás
Egyéb forrás
14. sorból: …… évben
14. sorból: …… évben
Beruházási összköltség
Terv szerint (1+11)
Tényleges felhalmozási kiadás (2+14)

MAGYAR KÖZLÖNY

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

az els´ó
jóváhagyás éve
el´ótt
2

A döntési adatlapnak megfelel´óen:
1. A döntés azonosító sorszám ........ évi döntéseknél a következ´ó:

1— 2 pozíció = megye kódszám
3— 6 pozíció = a döntés éve
7—10 pozíció = a finanszírozási szerz´ódés száma
11—12 pozíció = a változat sorszáma

2. Az adatlapra vonatkozó adatokat a TÁKISZ tölti ki.
P. H.

……………………………………………………
polgármester
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Kelt ……………………………………, ……… év ……………… hó ……… nap

Sorszám

Megnevezés
1

11

I. Épületek, építmények létesítése, vásárlása, átalakítása

Épületek, építmények összesen:
II. Földterület vásárlása

Földterület vásárlása összesen:
III. Gépek, berendezések felszerelések

Gépek, berendezések, felszerelések összesen:
IV. Egyéb költségek

Egyéb költségek összesen:
V. Immateriális javak

Immateriális javak összesen:
VI. Gázhálózat kiépítése esetén a hálózatfejlesztési
hozzájárulás összege (egyéb fejlesztési hozzájárulás is)
VII. Infrastruktúra fejlesztése és környezetvédelmi célú
közhasznú munkák dologi költségei
Dologi költségek összesen:
VIII. Turizmus, természetvédelem, szociális célú
fejlesztés, szociális foglalkozatáshoz kapcsolódó
fejlesztés
Turizmus, természetvédelem, szociális fogl. összesen:
Összesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)
IX. Tartóskészlet szükséglet

Tartóskészlet szükséges összesen:
Mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)2, 3

A kódszámot lásd a következ´ó. oldalon.
A 36. sor 6. oszlop összege megegyezik az el´óz´ó oldal 19. sor 10. oszlop összegével.
A 36. sor 11. oszlop összege megegyezik az el´óz´ó oldal 20. sor 10. oszlop összegével.

P. H.

……………………………………………………
polgármester
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Kelt ……………………………………, ……… év ……………… hó ……… nap
1
2
3

Öszesen
(Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

A céljelleg´ú decentralizált támogatással megvalósult, befejezett beruházás költségeinek tételes kimutatása
Finanszírozási szerz´ódés szerint vállalt kötelezettség
Beruházás befejezése utáni tényadatok
Nettó
Vissza nem
Természetes
Nettó
Vissza nem
Természetes
Öszesen
költség
igényelhet´ó
mértékegység Mennyiség
költség
igényelhet´ó
mértékegység Mennyiség
(Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
kódja
(Ft)
ÁFA (Ft)
kódja1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Kitöltend´ó csak befejezett beruházások esetén.

I.

alapterület:

101

immateriális javak

104

db

hossza

106

m

m´útárgyainak száma

104

db

foglalkoztatottak száma:

103

f´ó

foglalkoztatott id´ó:

108

nap

vendég éjszakák száma:

110

db

szociális foglalkoztatás alanyainak száma:

111

f´ó

alapterület:

101

m2

befogadóképesség:

103

f´ó

fér´óhelyek száma:

112

db

tartóskészlet szükséglet értéke:

113

Ft

2

— vagyoni érték´ú jog

3

m

térfogat:

102

m

— szellemi termékek

befogadóképesség:

103

f´ó

— egyéb immateriális javak

fér´óhelyek, ágyak száma:

104

db

ivóvízhálózat hossza:

106

m

szennyvízcsatorna hossza:

106

m

szennyvíztisztító kapacitása:

105

3

m /nap

gázhálózat

3

vízátemel´ó kapacitása:

105

m /nap

telefonvezeték hossza:

106

m

telefonvezeték kapacitása (vonalak száma):

104

db

víz-, szennyvíz-, telefonhálózat m´útárgyainak száma

104

db

út, járda felülete:

101

földterület nagysága:

VI.

VII.

VIII.

101

III.

gépek, berendezések mennyisége:

104

db

IV.

költségek összege:

107

Ft

IX.

MAGYAR KÖZLÖNY

II.

V.

épületek:
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A mértékegység kódok használata
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10. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez
1. oldal
LEMONDÓNYILATKOZAT1, 2
felhalmozási feladathoz nyújtott céljelleg´ú decentralizált támogatásról

A döntés azonosító száma, sorszáma: ...............................................................................................................................................
Az önkormányzat KSH kódja:
Az önkormányzat neve: ......................................................................................................................................................................
A felhalmozási feladat megnevezése: ...............................................................................................................................................
Képvisel´ó-testületi határozat száma: ........................................................
A támogatás lemondásának üteméve: ........................................................
Megnevezés
Ebb´ól lemondás vagy visszafizetés
Sorszám
Megnevezés

Támogatás
összesen
(Ft)

nem ÁSZ vizsgálat szerint
ÁSZ vizsgálat szerint
saját elhatározás

(1)= (2)+ (4)+ (6)

1.

1.1.

Éves támogatás összege

1.2.

Ténylegesen felhasznált összeg

1.3.

Maradvány összesen
a) 1.1—1.2.
b) 1.3.1+ 1.3.2+ 1.3.3+ 1.3.4+ 1.3.5.

Ft
(2)

Ok
(3)

Ft
(4)

Ok
(5)

Megyei Területfejlesztési Tanács
döntése alapján
Ft
(6)

Ok
(7)

1.3.1. Maradványból le sem hívott és már
lemondott összeg
1.3.2. Maradványból le sem hívott összeg,
amely jelenleg kerül lemondásra
1.3.3. Maradványból lehívott, korábban már
véglegesen visszafizetett összeg
1.3.4. Maradványból lehívott, ezen elszámolással egy id´óben véglegesen visszafizetett összeg
1.3.5. Maradványból várható további felhasználás
2.

Végleges visszafizetés ÁSZ vizsgálat szerint (1.3.3.)4
(1.3.3. Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg)
Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………
Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………………
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2. oldal

LEMONDÓNYILATKOZAT
felhalmozási feladathoz nyújtott céljelleg´ú decentralizált támogatásról
Sorszám

3.

Megnevezés

Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, saját elhatározásból (1.3.4.)4
(1.3.3. Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg)
Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………
Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………………

4.

Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, a Megyei Területfejlesztési Tanács döntése alapján (1.3.3.)4
(1.3.3. Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg)
Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………
Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………………

5.

Végleges visszafizetés ÁSZ vizsgálat szerint (1.3.4.)4
(1.3.4. Maradványból lehívott, elszámolással egy id´óben véglegesen visszafizetett összeg)
Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………
Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………………

6.

Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, saját elhatározásból (1.3.4.)4
(1.3.4. Maradványból lehívott, ezen elszámolással egy id´óben véglegesen visszafizetett összeg)
Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………
Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………………

7.

Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, a Megyei Területfejlesztési Tanács döntése alapján (1.3.4.)4
(1.3.4. Maradványból lehívott, ezen elszámolással egy id´óben véglegesen visszafizetett összeg)
Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………
Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: …………………………………………………………………………………………

8.

Céltámogatással megvalósuló beruházás esetén
a céltámogatásról lemondó nyilatkozatot tett (Igen/Nem)
a céltámogatásról lemondó nyilatkozat kitöltése esetén a lemondás összege …………………………………………………

A lemondási ok értékei:

1.
3.
5.
7.

Saját forrás hiánya
ÁFA visszatérítés
ÁSZ vizsgálata
A Megyei Területfejlesztés
Tanács döntése

2.
4.
6.
8.

Alacsonyabb költség
Társult település kiválása
Jogosultság elvesztése
Egyéb ok: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Kelt................................................................................,............... év ............................................... hó ..................... nap
P. H.

1
2

3
4

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

Csak a TÁKISZ (FÁKISZ )-on keresztül érkez´ó lemondó nyilatkozatot fogad el a Belügyminisztérium.
Minden lemondó nyilatkozathoz csatolni kell az ahhoz tartozó képvisel´ó-testületi határozatot is.
Ha több évi ütemet érint a lemondás, akkor azokról külön-külön lemondó nyilatkozatot kell kitölteni.
Ezer Ft-nál kisebb összeg´ú maradvány lemondásához nem szükséges képvisel´ó-testületi határozat.
A ,,Lemondási ok’’ táblázatú oszlopba a megfelel´ó kódszámot kell beírni. Egyéb ok (8-as kód) esetén a megnevezést is be kell írni.
A visszafizetést igazoló dokumentum (terhelési értesítés) másolatát mellékelni kell, amennyiben a táblázat 2—7. sorai közül bármelyik kitöltésre
kerül.
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11. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez

VISMAIORADATLAP
a Területfejlesztési Tanács ......... évi döntésér´ól

A megye megnevezése: ............................................................................................................................................. Kódja:
A Megyei Területfejlesztési Tanács határozatának száma: .................................................../...................................................

Sorszám

Megnevezés

1.

A döntés azonosító száma, változat sorszáma: .................................................................................................................................

2.

Az önkormányzat KSH kódja*

3.

Az önkormányzat neve

4.

Az önkormányzat település típusa*

5.

A vis maior esemény megnevezése

6.

A jelzett igény

forint

7.

A támogatás összesen

forint

8.

A döntés id´ópontja .......................................................................................................................................................(év,hó,nap)

Kelt................................................................................,............... év ............................................... hó ..................... nap

P. H.
.............................................................................
A Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke

* A TÁKISZ tölti ki.
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KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ
a Területfejlesztési Tanács ..... évi döntésér´ól készült adatlaphoz
I. A bizonylat fejléce
1. A címben az év kitöltése kötelez´ó
2. A Megyei Területfejlesztési Tanács határozatának száma:
1—7. pozíció a határozat száma a numerikus értékeken kívül a köt´ójel ( - ) és a perjel ( / ) megengedett
8—8. pozíció perjel ( / )
9—16. pozíció dátum (év, hó, nap /ééééhhnn formában/)
II. A bizonylat táblázatos része
1. A döntési azonosítószám felépítése:
1— 2. pozíció
megye kódszáma
3— 6. pozíció
a döntés éve
7—10. pozíció
a döntés sorszáma
11—12. pozíció
a változat sorszáma
A változat sorszáma mez´ót minden esetben ki kell tölteni. A 01-nél magasabb változat sorszám az adott döntés módosítását jelenti
(pl. a támogatás éves ütemezése a Megyei Területfejlesztési Tanács határozata alapján változik).
2. Az önkormányzat KSH -kódja, a TÁKISZ tölti ki az alábbiak szerint:
3. Az önkormányzat neve
4. Az önkormányzat település típusa, a TÁKISZ tölti ki.
Megnevezés

Kódszám

F´óvárosi Önkormányzat, megyeközpont önkormányzata

1

megyeszékhely önkormányzata

2

f´óvárosi kerületi és egyéb városi önkormányzat

3

nagyközségi önkormányzat

4

községi önkormányzat

5

5. A vis maior esemény tömör meghatározása, a tervezett munkálatok rövid felsorolása.
6. Az önkormányzat kérelmében a kár elhárítására igényelt összeg forintban.
7. A támogatás összesen forintban.
8. A döntés id´ópontja ééééhhnn formában (pl. 19980918).
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A honvédelmi miniszter
1/1998. (I. 23.) HM
rendelete
a Magyar Honvédség hivatásos és szerz´ódéses
állományú tagjainak beosztási kategóriákba történ´ó
részletes besorolásáról és a szolgálati beosztásokban
elérhet´ó rendfokozatokról szóló 19/1996. (XII. 30.) HM
rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, többször módosított 1996. évi
XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség hivatásos és szerz´ódéses állományú tagjainak beosztási kategóriákba történ´ó részletes besorolásáról és a szolgálati beosztásokban elérhet´ó rendfokozatokról szóló 19/1996.
(XII. 30.) HM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak
szerint módosítom:

1998/3. szám
1. §

Az R. 1—8. számú melléklete helyébe e rendelet 1—8. számú melléklete lép.

2. §
A Magyar Honvédség személyi állománya illetményér´ól
és illetményjelleg´ú juttatásairól szóló, 25/1997. (XI. 19.)
HM rendelettel módosított 4/1997. (II.12.) HM rendelet
1. számú mellékletének c) pontja a ,,— a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum,’’ szövegrész után a következ´ókkel egészül ki:
,,— HM Üdültetési, R endezvényszervez´ó és Továbbképzési Intézet,’’

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép hatályba.
Keleti György s. k.,
honvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 19/1996. (XII. 30.) HM rendelethez
A Magyar Honvédség hivatásos tábornoki-, f´ótiszti-, tiszti állományának beosztási kategóriába történ´ó részletes besorolása
I. besorolási osztály

Honvéd Vezérkar

Beo. kategória

Szárazföldi Vezérkar
és alárendeltjei

Légier´ó Vezérkar
és alárendeltjei

Logisztikai F´óigazgatóság
és alárendeltjei

Honvéd Vezérkar Közvetlenek
és a szervek alárendeltjei

— vkf-, vkf.els´ó h.
— vkf.h.

— vkf-, vkf.els´ó h.
— vkf.h.

— f´óig.és h.

VIII

— csf.és h.
— MIK ig. és h.
— jogi és ig.ir.vez.és h.

— tö.ig. (vkf.h.)
— csf.és h.
— ho.pk.és h.

— tö.ig. (vkf.h.)
— csf.és h.

— csf.és h.

— Bp.heg.pk. és h.

VII

— elektr.hadv.f´ónök és h.
— titk.vez. és h.

— ddpk.és h.
— kik.közp.pk.és h.
— SZFVK:
fn-i és szolg.f´ónök és h.
jogi és ig.ir.vez. és h.
— Ho.Pság.:
humán-, hdm- fn-i és kik-,
vezetési f´ónök és h.

— re-, lérak-, légtér ell´ó.epk.és h.
— hdm.közp.pk. és h.
— LEVK:
fn-i és szolg.f´ónök és h.
(m´ú-, vv. kivételével)
jogi és ig.ir.vez. és h.

— ddpk. és h.
— Log.F´óig:
szolg-, szolg.ág f´ónök és h.

—
—
—
—
—
—

VI

—
—
—
—
—

— epk-, ö.z. (o.) pk. és h.
— KGYLP pk.és h.
SZFVK
— ov.és h.
— titk.vez.és h.
— szolg.ág f´ónök és h.
Ho.Pság.
— ov.és h.
— fn-i-, szolg.f´ónök és h.
— pk.i-, jogi és ig.ir.vez. és h.

— epk.és h.
— ve.re.opk-, lérak-, légtér ell´ó.
zpk.és h.
— Bázis retér pk.és h.
— RATSZ pk.és h-, re.bizt.ov.
és h.
LEVK
— ov.és h.
— titk.vez.és h.
— m´ú-, vv.f´ónök és h.
— szolg.ág f´ónök és h.

— elló.közp.pk.és h.
— jav.üzem pk. és h.
— közl.közp.pk.és h.
— elhe.közp.pk.és h.
Log.F´óig.
— ov. és h.

—
—
—
—
—

V

— alov-´ók
— kiem.f´óti-ek, f´óti-ek-, MIK vpk.

— köt.lév´ó z. (o.) pk. és h.
— ö.szdpk.
Ho.Pság.
— szolg.ág f´ónökök-, EHC-,
inf.f´ónök
— alov-´ók-, f´ótisztek

—
—
—
—
—

Log.f´óig.:
— alov-´ók-, f´óti-ek
Log.dd-, Elló.közp-, Jav.Üzem
— köt-ben lév´ó zpk-, zpk.h-, f´óti-ek
— elló-, terv-,
— ov-´ók-, ov.h-ek-, alov-´ók-, f´óti-ek
Log.:
— ra.pk-ok (CFE-, l´ósz-,
kihelyezett)
Katonai Közl-, Elhe.Közp.
— ov-, ov.h-, alov-, f´óti.

Bp-i, m-i hadkieg.pság:
— ov-, alov-, f´óti-ek
Hivatalok-, NK és Protokoll
Ig-, KIAK:
— ov-´ók, ov.h-ek, alov-´ók
— f´óti-ek
— kötelékben lév´ó zpk. és h.
Bp.Heg.Pság.:
— alov-´ók-, f´óti-ek
— szolg.ág f´ónökök
KAJÜ
— alov-´ók-, f´óti-ek
— szolg.ág f´ónökök, f´óorvos

Dandár
— szolg-, szolg.ág f´ónökök
— ov-´ók-, alov-´ók-, f´óti-ek
— kom.hiv.vez-, karmester
— SH pk.

köt.lév´ó z. (o.) pk. és h.
ö.szdpk.
re.hajózó szdpk. és h.
re.m´ú.ütó.szdpk.
lérak.ü-, légtér.ell´ó.szdpk.

Re-, Lérak-, Légtér ell´ó.e-ek
— szolg-, szolg.ág f´ónökök-,
H pk.
— ov-´ók-, alov-´ók-, f´óti-ek
— e.mk.m´ú.szolg-, re.ir-, megfi-,
légilöv.szolg.f´ónök
— okt-, berep.rgv.

NK és protokoll ig. és h.
hiv.vez-, f´óig. és h.
eü.int. f´óig. és h.
Kult. és Média Ig.: f´óig.és h.
Bp-, megyei hadkieg.pk. és h.
4.ag.ra.pk. és h.

epk.és h.
KIAK pk.és h.
KAJÜ-, hír.szertár pk.és h.
MH f´ószakorvosok
szab.kiadó és közp.nyomda
pk.és h.
— kik.techn.int.ig.és h.
— inf.int.ig.és h.
— RELEK-, FHK pk.és h.
4.ag.ra.
— ov.és h.
— vpk.
— Új Honv.Szemle f´ószerk.és h.
— Térk.Hiv.: ig.h.
Kult.és Média Ig-ság
— szakag.elló.közp.pk.és h.
— M´úv.ház-, Honv.M´úv.Együttes-,
gazd.ig.és h-, f´ókarmester
— kat.szakképz´ó-, Kat.középisk.és
Koll. ig.és h.
Bp.Heg.Pság.
— ov.és h.
— pk.i-, jogi és ig.ir.vez. és h.
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— HVKF h.
— fcsf-, fcsf.els´ó h. és h.

MAGYAR KÖZLÖNY

IX

ov.és h.
helyzet nyt.közp.pk. és h.
táj.ir.vez. és h.
személyi tö.titkár
vkf.els´ó h-, és vkf.h. titkár

1998/3. szám

1. számú melléklet az 1/1998. (I. 23.) HM rendelethez

Honvéd Vezérkar

Beo. kategória
V

Szárazföldi Vezérkar
és alárendeltjei

Ezred
— szolg.f´ónök
— alov-, rlg.vez-´ók
— kom.hiv.vez.
— SH pk.
Ö.z. (o.)
— szolg.f´ónök
— rlg.vez-´ók-, f´óti-ek
— SH pk.
A-D raktár
— ra.pk-ok-, h-ek-, f´óti-ek

— tisztek

— század (ü.) hajó alo.m´úh.pk.
Ezred, ö.z.(o)
— heg.kom-, bázis pk.
— szolg.ág f´ónökök
Vez.szervek:
— beo.ti-ek
— dd-, e.ügyv.alov.
A-D raktár
— tár.ov-, alov.

Logisztikai F´óigazgatóság
és alárendeltjei

— kom.hiv.vez.
— SH pk.

— üt´ó.szolg.f´ónök
Hír.szertár
— alov-, váltásparancsnok-,
szolg.f´ónök, f´óti.
Kult.és Média Ig-ság
— ov-´ók, nyomad pk., f´óti-ek
Honv.M´úvészegyüttes
— karmester-, karmester h.
Honv.Gimnázium
— ig-, ov-, alov-, okt.f´óti-,
koll.vez-, f´óti-ek
Kat.Fogház
— pk.
4.ag.ra.
— üt´ó.szolg.f´ónök-, hír.vpk-, f´óti.
— VVAÉTFK pk.
Obj.komendánsok
— vez.obj-, obj.komendáns
Honvéd Üdül´ó
— igazgató
Eü.Intézetek
— ov-, ov.f´óorvos-, csop.vez-,
ment´ó f´óorvos-, f´óorvos, adjunktus, vez.gyógyszerész-,
szolg.és szolg.ág f´ónökök-, f´óti-ek
Inf.Int.
— ov-, ov.h-, alov-, f´óti.
Honv.Szemle:
— rovatvezet´ó-, f´óti.
FHK
— obj.hírk.pk-ok
— ov-, alov-, szolg.f´ónök
— vpk-, f´óti-ek

Ö.z. (o.)
— szolg.f´ónökök
— rlg.vez-´ók-, f´óti-ek
— SH pk.
LE.Hdm.Közp.
— vpk-, értékel´ó-kidolg. f´óti-ek
— vir.f´ómegfi-, megfi.

— század-, ü-, m´úh., rendszer pk-, szektor pk.
Ezred, ö.z.(o)
— szolg.ág f´ónökök
— re.szakág mk-ök-, ti-ek
— heg.kom-, klub vez.
Vez.szervek:
— beo.ti-ek
— z. H vpk.
— dd-, e-, ügyv.alov.
— RATSZ alov-, beo.ti.

Honvéd Vezérkar Közvetlenek
és a szervek alárendeltjei

Kat.Közl-, Elhe.Közp.
— alov-, ümk-, beo.ti.
Elló.Központok, Intézetek
— szd-, m´úh.pk.
— szolg.és szolg.ág f´ónökök
— terv-, elló-, tároló ti-ek
üzemegység vez.
— törzsek ti-jei-, labor vez.
Lé.jm´ú.jav.üzem
— ov-, üzemegység pk.
— m´úhely pk., alov-´ók
— f´ótechnológus
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— század pk.
Kult.és Média Ig.
— elhe.szolg.f´ónök, beo.ti.
Honv.M´úv.együttes
— beo.ti.
Kat.Szakképz´ó Isk.és Gimn.
— szolg.ág f´ónök
— humán-, szü.ti.
— okt-, nev.ti.
— gazd.ov., alov-´ók
— beo.ti.
Hadkieg.Pság.: alov-, beo.ti-ek
Fogház: ig.szolg.f´ónök
4.ag.ra.: üt´ó.mk.
Inf.Int.: alov-, ümk-, beo.ti.
KAJÜ
— f´ódiszpécser-, diszpécser,
— jav.ov-, alov-, labor vez-, beo.ti.
Hír.szertár: közp.pk-, ümk.
FHK: jav.alov.
Eü.Intézetek
— alorvos, sterilizáló vez.
— alov-´ók, beo.ti-ek
Térk.hiv.: ti-ek
VVAÉTFK
— vpk-, szolg.f´ónök-, ov-, alov-,
ti-ek
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IV

Légier´ó Vezérkar
és alárendeltjei
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I. besorolási osztály

Beo. kategória
III

Honvéd Vezérkar

Szárazföldi Vezérkar
és alárendeltjei

Légier´ó Vezérkar
és alárendeltjei

— re-, hel.raj és géppár-,
re-, hel.pk.
Köt. lév´ó z.(o.)
— beo.ti-ek
Ö.z.(o.)
— szd. (ü.) pk.h.
— szd. (ü.) beo.ti.

II

— szpk.
— osztag-, hajó pk-ok-,
f´óaknász

— szpk.
— rgv-, hel.vez-,
re-, hel.vez.II.
— re.jav-, üt´ó.csop.pk-, ápk

I

— szakasz-, csoport kötelékben lév´ó beo.ti-ek

— szakasz-, csoport kötelékben lév´ó beo.ti-ek
— raj-, rlg-, ápk.
— rávezet´ó-, irányító-, kiértékel´ó-, felkészít´ó
ti-ek-, ümk.

Elló.közp-ok-, tárintézetek
jav-, tároló-, elló.alov-´ók-, ümk-,
beo.ti-ek
Légijm´ú.Jav.Üzem
— technológus
— csop.pk-, ümk.beo.ti-ek

Elló.közp-ok-, tárintézetek
— szpk-, csop.pk-, rlg.vez-,
beo.ti-ek

Honvéd Vezérkar Közvetlenek
és a szervek alárendeltjei

Kat.Szakképz´ó Isk.és Koll-,
Honv.Gimn.
— okt.-nev.ti.
— SH pk.
— bázis pk.
Szakközép isk-, gimn.
— m´úh-, rlg.pk.
— szdpk.h.
— szd.beo.ti.
— ügyv.ir.vez.
KAJÜ: ápk-, beo.ti.
Hír.szertár
— szdpk.h.
— szd.beo.ti.
— SH pk.
— ügyv.ir.vez.
Inform.Int.: beo.ti-ek
FHK
— rlg.vez-, ümk-, területi-, futár-,
alközp.pk-ok-, beo.ti.
— szpk.
— közp-, csop-, bázis-, m´úh-,
vpk-, átj-, áf-, ápk.
FHK
— jav.alov-, ümk-, beo.
ti-ek

Pályakezd´ó
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Köt. lév´ó z.(o.)
— beo.ti-ek
— szd. (ü.) pk.h.
— szd. (ü.) beo.ti.
— SH pk.
A-D raktár
— beo.ti-ek

Logisztikai F´óigazgatóság
és alárendeltjei

1998/3. szám

I. besorolási osztály

Megjegyzés:
1. A katonai szervezetek, szervezeti elemek V—VIII-as beosztási kategóriával rendszeresített független parancsnok- (f´ónök-, f´óigazgató-, igazgató-, vezet´ó stb. együtt: parancsnok) helyetteseit — a szakmai-, szakági
helyettesek kivételével — a parancsnokkal azonos beosztási kategóriával kell rendszeresíteni. Független parancsnokhelyettes hiányában a zárójeles helyettest az alapbeosztásánál eggyel magasabb beosztási
kategóriával kell rendszeresíteni.
2. Az 1. pontban nem érintett parancsnok-helyetteseket a parancsnoknál eggyel alacsonyabb beosztási kategóriával kell rendszeresíteni.
a) Szakmai-, szakági helyettes: tö.ig. (vkf.h.)-, töf (pkh.), log.f´ónök (pk.log.h.)-, pk.kik-, pk.tud-, gyógy-, gazd-, tárolási-, ellátó-, javítási-, üzemeltetési-, és az ezekkel azonos alaprendeltetéssel rendszeresített
helyettes.
b) Fegyvernemi f´ónökök: gl. és hk-, tüzér-, légvédelmi-, légvédelmi rakéta és tüzér-, repül´ó-, légtér ell´ó.f´ónök.
c) Fegyvernemi f´ónökökkel azonos beosztási kategóriával kell rendszeresíteni: hadm´úveleti-, felderít´ó-, elektronikai-harc-, m´úszaki-, vegyivédelmi-, híradó-, hadkiegészítési-, humánszolgálati-, haditechnikai-,
hadtáp-, elhelyezési-, egészségügyi szolgálatf´ónököket
— Szolgálati ágakkal azonosak: térképész-, informatikai f´ónök.
d) Szolgálati ág f´ónökök:
— fegyverzet-, páncélos és gépjárm´útechnikai-, repül´óm´úszaki-, elektronikai-, m´úszaki-, vegyivédelmi technikai-, mérésügyi-, üzemanyag-, élelmezési-, ruházati-, szállítási-, közlekedési szolgálatf´ónök. Ezekkel
azonosan sorolnak: a LEVK m´úszaki és vegyivédelmi f´ónökei.

4. A rendelet 1—4. számú melléklete függ´óleges oszlopai és vízszintes sorai között, az azonos beosztási kategóriákban biztosított az ,,átjárhatóság’’.
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3. A megfelel´ó f´ónökként kell sorolni a szakterületet képvisel´ó — nem f´ónökként szervezett — osztály-, alosztályvezet´óket.
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2. számú melléklet az 1/1998. (I. 23.) HM rendelethez
2. számú melléklet a 19/1996. (XII. 30.) HM rendelethez
A Magyar Honvédség hivatásos zászlósi-, tiszthelyettesi-, szerz´ódéses állományának beosztási kategóriába történ´ó részletes besorolása
I. besorolási osztály

Honvéd Vezérkar

Beo. kategória
III

— segít´ó-, kidolgozó-, ány.kez-,
terv.
— ügyv.alov-, vez.ügykez-,
ügykez-, ag.elló.
— értékel´ó-, adatfeld.

Légier´ó Vezérkar
és alárendeltjei

Logisztikai F´óigazgatóság
és alárendeltjei

SZFVK-, Ho-, Dd.Pság.
— segít´ó-, kidolg-, tájékoztató-,
ány.kez.
— diszpécser-, dokumentum
kez-, kik.techn.

LEVK-, Ezred Pság.
— segít´ó-, kidolg-, nyt-, ány.kez-,
dokumentum kez-, kik.techn-,
üt´ó-térk.ag.elló.

Log.F´óig.
— segít´ó-, terv-, nyt-, adatfeld.

Minden szervezetben
— szpk.
— szd.(ü.) szolg.vez.
— csop-, álls-, közp-, hajó-,
bázis pk
— hír.ügyeletes
— oktató-, hdm.kid.
— kiképz´ó-, fvt-, pc.és
gjm´ú-, m´ú-, vv.techn-,
elektr.szolg.vez.
— üza-, élm-, ruh-, száll-,
elhe.szolg-, étkezde vez-, felcser
— testnev.vez-, ugrató pk.
— ell´ó.ápk.
— heg.kom.
— ügyv.vez.
— M kieg.rlg.vez. és ö.beo.
— váltásparancsnok
— f´ókez-, f´ószer-, f´ótechn-, f´ókormányos-, f´óm´úsz-, f´óell´ó-,
f´óaknász-, kutató-ment´ó
— pk-i f´ótávírász
— t´úzszerész
— búvár

Minden szervezetben
— szpk.
— szd.szolg.vez.
— csop-, álls-, közp-, bázis pk.
— hír.ügyeletes
— hel.vez-, légi löv.
— okt-, kik.
— fvt-, gjm´ú-, m´ú-, vv-, elektr.
szolg.vez.
— üza-, élm-, ruh-, száll-,
elhe.szolg-, étkezde vez-, felcser
— ell´ó.ápk.
— heg.kom.
— ügyv.vez.
— M kieg.rlg.vez. és ö.beo.
— váltásparancsnok
— id´ójárásjelz´ó
— f´ókez-, f´ószer-, f´ótechn-, techn-*,
f´óm´úsz-, f´ómenhanikus-,
f´óell´ó-, fedélzeti rádiós-techn-,
mech.
— pk-i f´ótávírász

Minden szervezetben
— szpk. (szdpk.h.)
— szpk.
— szd.szolg.vez-, kiképz´ó
— csop-, közp-, álls.pk.
— okt-, kik.
— fvt-, gjm´ú-, m´ú-, vv-,
üza-, élm-, ruh-, száll-,
elhe.szolg-, étkezde vez-, felcser
— alov-, rlg.ve-, bizt.techn.
— M kieg.ö.beo-, ány.kez-,
ügyv.vez.
— ell´ó.ápk-, gjm´ú.ir.
— l´ótér-, bázis pk.
— f´ódiszpécser-, diszpécser
— SH pk.
— vez.asszisztens
— min´óségi ell´ó-, f´óátvev´ó

Honvéd Vezérkar Közvetlenek
és a szervek alárendeltjei
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Bp.Heg.Pság.
— segít´ó-,elló-, techn-,
ány.kez-, nyt.
Térk.Hivatal
— kiért-, techn-, tervez´ó
kartográfus-, topográfus
— térk.elló-, ra.vez-, statisztikus
KIAK
— M kieg-, elemz´ó-értékel´ó beo.
— ügyv.vez-, ügykez.
— adatfeld-, gépkez-,
üt´ó.techn.
Kult.és Média Ig.
— segít´ó-, ány.kez.
— fvt-, élm-, ruh.szolg.vez.,
— gazd-, alov-, csop-, rlg-, zenekar-, szólam vez-, ag.kez-,
kottatáros
— f´ótechn-, techn.
— vez.ügykez.
— humán segít´ó
Kat.Szakk.Isk-, Gimn.
— szdpk.h.
— szpk.
— szd.szolg.vez.
— szakoktató-, oktató-, ell´ó.ápk.
— élm-, ruh-, elhe-, üt´ó. szolg.vez.
— felcser
— nyomda vez.-, kottatáros
— bázis-, l´ótér pk.
— beszerz´ó-, kom.h-, titkár
Eü.Intézetek
— vez.asszisztens-, csop.vez.
— ügyv.vez.
FHK-, Inform.Int.
— hír.ügyeletes
— f´ódiszpécser-, diszpécser
— tervez´ó-, feldolg-, rlg.vez
— programozó-, értékel´ó
4. ag. ra: ügyeletesek
Minden szervezetben
— szpk.
— szolg.vez.
— csop.pk-, közp.pk.
— fvt-, gjm´ú-, m´ú-, vv.
techn-, elektr.szolg-, étkezde vez.
— ell´ó.ápk.diszpécser
— ány.kez-, adatfeld.
— heg.kom.
— ügyv.vez.
— M kieg.rlg.vez. és ö.beo.
— vez.foglár
— SH pk.
— váltásparancsnok

MAGYAR KÖZLÖNY

* = tiszti beo-ból átmin´ósítettek

Szárazföldi Vezérkar
és alárendeltjei

Szárazföldi Vezérkar
és alárendeltjei

Honvéd Vezérkar

Beo. kategória
II

— gépíró

I

Légier´ó Vezérkar
és alárendeltjei

Logisztikai F´óigazgatóság
és alárendeltjei

Minden szervezetben
— rajpk.
— álls-*, hjm´ú.pk.
— ügykez-, M kieg.tts-,
gépíró-, rajzoló
— üt´ó-, jav-, techn-, m´úsz-, mech-,
f´ószer-*, szer-, feldolg.*
— beszerz´ó-, diszpécser-*, eü.tts.
— rendész
— zenész
— ra.vez-, vez.f´ószakács
— gk-, hk-, hjm´ú.vez.

Minden szervezetben
— rajpk.
— álls-*, hjm´ú.pk.
— ügykez-, M kieg.tts-,
gépíró-, rajzoló-, könyvtáros
— üt´ó-, jav.techn-, m´úsz-, mech-,
f´ószer-*, szer.
— feldolg-*,adatközl´ó-*,bemondó*
— beszerz´ó-, diszpécser-*,
eü.tts.
— rendész
— zenész-, ra.vez-, vez.
f´ószakács
— gk-, hk-, hjm´ú.vez.

Minden szervezetben
— rajpk.
— közp-*, váltás-*, álls-*,
bázis pk.
— vez.f´ószakács
— f´ótechn-*, techn-, f´ókez*.
— t´úzszerész
— ra.vez-, eü.tts.
— ügykez-, nyt.
— gk.vez-, átvev´ó

— sorkatonai beosztást
betölt´ó szerz´ódéses katonák

— sorkatonai beosztást
betölt´ó szerz´ódéses katonák

— sorkatonai beosztást
betölt´ó szerz´ódéses katonák

Honvéd Vezérkar Közvetlenek
és a szervek alárendeltjei

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

rajpk.
közp-*, álls-*, m´úh.pk.
díszelg´ó
üt´ó-, jav.techn-, m´úsz-,
f´ószer-*, szer-, gázmester
foglár-, rendész-, diszpécser*
zenész-, énekkari tag
ra.vez-, beszerz´ó-,
vez. f´ószakács
asszisztens-, m´út´ós segéd-,
boncmester
ügykez-, nyt.
ag.elló.
nyomdász
hjm´ú-, gk-, vo.vez-, kormányos

— sorkatonai beosztást
betölt´ó szerz´ódéses katonák

MAGYAR KÖZLÖNY

Pályakezd´ó
* = sz-, csop-, raj-, m´úh-, rlg. kötelékben

3. számú melléklet az 1/1998. (I. 23.) HM rendelethez
3. számú melléklet a 19/1996. (XII. 30.) HM rendelethez
A Magyar Honvédség béke rendszeresített tábornoki-, f´ótiszti-, tiszti beosztásainak rendfokozat szerinti besorolása
Katonai
szervezetek
csoportosítása
HONVÉD
VEZÉRKAR

HADER ´ÓNEMI
VEZÉRKAROK

vezérezredes

— MH parancsnoka, vezérkari f´ónök

altábornagy

vezér´órnagy

dandártábornok

ezredes

alezredes

´órnagy

1998/3. szám

I. besorolási osztály

százados

— fcsf-ek

— ö.csf-ek
— MIK ig.
— fcsf.h-ek

— csf.és h-ek
— jogi és ig.ir.
vez.és h.
— titk.vez.és h.
— a v´órgy.és ddtbk.rendf.
rendsz.f´ónök h-ek
— elektr.hdv.f´ónök és h.
— ov-´ók (az alez.kiv-vel)
— helyzet nyt.közp.pk-,
táj.ir.vez.

— személyi tö.titkár
— vkf.els´ó h.és vkf.h.
titkára
— tö.ov-´ók
— ov.h-ek, alov-´ók-,
kiem.f´óti-ek-, f´óti-ek

— f´óti-ek egy része
— ügyv.alov-´ók

— tisztek

— vkf.

— vkf.els´ó h.

— vkf.h.
— tö.ig. (vkf.h.)

— csf-ek és h-eik
— fn-i-, szolg.f´ónökök
(LE, m´ú., vv. kiv.)
— hdm.terv-, log.terv-,
szerv-, em´ú.és doktr-,
csre.ov.
— re.mk.m´ú.szolg.f´ónök
— vk.titk-, jogi és ig.ir.vez.

— szolg-, szolg.ág f´ónök
és h-eik (az ezds.kiv.)
— ov-´ók (az ezds. kiv.)
— ov.h-ek-, alov-´ók-, kiem.
f´óti-ek-, f´óti-ek
— vk.titk-, jogi és ig.ir.vez.h.

— f´óti-ek egy része
— ügyv.alov-´ók

— tisztek
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— vkf els´ó h.
— vkf.h.

f´óhadnagy

vezérezredes

altábornagy

vezér´órnagy

MH
LOGISZTIKAI
F ´ÓIGAZGATÓSÁG

HADOSZTÁLY
PARANCSNOKSÁGOK

— pk.

ezredes

alezredes

— f´óig.h.
— csf-ek és h-eik
— szolg-, szolg.ág f´ónökök-, hdm.f´ónök h.
— ov-´ók (alez.kiv.)

— szolg.ág f´ónök h-ek
(ezds.kiv.)
— inf-, titokvéd.és ügyv.ov.
— mérésügyi szolg.f´ónök h
— ov.h-ek-, alov-´ók-, kiem.
f´óti-ek, f´óti-ek

— f´óti-ek egy része
— ügyv.alov-´ók

— tisztek

— pk.h.

— töf. (pk.h.)-, log.f´ónök
(pk.log.h.)-, humán-,
hdm- fn-i és kik-,
vezetési f´ónök
— tü-, lé-, m´ú-, felderít´ó-,
hír.és inf.f´ónök
— jogi és ig.ir.vez.

— pk-i ir.vez.
— vv-, el-harc-, haditechn-,
htp-, elhe-, eü-, közl.
szolg.f´ónök
— térk-, fvt-, pc.és gjm´ú-,
m´ú-, vv.techn-, elektronikai szolg.f´ónök
— üza-, élm-, ruh.
szolg.f´ónök
— tü-, lé-, m´ú-, feldereít´ó-,
hír.és inf.f´ónök h.
— ov-´ók-, ov.h-ek-,
alov-´ók-, f´óti-ek 1/2-e

— titokvéd.és ügyv.alo.
— beo.f´óti-ek 1/2-e

— tisztek

— ö.z. (o.) pk-ok
— köt-ben lév´ó kiem.z.
(o.)-, o.csop.pk-ok

— köt-ben lév´ó z.(o.) pk-ok
és h-ek
— ö.századpk.
— az alez.rendf.pk-ok h-ei
— re.m´ú.üt´ó.szdpk.
— lérak.ü-, légtér ell´ó.
szdpk.
— re.hajózó szdpk.h-, szd.
megfi-, légilöv-, kik.f´óti.
— Dandár-, Re-, Lérak-,
Légtér ell´ó.e.
fvt-, pc.és gjm´ú-, m´ú-, vv.
techn-, elektronikai-,
üza-, élm-, ruh.
szolg.f´ónök-, f´óti.
rlg.vez-, karmester
vpk-, hírk.ügy-, f´óti.
SH pk-, kom.hiv.vez.
— Re.szd.
m´ú.szakág mk-, f´óti-,
repülés vez-, berepül´ó-,
oktató rgv.
— Lérak.ezred
H agi-techn-, techn.üt´ó-,
jav-, elló.szolg.f´ónök-,
H vpk-, csop.pk-, f´óti.
Ezred:
— m´ú-, vv-, hír.és inf-, hadkieg-,felderít´ó-, humán-,
haditechn-, htp-, elhe-,
közl-, eü.szolg.f´ónök-,
rlg.vez-,csop.pk-, H pk-,
f´óti-, SH pk.
— A-D ra.pk.h.

— szd-, üpk.
— re.m´ú.id´ószakos és
jav.m´úh.pk.
— szd-,ü-,m´úh.pk.h-ek
— ö.szdpk.h-, rendszer
pk.és h.
— vre-, hel.rajpk.és
géppár-, re-, hel.pk.
— re.szakág beo.ti-ek
— légtér ell´ó z. H vpk.
— alov-, rlg.vez-, beo.ti.
— dd-, e.ügyv.alov.

— ddpk-ok
— epk-ok
— kik.közp.pk-ok — dd-, kik.közp.pk.h-ek
— kiem.ö.z. (o.) pk-ok
(88.gyr.zpk-, 34.f.zpk-,
93.ve.re.opk.)
— KGYLP pk.
— LE hdm.közp.pk.
— RATSZ pk-, re.bizt.ov.
— bázis retér pk.

— re.hajózó szdpk-ok
— epk.h-ek-, kiem.önálló
z. (o.) pk.h-ek
— e-, töf-ök és h-ek

— Re.ezred
mk.m´ú.szolg.f´ónök-, re.
ir-, megfi-, harckik.alov-,
H pk.
RATSZ
— ov-, alov-, f´óti.
A-D ra.
— pk.

— f´óov.ügyész

— ö.ov.ügyész
— Bp-i ügyészség vez.
— treületi ügyészség vez.

Katonai f´óügyészség
— f´óügyészségi ov.h. ügyész-, ügyész
— Bp-i-, területi ügyészség vez.h-, csop.vez.
ügyész-, katonai ügyész
— f´óügyészségi f´óti-, labor
vez.

Katonai F´óügyészség
— ügyv.ir.vez.

Ezred-, ö.z. (o.)
— fvt-, pc.és gjm´ú-,
m´ú-, vv.techn-,
elektronikai-, üza-,
élm-, ruh.szolg.
f´ónök-, alov-,rlg.vez-,
vezet´ó szerveknél
— z-, o.tö.
beo.ti-ek
— heg.kom-, orvos
— z.(o.) SH pk.
— A-D ra.alov.

f´óhadnagy

Szakaszparancsnok
— osztag-, hajó pk-ok-,
f´óaknász
— re.m´ú.id´ószakos és
jav-, üt´ó-, csop.
pk.és beo.tisztek-,
ümk-´ók
— re-, hel.vez-,
re- hel.vez.II.
— közp-, csop-, bázis-,
m´úh-, átj-, áf-, rlg-,
ápk.
— rávez-, ir-, kiért-,
felkészít´ó ti-ek-,
csop-, raj-, szd.
ümk-´ók
— beo.ti-ek
— A-D ra.beo.ti.

1998/3. szám

— katonai
f´óügyész

százados

— f´óig.

— Dandár-, Re-, Lérak-,
Légtér ell´ó.e.
tü-, lé-, m´ú-, vv-, hír.és
inf-, hadkieg-, felderít´ó-,
humán-, haditechn-,
lérak.techn-, hdp-, elhe-,
közl-, eü.szolg.f´ónök-,
alov.

KATONAI
IGAZSÁGÜGYI
SZERVEK

´órnagy

MAGYAR KÖZLÖNY

SZÁRAZFÖLDI,
REPÜL ´Ó ÉS
LÉGVÉDELMI
CSAPATOK

dandártábornok
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Katonai
szervezetek
csoportosítása

HVK., LOG.
F ´ÓIG. ÉS
SZERVEINEK
ALÁRENDELT
KATONAI
SZERVEZETEK

vezérezredes

altábornagy

vezér´órnagy

dandártábornok

— Bp.heg.pk.

ezredes

—
—
—
—
—

ddpk.
ezredparancsnok
heg.pk.h.
létesítmény f´ónök
hír.szertár-, KAJÜ pk.

Heg.Pság.
— hdm.ov-, m´ú-, hír.és
inf.f´ónök
Hivatalok
— gazd.ell´ó-, térk.hiv. f´óig-,
vez.és h.
— meteo.hiv.f´óig.
— N-i és protokoll ig.és h.

— ö.z. (o.) pk-ok
— köt-ben lév´ó kiem.z.
(o.) pk.
— epk.h.
— katonai fogház pk.
— hír.szertár-, KAJÜ pk.h.
Heg.Pság.
— vv-, haditechn-, htp-,
elhe-, eü-, humán-, térk-,
fvt-, gjm´ú-, m´ú-, vv.
techn-, elektronikai-,
üza-, élm-, ruh-, közl.
szolg.f´ónök-, ov-´ók-,
alov-´ók
— pk-i-, jogi és ig.ir.vez-,
f´óti-ek 1/2-e
Hivatalok-, N-i és
Protokoll Ig-ság
— ov-, ov.h-, alov-, f´óti.
(´órgy.kivételével)
— meteo.f´óig.h.
Elló.Közp-ok-, Szervek
parancsnokok
— RAEK-, M ´ÚTEK-, VAEK-,
ÜEK-, ÉEK-, REK-,
EÜAEK

f´óigazgató
— KHK-, Kecskeméti RK-,
Pécsi HK-, Hévizi Mozg.
szervi-, B.füredi Kard.
Reh.Int-, Információs-,
Eü.véd.Int-, Kult.és
média f´óigazgató
igazgató
— kat.szakképz´ó isk.és
koll-, B.kenesei Üdül´ó
helyettesek
— kórházak és eü.int-ek
kult.és média ig-, f´óig.
h-ek
— MH f´ószakorvosok, KHK
kiem.ov.f´óorvosok (a
jelenlegi szerint)
4.ag.ra.
— pk-, pk.h-, ov-, vpk.

— köt-ben lév´ó zpk.
— díszelg´ó szdpk.
— ö.és köt.lév´ó zpk.h.
— kat.fogház pk.h.
Heg.Pság.
— f´óti-ek 1/2-e
— ügyv.alov.
Ezred
— fn-i-, szolg.f´ónökök-,
heg.kom-, bázis pk-,
karmester-, f´óti-ek
Fogház
— ig.szolg.f´ónök
KAJÜ
— jav.ov-, alov-, f´óti-, labor
vez.
— f´ódiszpécser-, diszpécser-, szolg.f´ónök-,
f´óorvos
Hír.Szertár
— alov-, f´óti-, hírk.ügy-,
szolg.f´ónök-, közp.pk.
Elló.Közp-ok-, Intézetek
— szolg.f´ónökök-, terv-,
elló-, tároló ov-´ók-,
ügyemegység pk-, vez.
— törzsek f´óti-jei-, labor
vez.
Eü.Intézetek
— adjunktus-, vez.gyógyszerész-, alov-, f´óti.
Térk.Hiv.
— term.ig. ov.h-, alov-,
f´óti-ek 1/2-e
VVAÉTF
— alov-, f´óti.
FHK
— rlg.vez-, ümk-, futár-,
obj.és alközp.pk-ok-,
f´óti-ek
LÉJM ´ÚJÜ
— alov-, f´óti.
Kat.száll-, Elhe.közp.
— f´óti-ek
Kult.és Média Közp.
— f´óti-ek

százados

— századparancsnok
— szdpk.h.
— e-, z-, o.beo.ti-ek
Ezred-, ö.z. (o.)
— szolg.ág f´ónökök
— beo.ti-ek

f´óhadnagy

— szakaszparancsnok
Elló.Közp-ok
tárintézetek
— szpk-, csop.pk-, rlg.
vez-, ümk-, beo.
ti-ek

Fogház
— hdm-, ig.ti.
KAJÜ
— ápk-, beo.ti.
Hír.Szertár
— közp.pk-, ümk.
Térk.Hiv.
— ti-ek
Eü.Int-ek
— sterilizáló vez-, alorvos-, ti-ek
Elló.Közp-ok
— agi-techn.szakág f´ónökök-, jav-, tároló-,
elló.alov-´ók-, ti-ek-,
szd-, m´úh.pk.
LÉJM ´ÚJÜ
— technológiai alov-,
f´ótechnológus-,
technológus-, m´úh.
pk-, csop.pk-, ümk.
VVAÉTF
— ti-ek
Informatikai Int.
— ümk-, ti-ek
FHK
— jav.alov-, ümk-,
beo.ti-ek
Kat.száll-, Elhe.közp.
— elhe.szolg.f´ónök-,
beo.szakti-ek
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Térk.Hiv.
— ig. (hiv.vez.h.)
KTI-, VVAÉTF-, RELEK
pk-, üdül´ó ig.
helyettesek
— az ezredesi rf-nál nem
szerepl´ó ellátó-, szolgáltató közp-ok és
meteo.hiv.pk-, f´óig-,
ig.h-ek
4.ag.ra
— üt´ó.szolg.f´ónök-, hír.
vpk-, f´óti-, üt´ó.mk.
Szervek-, Intézetek
— Honvédelmi Szemle
f´ószerkeszt´ó-rovatvezet´ó
Térk.Hiv.
— tud-, term-, log.ig. (hiv.vez.
log.h.)
LÉJM ´ÚJ ´Ú
— ov-, üzemegység pk.
Eü.Int-ek
— ov-, ov.f´óorvos-, csop.
vez-, szakrendel´ó-,
labor vez-, ment´ó f´óorvos-, f´óorvos-, kórház
elló.ov.
VVAÉTF
— vpk-, szolg.f´ónök-, ov.
Tárintézetek
— l´ósz-, hír-, élm-, ruh-,
üza-, CFE ra.pk.
Kat.száll-, Elhe.közp-,
Térk.hiv.
— ov-, ov.h-, f´óti-ek 1/2-e
FHK
— ov-, alov-, szolg.f´ónök-,
ügyeletes-, f´óti.

´órnagy

MAGYAR KÖZLÖNY

Elló.Közp-ok-, Szervek
parancsnok
— FVTEK-, LJBÜ-, PCGTK-,
LÉJM ´ÚJÜ-, EATEK-,
FVTJÜ-, SZKI és közp.
nyomda-, FHK-,Kat.száll-,
Elhe.közp.pk.

alezredes

1998/3. szám

Katonai
szervezetek
csoportosítása

vezérezredes

altábornagy

vezér´órnagy

dandártábornok

ezredes

HVK., LOG.
F ´ÓIG. ÉS
SZERVEINEK
ALÁRENDELT
KATONAI
SZERVEZETEK
— Bp-i-, megyei hadkieg-,
KIAK pk.

alezredes

Kult.és Média ig.
— szakag.elló.közp.pk-,
M´úv.Ház-, Honv.
Együttes-, gazd.ig-,
f´ókarmester
Log.dd.
— vez.obj-, obj.komendáns
KIAK
— pk.h-, ov-, ov.h-, alov-,
f´óti.
Bp-i-, megyei Hadkieg.
Pság.
— pk.h-, ov-, M és hadkieg.
ov.h.
Honv.együttes
— karmester
Szakképz´ó isk.és Gimn.
— ov-, ov.h-, f´óti-, gimnáziumok ig.
Üdül´ók
— igazgató

´órnagy

Bp-i-, megyei Hadkieg.
Pság.
— ov.h-, alov-, f´óti.
Honv.együttes
— karvez-, szólamvez-,
szü.rlg.vez.
Szakképz´ó isk.és Gimn.
— szakkik.alov-, oktató-,
nevel´ó-, ov-, koll.vez-,
okt-, gazd.ov-, alov-,
f´óti-, elhe.szolg.f´ónök

százados

Bp-i-,megyei Hadkieg.
Pság.
— beo.ti-ek-, ügyv.alov.

f´óhadnagy
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Katonai
szervezetek
csoportosítása

— szakaszparancsnok

— századparancsnok
Szakképz´ó isk.és
Gimn.
— ti-, oktató-, nevel´ó

MAGYAR KÖZLÖNY

4. számú melléklet az 1/1998. (I. 23.) HM rendelethez
4. számú melléklet a 19/1996. (XII. 30.) HM rendelethez
A Magyar Honvédség zászlósi-, tiszthelyettesi-, szerz´ódéses állománya rendfokozat szerinti besorolása
A rendszeresített — elérhet´ó — legmagasabb rendfokozatok

Megnevezés
törzszászlós-f´ótörzszászlós
VEZÉRKAROK,
MAGYAR HONVÉDSÉG
PARANCSNOKSÁGAI,
CSAPATAI,
SZERVEI, INTÉZETEI

Parancsnok
— szpk. (szdpk.h.)-, szpk.
— szektor-, rendszer-, indító állv-, kabin-, közp-, csop-, bázis-, álls-,
átjátszópont-, váltás-, hajó-, ugrató-, SH pk.
— m´úh-, raktár-, nyomda-, l´ótér-, vezetésipont-,kutató ment´ó-, klub-, fogda-,
rlg-, ´órség-, örs-, t´úo.pk.

Parancsnok
— raj-, álls*-, közp*-, váltás*-, hk-, hjm´ú-, bázis-, m´úszak-, gk.pk.
Ellátó
— elló-, átvev´ó-, beszerz´ó-, ra.vez-, agi.tts-, agt-, ag.kez-, TASZ kez-,
térk.kez-, térk.nyt., térk.nyomdász
— kik.ag.ra.vez-, kez-, laboráns-, gazd.ea.
— vez. f´ószakács-, szakács
— eü.tts-, asszisztens-, eü.statisztikus
* = szakasz-, csop. kötelékben

1998/3. szám

Szolgálatvezet´ó
— szd.(ü.) szolg.vez-, fedélzetmester
— fvt-, pc.és gjm´ú-, m´ú-, vv.techn-, elektronikai-, hír.techn-, agi-techn-, gjm´ú.
és üza-, üt´ó-, hír.szolg.vez.
— htp-, üza-, élm-, ruh-, száll- és üza-, elhe-,eü-, rezsim-,
tö.elló.szolg.vez.

f´ótörzs´órmester

törzszászlós-f´ótörzszászlós
VEZÉRKAROK,
MAGYAR HONVÉDSÉG
PARANCSNOKSÁGAI,
CSAPATAI,
SZERVEI, INTÉZETEI

Vezet´ó
— ov-, alov.(ov.h.)-, alov-, testnev-, zenekar-, iroda-, ügyv.vez-, vez.ügykez-, étkezde-,
csop-, rlg.vez-, vez.foglár-, labor vez-, vez.m´úsz-,üzemvez-, vez.asszisztens,
szólamvez.

f´ótörzs´órmester
Feldolgozó, felderít´ó
— adatfeld*-, feld.gépkez-, adatbázis kez-, adatközl´ó*-, adatrögzít´ó-,
adattáros-, M kieg.tts-, kidolgozó*-, hdm.bizt-, statisztikus
— felderít´ó tts.

1998/3. szám

A rendszeresített — elérhet´ó — legmagasabb rendfokozatok

Megnevezés

Helikopter vez.
— helikopter vez-légilöv.
— fedélzeti technikus, mechanikus és rádiós
Oktató
— oktató-, szakoktató-, felkészít´ó-, kiképz´ó

Együttm´úköd´ó
— em´ú-, összeköt´ó-, diszpécser*

Ügyeletes
— hír-, FRISZ-, hírközp-, tárolótér ügyeletes-, ügyelet vez-, REL ügyeletes
— f´ódiszpécser-, diszpécser-, id´ójárás jelz´ó-, gjm´ú.irányító, 4. ag. ra. ügyeletes

Technikus-, mechanikus
— f´ótechn*-, techn-, üt´ó-, m´ú.átvev´ó-, m´ú.terv-, elektrikus-, energetikus-,
f´ószer*-, szer-, üt´ó-, javító
— techn*-, mech-, m´úszerész-, kabinet kez.

Komendáns
— heg.kom-, kom-, kom.h-, f´órendész-, ell´ó.ápk.

Kidolgozó-, feldolgozó
— hdm-, tervez´ó-, adatfeldolgozó-, kidolgozó értékel´ó-, elemz´ó-, M kieg.rlg.
vez-, ö.beo-, ány.kez-, tájékoztató-, statisztikus-, prgramozó-, dokumentum-, b´únjel kez.
Térképész
— tervez´ó-, topográfus-, kartográfus-,térk.elló-, montírozó
Segít´ó-, munkatárs
— MH pk-, vkf-, vkf.els´ó és vkf.h-, fcsf-, fcsf.h-, csf-, MIK ig. segít´óje
— pk-i-, humán munkatárs
— ho-, dd-, e-, Bp-i heg.pk. segít´óje-, titkár

Ügykezel´ó
— ügykez-, ügykez-gépíró-, gépíró-, nyt.gépíró-, ügykez.-rajzoló-, rajzoló-,
nyilvántartó-, irattáros-, lajstromvez-, könyvtáros
Rendész
— rendész-, díszelg´ó-, foglár-, fogolykísér´ó-,el´óállító-, helyszinel´ó
Járm´úvezet´ó
— hk-, BMP-, BTR és egyéb hjm´ú.vez.
— gk-, vo-, hajó vez-, kormányos
Gépi üzem
— üzemi szerel´ó-, gépkez-, gépész-, lakatos-, fest´ó
Zenész-, énekkari tag
— zenész-, zenekari-, énekkari tag
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F´ókezel´ó-, üt´ó.:
— f´ókez-, f´ószer-, f´ótechn-, f´ótávírász-, f´ókormányos-, f´óm´úsz-, f´ómechanikus-, f´óátvev´ó-, f´óell´ó-, f´óaknász-, min´óségi ell´ó-, fedélzeti rádiós-,
techn-, mech-, t´úzszerész, búvár, kottatáros

Forgalmi
— kez-, kódírozó-, távírász-, rjt-ügykez.
— futár-, futár kisér´ó

Egyéb
— l´ótérkez-, hevederez´ó-, fényképész
— t´úzoltó-, nyomdász
* = sz-, csop-, raj-, m´úh-, rlg. kötelékben

Megjegyzés: a két rendfokozattal megjelölt beosztásokhoz rendszeresített rendfokozatot az állománytábla tartalmazza.
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5. számú melléklet az 1/1998. (I. 23.) HM rendelethez
5. számú melléklet a 19/1996. (XII. 30.) HM rendelethez
A HM, a HM hivatalai és háttérintézményei, valamint a miniszter közvetlen irányítása ( felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos
tábornoki-, f´ótiszti-, tiszti állományának beosztási kategóriába történ´ó részletes besorolása
Beo. kat.

Honvédelmi Minisztérium

KFGH, HM VH, HM KVEH, HM TLSZ, HM PSZSZ

HM hivatalok és háttérintézmények

IX.
VIII.

f´óosztályvezet´ó és helyettes
kabinet irodavezet´ó (kabinetf´ónök h.)
sajtószóviv´ó
integrációs titkárságvezet´ó és helyettes
KE katonai irodavezet´ó

VII.

V.

igazgató (PSZSZ)
igazgató h.
általános helynök
püspöki hivatalvezet´ó
aligazgató (KPSZH)
osztályvezet´ó és helyettes
parancs´ór tiszt (titkárságvezet´ó)
PÁT, KÁT titkára
helyettes államtitkár titkára
parlamenti titkár
vallásügyi-, érdekkéviseleti-, protokoll fmt.
szociálpolitikai fmt.
központi lakásbiz. titkár

aligazgató; aligazgató h. (PSZSZ)
osztályvezet´ó és helyettes
irodavezet´ó (Tábori Rabbinátus)
tábori esperes
püspöki titkár
területi védelmi irodavezet´ó
titkárságvezet´ó (VH)
f´óig. titkára

helyettes államtitkár titkára
kiemelt f´ómunkatárs
f´ómunkatárs

alosztályvezet´ó
kiemelt f´ómunkatárs
f´ómunkatárs
csoportvezet´ó
számítóközpont vezet´ó
irodavezet´ó
csoportvezet´ó mérnök
tábori lelkész
kiemelt felügyeleti f´óellen´ór
felügyeleti f´óellen´ór
......f´ótiszt
vezet´ó ellen´ór

f´óigazgató és helyettes
vezérigazgató és helyettes (BH)
igazgató és helyettes (ZK)
katonai külképviseletek vezet´ói

igazgató és helyettes (HIM, HTI, BH, ÜRTI)
katonai külképviseletek vezet´ó helyettesei
f´ószerkeszt´ó (igazgató helyettes ZK)
logisztikai igazgató (FEH)

1998/3. szám

osztályvezet´ó
irodavezet´ó
könyvtárvezet´ó
osztályvezet´ó helyettes
vezet´ó kutató; kutató
kiemelt f´ómunkatárs, f´ómunkatárs
alosztályvezet´ó
f´ómúzeológus
f´ólevéltáros, levéltáros
bels´ó ellen´ór
jogtanácsos
külkereskedelmi jogász
csoportvezet´ó
irodavezet´ó helyettes
részlegvezet´ó
fejleszt´ó mérnök
laborvezet´ó
informatikai mérnök
rajztárvezet´ó
objektum üzemeltetési f´ónök
kiemelt ....... f´ótiszt
..... f´ótiszt
kiemelt ellen´órcsoport parancsnok
ellen´órcsoport parancsnok
kiemelt felügyeleti f´óellen´ór, felügyeleti f´óellen´ór
hatósági f´óorvos
re.bizt. f´óorvos
fogorvos
f´ószerkeszt´ó
felel´ós szerkeszt´ó
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VI.

f´óigazgató (KVEH, VH, PSZSZ)
igazgató (KFGH)
tábori püspök
vezet´ó tábori rabbi
f´óigazgató helyettes (PSZSZ, KVEH )
igazgató helyettes (KFGH)

Honvédelmi Minisztérium

KFGH, HM VH, HM KVEH, HM TLSZ, HM PSZSZ

HM hivatalok és háttérintézmények

rovatvezet´ó szerkeszt´ó
olvasószerkeszt´ó
technikus
f´óel´óadó
IV.

munkatárs

mérnök (KFGH)
üzemmérnök
munkatárs
alosztályvezet´ó (PSZSZ)
....tiszt

1998/3. szám

Beo. kat.

f´óel´óadó
szerkeszt´ó
állagvédelmi alosztályvezet´ó
....tiszt
munkatárs
alosztályvezet´ó

III.
II.
I.
Pályakezd´ó

MK KFH

Katonai fels´óoktatási intézmények

MK KBH
ZMNE

f´óigazgató helyettes

f´óigazgató helyettes

VIII.

IX.

igazgató

igazgató és helyettes

VII.

f´óosztályvezet´ó és helyettes
titkárságvezet´ó és helyettes
oktatási központ vezet´ó és helyettes

f´óosztályvezet´ó és helyettes
titkárságvezet´ó és helyettes
oktatási központ vezet´ó és helyettes
osztályvezet´ó (ig.h.)

VI.

irodavezet´ó
osztályvezet´ó és helyettes
katonai attasé
eü. központ parancsnok
f´ókonstrukt´ór

osztályvezet´ó és helyettes
irodavezet´ó

V.

alosztályvezet´ó
katonai attasé helyettes
....f´ótiszt
f´óig.irodavezet´ó
adjutáns
orvos
kiem. f´ómunkatárs, f´ómunkatárs
csoportvezet´ó
f´óhírközpont vezet´ó
üzemeltet´ó mérnök
refetúra vezet´ó
f´ókutató
technikai helyettes
központ pk.
tanszékvezet´ó

alosztályvezet´ó
kiemelt biztonsági f´ótiszt
biztonsági f´ótiszt
ügyviteli alov.
ügyeletvezet´ó
bels´ó ellen´ór
adatvédelmi biztos
tudományos tanács titkár
csoportvezet´ó
... f´ótiszt
.... kiemelt f´ótiszt

BJKMF

rektor
rektorhelyettes
f´óigazgató
f´óigazgató h.

f´óiskolai f´ótitkár
gazdasági ig.

osztályvezet´ó
osztályvezet´ó h.
f´ómunkatárs
vezetó orvos
hivatalvezet´ó
hivatalvezet´ó h.
egyetemi docens, adjunktus
kari osztályvezet´ó, hivatalvezet´ó
alosztályvezet´ó
bels´ó ellen´ór
f´óel´óadó
tudományos kutató
tudományos f´ómunkatárs
összeköt´ó
referens
kollégiumi ig.
kollégiumi titkár (ig.h.)
szakcsoportvezet´ó
nyelvtanár

f´óiskolai tanár, docens; adjunktus
osztályvezet´ó
....f´ótiszt
jogász
PR tiszt
központ vezet´ó
központ vezet´ó h.
csoportvezet´ó
lektorátusvezet´ó, helyettes
igazgató és helyettes
pszihológus
részlegvezet´ó
tagozat igazgató
tagozat igazgató, helyettes
titkárságvezet´ó
kollégiumi igazgató
kollégiumi igazgató h.
bels´ó ellen´ór
intézetvezet´ó, intézetvezet´ó h.
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dékán
dékán helyettes; f´óigazgató
egyetemi f´ótitkár
gazdasági f´óig.
gazdasági f´óig.h.
igazgató; igazgató helyettes
Társtud. Int. f´óigazgató
tanszékvezet´ó
egyetemi tanár
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Beo. kat.

MK KFH

Katonai fels´óoktatási intézmények

MK KBH
ZMNE

IV.

III.

munkatárs
hírközpont vezet´ó
részlegvezet´ó
alközpont parancsnok és helyettes
.... tiszt
adatfeldolgozó

részlegvezet´ó
.... tiszt
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Beo. kat.

BJKMF

testnevel´ó tanár
egyetemi tanársegéd
szakoktató
kik. törzs vezet´ó
.... f´ótiszt
jogász
közm´úvel´ódési igazgató
irodavezet´ó
fogorvos

könyvtárvezet´ó
testnevel´ó tanár
ált. kat. vez. t.

részlegvezet´ó
munkatárs
üzemeltet´ó mérnök
.... tiszt
szakoktató
kollégiumi tanár ( tiszt )

f´óiskolai tanársegéd
ügyviteli irodavezet´ó
kutató
.... tiszt. ... tervez´ó
csoportvezet´ó
igazgató h.
nevel´ó tiszt

II.

Megjegyzés:
1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 30. §-ában meghatározott állomány vonatkozásában a KNBSZ-ek munkaköri jegyzékeiben — a külön utasításban el´óírtakhoz igazodóan — más
megnevezések is alkalmazhatók a hozzájuk tartozó beosztási kategóriák megnevezésével.
2. A szervezetszer´ú helyettest a vezet´óvel azonos beosztási kategóriába kell besorolni.
3. Ha a szervezet vezet´ójének nincs szervezetszer´ú helyettese, a zárójeles helyettest az alapbeosztásánál eggyel magasabb beosztási kategóriába kell besorolni.
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I.
Pályakezd´ó

1998/3. szám

6. számú melléklet a 19/1996. (XII. 30.) HM rendelethez
A HM, a HM hivatalai és háttérintézményei, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos zászlósi-, tiszthelyettesi-,
szerz´ódéses állományának beosztási kategóriába történ´ó részletes besorolása
Beo. kat.

HM hivatalok és háttérintézmények

1998/3. szám

6. számú melléklet az 1/1998. (I. 23.) HM rendelethez

KFGH, HM VH, HM KVEH, HM TLSZ, HM PSZSZ

f´óel´óadó
csoportvezet´ó
alosztályvezet´ó
vámügyi el´óadó
szállítmányozási el´óadó
irodavezet´ó
technikus
t´úzszerész
raktárvezet´ó
fegyverzeti anyagraktáros
eü. szakasszisztens
el´óadó
m´úszerész
operátor
ruházati és üza. szolgálatvezet´ó
kísérleti gépkocsivezet´ó
ügyviteli iroda vezet´ó
költségvetési tts., zls.
diszpécser (gépjárm´úvezet´ó)
személyügyi nyilvántartó
kiképz´ó tts.; zls.

f´óigazgató segít´óje
f´óigazgató helyettes segít´óje
technikus
pénzügyi tts., zls.
el´óadó (PSZSZ)
igazgató segít´óje
költségvetési tts., zls.
nyilvántartó statisztikus
ügykezel´ó (alov.h.)
programozó
szám.techn. m´úszakvezet´ó
szám.techn. m´úszakvezet´ó h.

II.

ügykezel´ó
híradó tts.
raktáros
gépjárm´úvezet´ó
pénztáros

ügykezel´ó
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III.

I.
Pályakezd´ó
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MK KFH
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Beo. kat.

Katonai fels´óoktatási intézmények

MK KBH
ZMNE

BJKMF

hiszerz´ó zls
vezet´ó ügykezel´ó
részlegvezet´ó, csoportvezet´ó
f´ószakács
asszisztens
f´óel´óadó
szaktechnikus; áll.pk. technikus
váltásvezet´ó
raktárvezet´ó; m´úhelyparancsnok
számítógép kezel´ó
szolgálatvezet´ó
ellátó tts., zls., étkezde vezet´ó
igénybevételi tts.; zls.
spec. anyagbeszerz´ó
diszpécser
adatfeldolgozó
szakoktató
futár

biztonsági tts., zls.
állománykezel´ó
operatív technikus
adattáros
rejtjelz´ó tts., zls.
diszpécser
vezet´ó ügykezel´ó
igénybevételi tts. zls.
humán munkatárs
pénzügyi tts.. zls.
f´óel´óadó
adatfeldolgozó

szakaszparancsnok
csoportvezet´ó
kik. eszköz üzemeltet´ó
technikus
m´úszerész
állománykezel´ó
anyagi tts., zls.
pénzügyi tts., zls.
vezet´ó ügykezel´ó
könyvtáros tts., zls.
szolgálatvezet´ó
statisztikus
nyilvántartó tts, zls.
szakoktató
részlegvezet´ó
felcser

szakoktató
állománykezel´ó
nyilvántartó tts., zls.
tanórarend tervez´ó
technikus
gazdasági el´óadó
részlegvezet´ó
bázisparancsnok
kabinet besz.

II.

hírszerz´ó tts.
el´óadó; anyagkezel´ó
távírász
kezel´ó
szakács
f´ószerel´ó
ellen´ór
garázsmester, gjm´ú. üza elló.
ügykezel´ó
raktáros
technikus, nyomdász
gépkocsivezet´ó
ügyintéz´ó
beszerz´ó

gépkocsivezet´ó
ügykezel´ó gépíró
pénztáros
anyagi tts.
technikus

el´óadó
gépkocsivezet´ó
ügykezel´ó
pénztáros

gondnok
gépkocsivezet´ó
ügykezel´ó
el´óadó
anyagkezel´ó
gépíró, adminisztrátor

I.
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III.

Pályakezd´ó

1998/3. szám

1998/3. szám

7. számú melléklet az 1/1998. (I. 23.) HM rendelethez
7. számú melléklet a 19/1996. (XII. 30.) HM rendelethez
A HM, a HM hivatalai és háttérintézményei, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek
rendszeresített tábornoki-, f´ótiszti-, tiszti beosztásainak rendfokozat szerinti besorolása
vezérezredes

altábornagy

vezér´órnagy
dandártábornok

ezredes
alezredes

ezredes

alezredes
´órnagy

´órnagy

százados
f´óhadnagy

f´óhadnagy
hadnagy

MINISZTÉRIUM
f´óosztályvezet´ó helyettesek
integrációs titkárságvezet´ó helyettes

osztályvezet´ó
parancs´ór tiszt
PÁT, KÁT titk.
HÁT-k titkárai
parlamenti titk.
érdek képviseleti-,
protokoll-, szoc.pol.
vallásügyi f´ómunkatárs
közp. lakásbiz.titkár
osztályvezet´ó helyettes

kiemelt f´ómunkatárs
f´ómunkatárs
irodavezet´ó helyettes

munkatárs

KFGH, HM VH, HM KVEH, HM TLSZ, HM PSZSZ
f´óigazgató (KVEH,
VH, PSZSZ)
igazgató (KFGH)
tábori püspök
vezet´ó tábori rabbi

f´óigazgató helyettes
(PSZSZ, KVEH)
igazgató (f´óig. h.),
(PSZSZ, VH)
igazgató helyettes
(KFGH)
általános helynök
püspöki hivatalvez.

aligazgató (PSZSZ)
osztályvezet´ó
tábori esperes
irodavezet´ó (Tábori
Rabbinátus)
területi ir.vez.(VH)
titk.vez.(VH)
igazgató(PSZSZ)
igazgató h.(PSZSZ)
f´óig. titkára (PSZSZ)

aligazgató helyettes
osztályvezet´ó h.
alosztályvezet´ó
kiemelt f´ómunkatárs
f´ómunkatárs
csoportvez. mérnök
titkárság vezet´ó
püspöki titkár
tábori lelkész
kiemelt felügyeleti
f´óellen´ór,
felügyeleti f´óellen´ór
....f´ótiszt
csoportvezet´ó

heö. tábori lelkész
alosztályvezet´ó
....f´ótiszt

mérnök
üzemmérnök
munkatárs
.... tiszt

f´óel´óadó
alov.
irodavezet´ó

f´óel´óadó
szerkerszt´ó
állagvédelmi alov.
munkatárs
....tiszt
alosztályvezet´ó
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f´óosztályvezet´ó
integrációs titkárságvezet´ó
kabinet iroda vez.
(kabinetf´ónök h),
sajtószóviv´ó
KE katonai irodavezet´ó

HM HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK
f´óigazgató
vezérigazgató (BH)
igazgató(ZK)
katonai külképviseletek vezet´ói
f´óigazgató h.

igazgató (f´óig.h.)
(HIM),
igazgató (HIM,HTI,
BH, ÜRTI)
vezérig. h. (BH)
igazgató helyettes
(ZK, ÜRTI),
katonai külképviseletek vezet´ó helyettesei,
Logisztikai ig.
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osztályvezet´ó
igazgató helyettes
irodavezet´ó
könyvtárvezet´ó
f´ószerkeszt´ó
vezet´ó kutató
kutató
osztályvezet´ó h.
alosztályvezet´ó
f´ómúzeológus
f´ólevéltáros, levéltáros
f´ómunkatárs
kiemelt f´ómunkatárs
felügyeleti f´óellen´ór
bels´ó ellen´ór
jogtanácsos
külker. jogász
csoportvezet´ó

altábornagy

vezér´órnagy
dandártábornok

ezredes
alezredes

ezredes

alezredes
´órnagy

´órnagy

százados
f´óhadnagy

f´óhadnagy
hadnagy
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vezérezredes

irodavezet´ó h.
részlegvezet´ó
fejleszt´ó mérnök
laborvezet´ó
informatikai mk.
rajztárvezet´ó
objektum üz. f´ónök
kiemelt.....f´óti.
.... f´ótiszt
kiemelt ell.csop. pk
ell.csop. pk
technikus
felel´ós szerkeszt´ó
rovatvezet´ó szerk.
olvasószerkeszt´ó
hatósági f´óorvos
re.bizt. f´óorvos
fogorvos
MK KFH, MK KBH
f´óigazgató ált.h.

f´óigazgató-helyettes

igazgató
igazgató helyettes
f´óosztályvezet´ó
titkárságvezet´ó
oktatási közp. vez.
irodavezet´ó
f´óosztályvezet´ó h.
osztályvezet´ó
katonai attasé
eü. központ pk.
f´ókonstrukt´ór
oktatási központ
vezet´ó h.
titkárságvezet´ó h.

alosztályvezet´ó
katonai attasé h.
....f´ótiszt, kiem. f´ótiszt
f´óig.irodavezet´ó
adjutáns
orvos
f´ómunkatárs
csoportvezet´ó
f´óhírközpont vezet´ó
üzemeltet´ó mérnök
refetúra vezet´ó
f´ókutató
technikai helyettes
osztályvezet´ó h.
nk. kapcs.alov.
kiemelt biztonsági f´ótiszt
biztonsági f´ótiszt
ügyviteli alov.
ügyeletvezet´ó
bels´ó ellen´ór
adatvédelmi biztos
tud. tanács titkár
központ pk.
kiem. f´ómunkatárs
alosztályvezet´ó

munkatárs
hírközpont vezet´ó
részlegvezet´ó
alközpont pk
alközpont pk h.
....tiszt
adatfeldolgozó
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f´óigazgató

HM FELS ´ÓOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
ZMNE
rektor

ZMNE
rektor-helyettes

ZMNE
kollégiumi igazgató
osztályvezet´ó h.
f´ómunkatárs
igazgató h.
vezet´ó orvos
hivatalvezet´ó
hivatalvezet´ó h.
docens, adjunktus
testnevel´ó tanár
nyelvtanár
szakcsoportvezet´ó

ZMNE
f´ómunkatárs
munkatárs
csop.vez.
tanársegéd
f´ótiszt
koll. tanár
szimulátorvez.
nevel´ótanár
részlegvezet´ó

ZMNE
üzemeltet´ó mérnök
tervez´ó tiszt
szakoktató
kiképz´ó tiszt
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ZMNE
dékán
dékán-helyettes
gazd. f´óigazgató
társ.tud.int.f´óig
f´ótitkár
egyetemi tanár
osztályvezet´ó
igazgató

altábornagy

vezér´órnagy
dandártábornok

ezredes

ezredes
alezredes

alezredes
´órnagy

´órnagy

százados
f´óhadnagy

kari osztályvezet´ó,
alosztályvezet´ó
bels´ó ellen´ór
f´óel´óadó
tudományos kutató
tudományos f´ómunkatárs
összeköt´ó
referens
kollégiumi titkár
szakoktató
kik. törzs vezet´ó
....f´ótiszt
irodavezet´ó
fogorvos
BJKMF
f´óigazgató

BJKMF
f´óigazgató h.

BJKMF
tagozat igazgató
lektorátusvezet´ó
intézetvezet´ó
f´ótitkár

Megjegyzés: a két rendfokozattal megjelölt beosztásokhoz rendszeresített rendfokozatot a munkaköri jegyzék tartalmazza.

BJKMF
tanársegéd
nevel´ó f´ótiszt
pszihológus
igazgató
igazgató h.

BJKMF
ügyviteli irodavez.
kutató
tervez´ó, szerv. ti.
pénzügyi tiszt
csoportvezet´ó
nevel´ó tiszt
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BJKMF
f´óiskolai tanár
f´óiskolai docens,
adjunktus
osztályvezet´ó
....f´ótiszt
jogász, PR tiszt
központ vezet´ó
központ vezet´ó h.
csoportvezet´ó
lektorátusvezet´ó h.
igazgató
pszihológus
részlegvezet´ó
tagozat igazgató h.
titkárságvezet´ó
kollégiumi igazgató
kollégiumi igazgató h.
bels´ó ellen´ór

f´óhadnagy
hadnagy
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vezérezredes
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8. számú melléklet az 1/1998. (I. 23.) HM rendelethez
8. számú melléklet a 19/1996. (XII. 30.) HM rendelethez
A HM, a HM hivatalai és háttérintézményei, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek
zászlósi-, tiszthelyettesi-, szerz´ódéses állománya rendfokozat szerinti besorolása
f´ótörzszászlós

f´ótörzs´órmester
KFGH, HM VH, HM KVEH, HM TLSZ, HM PSZSZ

f´óigazgató-, f´óigazgató helyettes-, igazgató segít´óje, ügykez. (alov.h.),
pénzügyi zls, szám.techn.m´úszakvez., szám.techn.m´úszakvez.h.,
technikus, programozó, költségv. zls., nyilvántartó statisztikus,

ügykezel´ó

HM HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK
ügykezel´ó
híradó tts.
raktáros
gépjárm´úvezet´ó
pénztáros

MAGYAR KÖZLÖNY

f´óel´óadó
csoportvezet´ó
alosztályvezet´ó
vámügyi-, szállítmányozási el´óadó
irodavezet´ó
technikus
t´úzszerész
raktárvezet´ó
fegyverzeti anyagraktáros
eü. szakasszisztens
el´óadó
m´úszerész
operátor
ruházati és üza. szolgálatvezet´ó
diszpécser (gépjárm´úvezet´ó)
kísérleti gépkocsivezet´ó
ügyviteli iroda vezet´ó
kiképz´ó zls.
személyügyi nyilvántartó
költségvetési zls.

MK KFH, MK KBH
hírszerz´ó tts.
el´óadó
távírász
kezel´ó
szakács
f´ószerel´ó
ellen´ór
garázsmester
ügykezel´ó
anyagkezel´ó, raktáros
technikus
gépkocsivezet´ó
ügykezel´ó gépíró
pénztáros
anyagi tiszthelyettes
spec. anyagbeszerz´ó
ügyintéz´ó
nyomdász
gjm´ú. üza. ellátó
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hírszerz´ó zls.
vezet´ó ügykezel´ó
részlegvezet´ó
f´ószakács, étkezde vezet´ó
asszisztens
f´óel´óadó
szaktechnikus, futár
váltásvezet´ó
raktárvezet´ó
számítógép kezel´ó
szolgálatvezet´ó
ellátó zls.
igénybevételi zls.
technikus, m´úhely pk.
diszpécser, állomás pk.
adatfeldolgozó
szakoktató
biztonsági zls.
állománykezel´ó
operatív technikus

f´ótörzs´órmester

f´óel´óadó, adattáros
rejtjelz´ó zls.
csoportvezet´ó
vezet´ó aszisztens
humán munkatárs
pénzügyi zls.
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f´ótörzszászlós

HM FELS ´ÓOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
el´óadó
gépkocsivezet´ó
ügykezel´ó
pénztáros
gondnok
gépíró, adminisztrátor
anyagkezel´ó
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csoportvezet´ó
kik. eszköz üzemeltet´ó
technikus, kabinet kezel´ó
m´úszerész
állománykezel´ó
anyagi zls.
szolgálatvezet´ó
szakaszparancsnok
statisztikus
szakoktató
állománykezel´ó
vezet´ó ügykezel´ó
pénzügyi zls.
könyvtáros zls.
nyilvántartó zls.
tanórarend tervez´ó
technikus
gazdasági el´óadó
részlegvezet´ó, bázisparancsnok
felcser
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A környezetvédelmi
és területfejlesztési miniszter és a
m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
1/1998. (I. 23.) KTM—MKM
együttes rendelete
a m´úemlékeken, a Világörökség Jegyzékbe felvett védett
területen a reklámok elhelyezésének engedélyezésér´ól,
a fennmaradásuk felülvizsgálatáról
A m´úemlékvédelemr´ól szóló 1997. évi LIV. törvény
(a továbbiakban: Mvt.) 60. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következ´óket rendeljük el:
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) cégér: az épület, építmény, helyiség (csoport) rendeltetésére, jellemzésére, tulajdonosára utaló, azt megjelenít´ó, a homlokzaton síkban vagy konzolosan elhelyezett,
közterületr´ól látható feliratos, rajzos vagy figurális épülettartozék;
b) reklám: a gazdasági reklámtevékenységr´ól szóló
1997. évi LVIII. törvény 2. §-ának b), g) és m) pontjaiban
meghatározott burkolt, gazdasági és összehasonlító reklám, továbbá a politikai reklám;
c) szabadtéri reklámhordozó: a reklám közzététele céljából szabad téren elhelyezett eszköz, ideértve az épületen
lév´ó tet´ó- vagy homlokzati reklámot; ablakban, erkélyen
elhelyezett; t´úzfalra er´ósített; ingatlanon, kerítésen, támfalon elhelyezett, udvarban álló, épületek között vagy út
(tér) felett átfeszített; szoborra, hídra, oszlopokra er´ósített; vízfelületre épített vagy állandóan kikötött úszóm´úvön elhelyezett; az el´óz´óekben felsorolt összes területen
állandóan vagy id´ószakosan kiállított, reklámot hordozó
járm´ú; szerelt, festett vagy vetített, tömör vagy áttört, megvilágított vagy világító; egyedi vagy csoportos, illetve füzér;
színes, egyszín´ú vagy fehér; rögzített, álló, mozgó, villogó
felirat, tábla, piktogram, márkajelzés, embléma, tekintet
nélkül tartalmára, anyagára, alakjára, méretére; valamint
a természetben árucikk formájában kihelyezett tárgyak;
d) szabad tér: köz- és magánterület; kül- és belterület;
vasúti, közúti, vízi létesítmény, m´útárgy, természetes vízfelszínek; minden olyan épület, építmény, ingatlan földterület és azoknak olyan részei, amelyek közforgalomnak
szánt területekr´ól láthatók;
e) reklámszolgáltató: aki tevékenységi körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben
egyéb szolgáltatást nyújt, ideértve azt a szervezetet vagy
személyt is, amely (aki) a saját tevékenységét reklámozza;
f) a reklám közzétev´óje: aki az e rendeletben szabályozott reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik, és ezek segítségével a reklámot megismerhet´óvé teszi.
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2. §

(1) Az 1998. január 1-jét követ´óen védetté nyilvánított
m´úemlékeken, m´úemlék ingatlanokon — amennyiben a
reklám elhelyezését a védetté nyilvánító rendelet nem tiltja
meg, — valamint a Világörökség Jegyzékébe felvett védett
területen reklám csak a m´úemlékvédelmi hatóság engedélye alapján helyezhet´ó el.
(2) Az engedély nélkül elhelyezett reklám esetében a
reklám közzétev´óje, ha a közzétev´ó ismeretlen, a reklámozó a felel´ós. Ha az elhelyezéssel a m´úemlékben kár keletkezett, a m´úemlék helyreállításáért — amennyiben az elhelyezéshez hozzájárult — a m´úemlék tulajdonosa, vagyonkezel´óje, használója (ideértve az 1991. évi XXXIII.
törvényben meghatározott ingyenes használót is) egyetemlegesen felel´ós. A m´úemlékvédelmi hatóság döntése szerinti kötelezett a reklám eltávolítására, az esetleges kár
helyreállítására és külön jogszabályban meghatározottak
szerint m´úemlékvédelmi bírság megfizetésére köteles.

3. §
(1) A védetté nyilvánított m´úemlékeken, m´úemlék ingatlanon és a Világörökség Jegyzékbe felvett védett területen 1998. január 1-jét megel´óz´óen elhelyezett reklám
közzétev´óje vagy a reklámszolgáltató 1998. szeptember
30-ig a m´úemlékvédelmi hatóságtól a fennmaradás engedélyezését kérheti.
A m´úemlékvédelmi hatóság a kérelemre a reklám fennmaradását annak adott állapotában vagy feltételek mellett
1 évig engedélyezheti.
(2) Kérelem hiányában, vagy a m´úemlékvédelmi érdeket sért´ó, a m´úemlékben kárt — ideértve a megjelenésben,
látképben történ´ó károsodást is — eredményez´ó reklámelhelyezés fennmaradása nem engedélyezhet´ó.
(3) Amennyiben a reklám a Világörökség Jegyzékébe
felvett védett területen — de nem m´úemléki vagy m´úemlékként védett ingatlanon — van és fennmaradása vagy
eltávolítása építési hatósági engedélyhez kötött munkával
jár, a m´úemlékvédelmi hatóság megkeresésének megfelel´óen az illetékes építésügyi hatóság annak eltávolítását
elrendeli, vagy engedélyezi a fennmaradását.
(4) A m´úemlékvédelmi hatóság az 1998. január 1-je
el´ótt elhelyezett reklámokat 1999. június 30-ig köteles
felülvizsgálni, és az (1) bekezdésben meghatározott kivételekkel eltávolításukról rendelkezni.

4. §
A reklámnak a hatóság döntése alapján történ´ó eltávolítása kártalanítási igényt nem keletkeztet.
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5. §

(1) E rendelet el´óírásait kell alkalmazni a m´úemléki
ingatlanon és a Világörökség Jegyzékébe felvett védett
területen szabad téren elhelyezett reklámhordozókra is.
(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá a m´úemlék
tartozékának min´ósül´ó cégér vagy reklám.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Baja Ferenc s. k.,

Dr. Magyar Bálint s. k.,

környezetvédelmi
és területfejlesztési miniszter

m´úvel´ódési
és közoktatási miniszter

A környezetvédelmi
és területfejlesztési miniszter és a
m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
2/1998. (I. 23.) KTM—MKM
együttes rendelete
a m´úemléki nyilvántartás részletes szabályairól
A m´úemlékvédelemr´ól szóló 1997. évi LIV. törvény
(a továbbiakban: Mvt.) 60. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeljük el:
1. §
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c) a védett ingatlan (ingatlanrész), illet´óleg objektum
(építmény) terület megnevezését, tömör leírását,
d) a védett ingatlan (ingatlanrész), illet´óleg objektum
(építmény) melléképítményei, berendezései, felszerelései,
illetve tartozékai adatait,
e) a m´úemléki környezet kiterjedése meghatározásához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatokat,
f) az egyéb jogszabályon alapuló, a védett ingatlant
(ingatlanrészt) területet érint´ó védettséget,
g) az eredeti és a jelenlegi funkciót, a tudományos kutatás és feltárás adatait,
h) a védett ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozó hatósági intézkedések rendelkezéseit,
i) a védett ingatlan (ingatlanrész), illet´óleg objektum
(építmény) fenntartására, helyreállítására adott állami
(pénzügyi és más) támogatás adatait,
j) a védett ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozó el´óvásárlási, szolgalmi, haszonélvezeti jogokra vonatkozó és
más — jogi szempontból is jelent´ós — adatokat és tényeket.

3. §
(1) A m´úemlékekre, m´úemléki jelent´óség´ú területekre
vonatkozó hatósági (szakhatósági) rendelkezéseket és állásfoglalásokat a kiadmányozással egyidej´úleg ideiglenes
bejegyzéssel, a joger´óre emelkedést követ´óen pedig véglegesen, a m´úemlék adataiban bekövetkezett változásokat a
m´úemlékvédelmi hatóság tudomására jutásától számított
3 napon belül át kell vezetni.
(2) A nyilvántartásba a felvezetend´ó adatokat a felel´ós
vezet´ónek hitelesítenie kell a nyilvántartásnak történ´ó átadás el´ótt.

(1) A m´úemléki nyilvántartást az Országos M´úemlékvédelmi Hivatal M´úemlékfelügyeleti Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) vezeti.

4. §

(2) A m´úemléki nyilvántartás hitelesen, a valóságos
állapotnak megfelel´óen tartalmazza a m´úemlékek és m´úemléki jelent´óség´ú területek adatait.

(1) A m´úemléki nyilvántartást géppel vezetett és szerkesztett kartonrendszerben kell m´úködtetni, és meg´órzését külön rendszerrel is (mikrofilmes, számítógépes) biztosítani kell.

2. §

(2) A nyilvántartási szám, vagy a m´úemlék neve és címe
alapján kell biztosítani a számítógépes azonosítást.

A m´úemléki nyilvántartás tartalmazza az Mvt. 37. §-a
(2) bekezdésének a) —c) pontjaiban meghatározott adatokon túl:
a) a védett ingatlan (ingatlanrész), továbbá a m´úemléki
jelent´óség´ú terület egyértelm´ú azonosításához szükséges
ingatlan-nyilvántartási adatokat,
b) a védettség elrendelésének, jellegének, azok változásának adatait, valamint a m´úemlékvédelmi bírság alapjául
szolgáló kategóriabesorolást,

(3) A tulajdonos, a használó vagy képvisel´ójük nevéhez
rendelten tilos a m´úemlékekr´ól nyilvántartást vezetni.
(4) A (3) bekezdés nem korlátozza a hatóság jogkörét a
m´úemlék gondatlan vagy szándékos károsítása vagy megsemmisítése esetén az azonos tulajdonos tulajdonában,
vagyonkezel´ó kezelésében vagy használó birtokában
(használatában) lev´ó összes m´úemlék soron kívüli ellen´órzésének elrendelésére, illet´óleg az utóellen´órzések biztosítása érdekében ezek elkülönített nyilvántartására.
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2. §

5. §
(1) A m´úemléki nyilvántartás a 4. § (4) bekezdésében
meghatározott hatósági intézkedés kivételével nyilvános.
(2) A m´úemléki nyilvántartás nem selejtezhet´ó.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kiss Péter s. k.,
munkaügyi miniszter

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a 8/1969.
(V. 8.) ÉVM, a 22/1972. (XII. 16.) ÉVM és a 7/1992.
(III. 21.) KTM rendelet, valamint a m´úemléki nyilvántartásról szóló 8/1967. (Ép. Ért.) ÉM utasítás hatályát veszti.

A m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
3/1998. (I. 23.) MKM
rendelete
a helyi önkormányzatok színházi támogatásáról

7. §
E rendelet hatálybalépése el´ótt vezetett nyilvántartás
átvezetését, adatbázisának kiegészítését 1998. december
31-ig kell elvégezni.

A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól szóló
1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: tv.) 4. számú
mellékletének b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a következ´óket rendelem el:
1. §

Dr. Baja Ferenc s. k.,

Dr. Magyar Bálint s. k.,

környezetvédelmi
és területfejlesztési miniszter

m´úvel´ódési
és közoktatási miniszter

A munkaügyi miniszter
3/1998. (I. 23.) MüM
rendelete
az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltésér´ól,
elkészítésér´ól és elosztásáról szóló
12/1997. (VIII. 14.) MüM rendelet módosításáról
Az alkalmi munkavállalói könyvvel történ´ó foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszer´úsített
befizetésér´ól szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Alkt. tv.) 12. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alkalmi munkavállalói könyv formájának, kitöltésének, elkészítésének és elosztásának szabályairól a következ´óket rendelem el:
1. §
Az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltésér´ól, elkészítésér´ól és elosztásáról szóló 12/1997. (VIII. 14.)
MüM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Az AM Könyv 105× 148 mm méret´ú, ragasztott, élt´úzött formájú, papírborítóval készül´ó kiskönyv, fedlapján és
az els´ó oldalán a Magyar Köztársaság címerével és nyomtatott sorszámmal.’’

A rendelet hatálya a tv. 4. számú mellékletének a) pontjában felsorolt helyi önkormányzatokra, illet´óleg színházakra, valamint a c) pontban meghatározott feltételeknek
megfelel´ó önkormányzatokra, illet´óleg bábszínházakra
terjed ki.

2. §
(1) A m´úvészeti tevékenység kiadásaihoz való központi
hozzájárulásra jogosult helyi önkormányzat az önkormányzati költségvetési rendelet elfogadását követ´ó 7 munkanapon belül értesíti a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztériumot az általa fenntartott színház, önálló bábszínház önkormányzati költségvetési rendeletben elfogadott
— a beruházási és felújítási el´óirányzatokkal csökkentett
— önkormányzati m´úködési támogatásának összegér´ól intézményenkénti bontásban.
(2) A központi támogatás összegét az adott önkormányzatra vonatkozóan, a beküldött adatok alapján az önkormányzati színháztámogatási el´óirányzatok arányában, a
M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium állapítja meg, és
arról értesíti az összeg utalványozóját, a Belügyminisztériumot.

3. §
A helyi önkormányzatot megillet´ó összeg folyósítása
negyedévenként történik úgy, hogy az els´ó utalás id´ópontja
február 25-e, a további utalások pedig a tárgynegyedév els´ó
hónapjának 25. napján történnek.
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4. §

A központi támogatás ütemezésének rendje:
a) az els´ó negyedévben a tv. 4. számú mellékletének
a) pontjában szerepl´ó intézmények esetében a tv. 4. számú mellékletének b) pontjában meghatározott f´óösszeg
egynegyedének a m´úvészeti tevékenység kiadásaihoz való 1997. évi hozzájárulás arányában felosztott része;
b) az els´ó negyedévben a tv. 4. számú melléklete c) pontjának megfelel´ó intézmények esetében az 1997. évi központi
költségvetési támogatásuk egynegyede;
c) a második negyedévben a 2. § (1) bekezdésének megfelel´óen beküldött adatok alapján számított végleges központi támogatási összegek els´ó féléves hányadából az els´ó
negyedévben utaltak levonása után fennmaradó rész;
d) a harmadik és a negyedik negyedévben az ezekre az
id´ószakokra es´ó végleges támogatási összegeknek megfelel´ó rész.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel
egyidej´úleg hatályát veszti a helyi önkormányzatok színházi támogatásáról szóló 3/1997. (I. 31.) MKM rendelet.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
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alkalmazotti állományára, valamint a Hivatal tevékenységét segít´ó személyekre.

2. §
Az 1. §-ban meghatározott személyi körbe tartozók a
következ´ó elismerésekben részesülhetnek:
a) kitüntetés,
b) Nemzetbiztonságért Érdemérem,
c) Nemzetbiztonságért Emlékplakett,
d) Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel,
e) névre szóló szál- vagy marokl´ófegyver, emléktárgy
(a továbbiakban együtt: Emléktárgy),
f) Emléklap,
g) tanácsosi, f´ótanácsosi cím adományozása,
h) pénzjutalom,
i) tárgyjutalom,
j) a fizetési fokozatban eltöltend´ó várakozási id´ónek 1
évvel történ´ó csökkentése,
k) egy fizetési fokozattal való el´óresorolás,
l) soron kívüli el´óléptetés,
m) hazai vagy külföldi jutalomüdülés.

3. §

m´úvel´ódési és közoktatási miniszter

A tárca nélküli miniszter
1/1998. (I. 23.) TNM
rendelete

A 2. § a) pontjában meghatározott kitüntetésre felterjeszteni, illetve elismerésben részesíteni azt lehet, aki
munkaköréb´ól fakadó feladatait huzamosabb ideje, az
átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel
látja el, vagy meghatározott feladat végrehajtása során
kimagasló helytállást, önfeláldozó magatartást tanúsított, avagy életpályája alapján példaképül állítható a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya elé, és vele szemben nem áll fenn a 13. §-ban meghatározott elismerést kizáró ok.

az elismerések adományozásának rendjér´ól
A Magyar Köztársaság kitüntetéseir´ól szóló 1991. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Kitv.) 7. §-ának (1) és (2) bekezdésében és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire a nemzet biztonságáért végzett munka elismerésének
szabályozására az alábbiakat rendelem el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Információs Hivatal, a
Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: Hivatal) hivatásos, illetve köz-

4. §
(1) A Nemzetbiztonságért Érdemérem a H ivatalnál
hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati tevékenysége során tanúsított kiemelked´ó helytállása, bátor magatartása elismerésére adományozható.
Kivételes esetben a H ivatalnál közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek, illetve a Hivatal tevékenységét
segít ´ó személyek részére is adományozható Nemzetbiztonságért É rdemérem.
(2) A Nemzetbiztonságért Emlékplakett a Hivatalnál a
nemzet biztonságáért kifejtett hivatásos szolgálati közalkalmazotti jogviszonyban vagy együttm´úködési tevékenység során nyújtott kiemelked´ó teljesítményért esetenként
adományozható elismerés.
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(3) A Nemzetbiztonságért Érdemérem és a Nemzetbiztonságért Emlékplakett adományozására a Hivatal f´óigazgatója (a továbbiakban: f´óigazgató) tesz el´óterjesztést, az
adományozás jogát a miniszter gyakorolja.
(4) A Nemzetbiztonságért Érdemérmet és a Nemzetbiztonságért Emlékplakettet a miniszter visszavonhatja attól,
aki magatartása, életvitele miatt arra érdemtelenné vált.
Az érdemtelenség megállapításának van helye a hivatásos
állomány tagjával, illetve közalkalmazottjával szemben, ha
foglalkoztatási jogviszonya megszüntetésére fegyelmi ok
miatt, lefokozással vagy hivatásos szolgálatra méltatlanná
válás megállapításával került sor.

1998/3. szám
7. §

(1) A Hivatal hivatásos szolgálati és közalkalmazotti
jogviszonyban lév´ó tagjainak nyugállományba vonulásuk
alkalmával Emléklap adományozható.
(2) Emléklap adományozására a f´óigazgató jogosult.

8. §

(5) A Nemzetbiztonságért Érdemérem, valamint a
Nemzetbiztonságért Emlékplakett leírását a rendelet melléklete tartalmazza.

A 2. § g) pontjában meghatározott tanácsosi és f´ótanácsosi cím adományozásának rendjét külön jogszabály határozza meg.

(6) A kitüntetett a Nemzetbiztonságért Érdemérem és
a Nemzetbiztonságért Emlékplakett adományozásáról
igazoló okiratot kap.

9. §

(7) A Nemzetbiztonságért Érdemérem és a Nemzetbiztonságért Emlékplakett a Kitv.-ben meghatározott díjnak
tekintend´ó, mellyel pénzjutalom jár.

A 2. § h) —m) pontjaiban meghatározott elismerések
adott szolgálati feladat kiemelked´ó teljesítéséért, illetve a
szolgálati feladatok hosszabb id´ón át történ´ó eredményes
végzéséért adhatók.

5. §
(1) A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel a Hivatalnál
hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy részére a
Hivatalnál eltöltött 10, 20 és 30 év, majd ezt követ´óen
minden 5 év szolgálati id´ó után járó elismerés.
(2) A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel adományozásának jogát a f´óigazgató gyakorolja.
(3) A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel elismerésben
részesül´ó az elismerés adományozásáról igazoló okiratot
kap.
(4) A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel átadására negyedévente, ünnepélyes keretek között kerül sor.
(5) A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel leírását a rendelet melléklete tartalmazza.

6. §
(1) A 2. § e) pontja szerinti elismerésben azok részesülhetnek, akiknek munkássága, életútja vagy a nemzetközi kapcsolatok terén kifejtett tevékenysége kerül elismerésre.
(2) Emléktárgy adományozására a miniszter és a f´óigazgató jogosult.
(3) Az Emléktárgy értékének az alkalommal és az elismerésben részesített személy érdemeivel arányosnak kell
lennie.
(4) Az Emléktárgy adományozásáról az elismerésben
részesül´ó igazoló okiratot kap.

10. §
(1) Pénzjutalom adományozására jogosult a miniszter, a f´óigazgató, a f´óigazgató-helyettes és az állományilletékes parancsnok. A miniszteri jutalom összegét a
miniszter, a más által adományozható pénzjutalom
összeghatárait — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — a f´óigazgató határozza meg. Az alacsonyabb
beosztású vezet ´ó által adományozható pénzjutalom
összege nem lehet magasabb az elöljáró parancsnok által adományozható pénzjutalom összegénél.
(2) A miniszter irányítási feladatait segít´ó szervezetnél
szolgálatot teljesít´ó munkatársak tekintetében pénzjutalom adományozására az irányítást segít´ó szervezet vezet´óje is jogosult. A pénzjutalom legmagasabb összegét a miniszter határozza meg.
(3) Tárgyjutalom adományozására a f´óigazgató, a f´óigazgató-helyettes és az igazgató jogosult.
(4) A 2. § j), k) és m) pontjaiban meghatározott elismerések adományozására f´ótiszt és tiszt esetében a f´óigazgató, tiszthelyettes és zászlós esetében az állományilletékes
parancsnok jogosult.
(5) A 2. § l) pontjában meghatározott elismerés adományozására f´ótiszt és tiszt esetében a miniszter és a f´óigazgató, tiszthelyettes és zászlós esetében az állományilletékes parancsnok jogosult.
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11. §

A felsorolt elismerések a Magyar Köztársaság állami és
nemzeti ünnepei (március 15., augusztus 20., október 23.)
vagy rendkívüli, kiemelked´ó szolgálatteljesítés, betöltött
szolgálati évek, 50. születésnap, illet´óleg nyugállományba
helyezés alkalmából adományozhatók.
12. §
Az elismerések adományozásával és nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat a Hivatal illetékes szervezeti egységei végzik.
13. §
Nem lehet a hivatásos állomány tagját, illetve a közalkalmazottat elismerésben részesíteni, kitüntetésre, kitüntet´ó címre vagy magasabb vezet´ói elismerésre felterjeszteni, ha az elöljáró parancsnoknak tudomása van arról, hogy
a hivatásos állomány tagja vagy a közalkalmazott
a) ellen fegyelmi vagy büntet´óeljárás van folyamatban;
b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;
c) ellene a bíróság b´úncselekmény elkövetése miatt joger´ósen büntetést szabott ki, amíg nem mentesül a büntetett
el´óélethez f´úz´ód´ó hátrányos jogkövetkezmények alól.
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magas fény´ú mintázat található. A kör közepe felé haladva
ezüstszín´ú ornamentika helyezkedik el, alsó körívében a
,,Nemzetbiztonságért’’ felirattal. Az érem közepe aranyszín´ú, levélszer´úen mintázott, rajta az országcímer-rátét,
nemzetiszín´ú, t´úzzománc feltöltéssel.
A szalag aranyszín´ú textil. Négyzet alakú, alul csúcsban
végz´ód´ó, közepén függ´ólegesen futó egy szélesebb és két
keskenyebb csíkkal, rajta rátétként aranyszín´ú turullal. Az
Érdemérem díszdobozban helyezkedik el.

A Nemzetbiztonságért Emlékplakett
100 mm átmér´ój´ú, kör alakú, vert tombach érem, arany,
ezüst és bronz kivitelben. Az érem alján a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el, amelyet két oldalról tölgyfalomb keretez. Középpontjában egy kiterjesztett szárnyú
turul áll, karmai között nemzetiszín´ú szalaggal. Az Emlékplakett fels´ó körívén található a ,,Nemzetbiztonságért’’
körfelirat. Az érem matt alapsíkjából fényes fémszínnel
emelkedik ki a címer, a felirat, a turul és a küls´ó körív. Az
emlékplakett díszdobozban helyezkedik el.
A Nemzetbiztonságért Emlékplakett fokozatai:
a) I. fokozat (arany),
b) II. fokozat (ezüst),
c) III. fokozat (bronz.

A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel
14. §
A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel odaítélése szempontjából a szolgálati id´óbe beszámít az 1990. február 28. el´ótt a
fegyveres er´ók és testületek állományában tényleges szolgálati id´óként igazolt id´ótartam, valamint ezen id´ópont után a
nemzetbiztonsági szolgálatoknál eltöltött id´ótartam.

15. §
E rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba,
ezzel egyidej´úleg hatályát veszti az elismerések adományozásának rendjér´ól szóló 3/1991. (X. 8.) TNM rendelet.
Nikolits István s. k.,
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter

Melléklet
az 1/1998. (I. 23.) TNM rendelethez
A Nemzetbiztonságért Érdemérem
45 mm átmér´ój´ú, színesfém alapanyagú, kör alakú érem.
A szélén körben farkasfog jelleg´ú, aranyszín´ú matt, illetve

I. fokozat, 10 év szolgálat után
45 mm átmér´ój´ú, kör alakú, színesfém alapanyagú
érem. Körben matt, illetve magas fény´ú, aranyszín´ú farkasfog mintázat. Az érem közepe ezüstszín´ú, vízszintesen futó 1 fehér sávval, rajta aranyszín´ú turullal. A turul
alatt nemzetiszín´ú szalagrátét, rajta 10-es, alatt ,,év
Szolgálatért’’ felirattal, mellette zöld lombdíszítés. Az
érem fels´ó részén található a színes címerrátét.
A szalag világoskék textil. Négyzet alakú, alul csúcsban
végz´ód´ó, közepén függ´ólegesen futó 1 fehér sávval.
II. fokozat, 20 év szolgálat után
Leírása megfelel a fentieknek azzal a különbséggel,
hogy az érmen 20-as felirat, valamint 2 fehér sáv, illetve a
textilen is 2 fehér sáv található.
III. fokozat, 30 év szolgálat után
Leírása megfelel a fentieknek azzal a különbséggel,
hogy az érmen 30-as felirat, valamint 3 fehér sáv, illetve a
textilen 3 szélesebb és 2 keskeny fehér csík található.
IV. és további fokozatok, 35, 40 stb. év szolgálat után
Leírása megfelel a Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel
III. fokozatánál írtakkal azzal a különbséggel, hogy az
érmen 35-ös, 40-es stb. felirat található.
A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel díszdobozban helyezkedik el.
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III. rész

A Kormány
1005/1998. (I. 23.) Korm.
határozata

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
4/1998. (I. 23.) KE
határozata
egyetemi tanárok felmentésér´ól
A honvédelmi miniszter és a m´úvel´ódési és közoktatási
miniszter el´óterjesztésére
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi
Karán fennálló jogviszonyuk megszüntetésére tekintettel,
dr. Czékus János ezredes, egyetemi tanárt és
Siposné dr. Kecskeméthy Klára alezredes, egyetemi tanárt
1998. január hó 31. napjával
e tisztsége alól felmentem.

a nemzeti és etnikai kisebbségek országgy´úlési
képviseletér´ól
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a kisebbségek országgy´úlési képvisel´óinek megválasztására els´ó ízben 1998-ban a helyi és
kisebbségi önkormányzati választásokkal egyidej´úleg kerüljön sor, ennek érdekében a kisebbségek országgy´úlési
képviseletét biztosító törvényjavaslatokat az Országgy´úlést´ól átdolgozásra visszakéri;
2. felhívja az érintett minisztereket és államtitkárokat,
hogy a törvénytervezetek szükséges módosítását készítsék
el´ó, és azt a Kormánynak nyújtsák be;
Felel´ós:

Budapest, 1998. január 20.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
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belügyminiszter
igazságügy-miniszter
Miniszterelnöki Hivatal politikai
államtitkára
Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási
államtitkára

Határid´ó: azonnal

Ellenjegyzem:
Dr. Magyar Bálint s. k.,
m´úvel´ódési és közoktatási miniszter

3. felhívja a belügyminisztert és az igazságügy-minisztert, hogy a parlamenti pártokkal és a koalíciós frakciókkal
a szükséges egyeztetést folytassák le;
Felel´ós:

A Kormány határozatai

belügyminiszter
igazságügy-miniszter

Határid´ó: 1998. január 28.

A Kormány
1004/1998. (I. 23.) Korm.
határozata
a Magyar Államvasutak Részvénytársaság
meghatározott hiteleinek állami átvállalására vonatkozó
rendelkezések végrehajtásáról
A Kormány a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 25. §-ának
végrehajtása érdekében felhatalmazza a pénzügyminisztert,
hogy a hitelszerz´ódéseket — 1998. január 1-jei hatállyal —
módosítsa, az átvállalási szerz´ódéseket aláírja.
Felel´ós: pénzügyminiszter
Határid´ó: 1998. január 31.

4. felhívja a belügyminisztert, hogy a kisebbségi országgy´úlési képvisel´ók választásához köt´ód´ó többletköltségekr´ól — a helyi és kisebbségi önkormányzati választások költségvetésének részeként — készítsen el´óterjesztést,
tegyen javaslatot a kisebbségi képvisel´óválasztásnál a kisebbségi jelöl´ószervezeteket megillet´ó állami támogatás
pártoktól eltér´ó szabályozására.
Felel´ós:

belügyminiszter
igazságügy-miniszter
pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatal politikai
államtitkára

Határid´ó: 1998. január 30.

Horn Gyula s. k.,

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök

1998/3. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A Kormány
1006/1998. (I. 23.) Korm.
határozata
az európai integrációval összefügg´ó kormányzati
feladatok felel´ósségi és koordinálási rendjér´ól szóló
1093/1994. (X. 7.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány az európai integrációval összefügg´ó kormányzati feladatok felel´ósségi és koordinálási rendjér´ól
szóló 1093/1994. (X. 7.) Korm. határozatot (a továbbiakban: H.) a következ´ók szerint módosítja:
1. A H. 3. b) pontjának harmadik mondatában az állandó meghívottak köre kiegészül a Kormányzati Ellen´órzési
Iroda elnökével.
2. A H . 3. c) pontjának helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,c) A Kormány felkéri a Magyar Nemzeti Bank elnökét
és az Állami Számvev´ószék elnökét, hogy a Bizottságba a
képvisel´ójét jelölje ki.’’
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1007/1998. (I. 23.) Korm.
határozata
az idegenforgalom területi irányításának
korszer´úsítésér´ól
A Kormány az idegenforgalom területi irányításának
korszer´úsítése érdekében az alábbiakat határozza:
1. a) Az idegenforgalom állami feladatainak koordinálása és az önkormányzati feladatok végrehajtásának segítése érdekében az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
miniszter kezdeményezze az ország egész területét lefed´ó
regionális idegenforgalmi bizottságok (a továbbiakban:
RIB) létrehozását az egyes régiók érintett megyei önkormányzatai, gazdasági kamarái, valamint idegenforgalmi
szakmai és érdekképviseleti szervezetei bevonásával. A
RIB olyan szakmai részvételre alapozott regionális idegenforgalmi koordinációs szervezet, amely az országos idegenforgalmi politika célkit´úzéseihez igazodva ellátja a regionális idegenforgalmi állami feladatokat, és segíti az önkormányzatok idegenforgalmi feladatainak ellátását.
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
miniszter
környezetvédelmi és területfejlesztési
miniszter
belügyminiszter
Határid´ó: a RIB-ek létrehozásának kezdeményezésére:
1998. január 31.
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b) A R IB és a R egionális Területfejlesztési Tanács
együttm´úködésében az ágazati és szakmai önállóság érvényesítése mellett meg kell valósítani a testületek közvetlen
együttm´úködését. Ennek jogi megalapozottsága érdekében kezdeményezni kell az érintett jogszabályok megfelel´ó
kiegészítését.
Felel´ós:

ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
miniszter
környezetvédelmi és területfejlesztési
miniszter
igazságügy-miniszter

Határid´ó: a vonatkozó jogszabályok kiegészítésének
kezdeményezésére: 1998. március 31.
2. A Kormány a RIB-ek megalakulásával egyidej´úleg
megszünteti a Balatoni, Dunakanyari, Mátra-bükki, Sopron-k´ószeghegyaljai és a Közép-tiszavidéki Idegenforgalmi Intéz´óbizottságot. A Kormány tudomásul veszi, hogy az
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter az Ipari,
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium költségvetési fejezetén belül az ,,Idegenforgalmi Intéz´óbizottságok
Titkárságai’’ címhez tartozó 5 önálló költségvetési intézményt (a Balatoni, Dunakanyari, Mátra-bükki, Sopronk´ószeghegyaljai, valamint a Közép-tiszavidéki Idegenforgalmi Intéz´óbizottság Titkárságát) jogutódlással átalakítja. Egyidej´úleg — a pénzügyminiszterrel egyetértésben —
a jogutódlással átalakított intéz´óbizottsági titkárságok vagyonának rendelkezésre bocsátásával létrehozza az ország
egész területére kiterjed´ó 8 RIB Titkárságot mint önálló
költségvetési intézményeket. A Mátra-bükki Idegenforgalmi Intéz´óbizottság Titkársága jogutódaként az Északkelet-magyarországi, a Közép-tiszavidéki Idegenforgalmi
Intéz´óbizottság Titkársága jogutódaként a Tisza-tavi, a
Dunakanyari Idegenforgalmi Intéz´óbizottság Titkársága
jogutódaként a Közép-dunavidéki, a Sopron-k´ószeghegyaljai Idegenforgalmi Intéz´óbizottság Titkársága jogutódaként a Nyugat-dunántúli, a Balatoni Idegenforgalmi Intéz´óbizottság Titkársága jogutódaként a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Titkársága, továbbá új szervezetként a Dél-alföldi, a Közép-dunántúli és a Délnyugatmagyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság Titkársága jön létre.
Felel´ós:

ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
miniszter
pénzügyminiszter

Határid´ó: a RIB-ek megalakulásának id´ópontja

Felel´ós:

3. A RIB-ek és titkárságaik feladatait és m´úködését
miniszteri rendeletben kell szabályozni.
Felel´ós:

ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
miniszter

Határid´ó: 1998. február 15.
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4. A RIB Titkárságok állományába tartozó személyek
közszolgálati jogviszonyát 1998. december 31-ig más jelleg´ú jogviszonnyá kell átalakítani.
Felel´ós:

ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
miniszter
Határid´ó: 1998. december 31.
5. E z a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.
Az idegenforgalom területi irányításának és tervezési
rendszerének korszer´úsítésér´ól szóló 2006/1979.
(III. 16.) MT határozat 1998. március hó 31. napjával
hatályát veszti, egyidej´úleg a köztisztvisel´ók jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékér´ól rendelkez´ó 1034/1992. (VII. 1.) Korm.
határozatban az O rszágos Idegenforgalmi Bizottság
szerv alatt az ,,-intéz´óbizottságok’’ szövegrész helyébe
,,-regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságai’’
szövegrész lép.
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Az Országos Választási Bizottság
1/1998. (I. 19.) számú
állásfoglalása
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 34. §-a (2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva az alábbi
állásfoglalást adja ki:
Az országgy´úlési képvisel´ók választásáról szóló 1989. évi
XXXIV. törvény (Vjt.) 47. §-ának (2) bekezdése szerint a
választást úgy kell kit´úzni, hogy sem az els´ó, sem a második
forduló ne essen nemzeti ünnepre vagy munkaszüneti napra,
illet´óleg az azokat megel´óz´ó vagy követ´ó napra.
A Vjt. 47. §-ának (2) bekezdése szerinti munkaszüneti
napon a Munka Törvénykönyvér´ól szóló 1992. évi XXII.
törvény 125. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
munkaszüneti napokat kell érteni.
Dr. Kukorelli István s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium
pályázati felhívása
az ,,Ipari Park’’ cím elnyerésére

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
közleménye
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai
´Úrügynökség (ESA) között a világ´úr békés célú
kutatásában és felhasználásában való együttm´úködésr´ól
szóló Egyezmény további 5 évre történ´ó
meghosszabbításáról

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter a Kormánytól kapott felhatalmazás alapján közli, hogy a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Európai ´Úrügynökség (ESA)
között a világ´úr békés célú kutatásában és felhasználásában való együttm´úködésr´ól szóló Egyezmény további 5
évre történ´ó meghosszabbításáról az Európai ´Úrügynökség Tanácsával levélváltás útján megállapodott. Ennek értelmében az Egyezmény hatályát 2001. április 10. napjáig
meghosszabbítottnak kell tekinteni.

Dr. Lotz Károly s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium
pályázatot hirdet az ,,Ipari Park’’ cím elnyerésére.
A pályázat célja
A Kormány modernizációs programjának részeként indított ipari park fejlesztési célprogram keretében, az ipari
parkok létesítésének és támogatásának el´ósegítése érdekében, az ,,Ipari Park’’ címr´ól szóló 185/1996. (XII. 11.)
Korm. rendeletben foglaltak végrehajtására kiadott — az
,,Ipari Park’’ cím elnyerését szolgáló pályázati rendszer
m´úködtetésér´ól szóló — 19/1997. (V. 14.) IKIM rendeletben megfogalmazott min´ósítés elnyerése.
A pályázat benyújtására jogosultak
Az ,,Ipari Park’’ cím elnyerésére pályázhatnak az ipari
parkot megvalósító és/vagy üzemeltet´ó belföldi székhely´ú,
jogi személyiséggel bíró gazdasági társaságok és a helyi
önkormányzatok, amelyek kedvez´ó infrastruktúrával,
szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel vonzó befektetési
lehet´óséget kínálnak a külföldi és hazai vállalkozások betelepedéséhez.
Nem pályázhatnak az ,,Ipari Park’’ cím elnyerésére azok
a gazdasági társaságok és önkormányzatok, amelyek cs´ódeljárás, felszámolási eljárás alatt állnak, a költségvetés
alrendszereib´ól juttatott támogatásokra vonatkozó szerz´ódésekben vállalt kötelezettségeiket — a pályázat benyújtásának id´ópontjában — nem teljesítették, illetve, amelyeknek 60 napon túli adó vagy adók módjára behajtható
köztartozása van, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási pénztárak felé fennálló tartozásokat is.
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A pályázati feltételek
Pályázatot benyújtani csak a megvalósíthatósági tanulmány, illetve a jelenlegi m´úködési jellemz´ók és szakmai
fejlesztési elképzelések, valamint a következ´ó három évre
szóló üzleti tervek alapján kitöltött és cégszer´úen aláírt
pályázati adatlappal lehet.
A pályázónak az adatlaphoz mellékelni kell a pályázati
rendszer szerint megfogalmazott érvényességi és tartalmi
követelmények teljesítését bizonyító okiratokat, ellen´órizhet´ó dokumentumokat és felel´ós jognyilatkozatokat; az
eljárási díj befizetését igazoló banki terhelési értesít´ó másolatát.
A pályázatok benyújtásának követelményrendszere
A pályázat érvényességi és tartalmi követelményrendszerét a Pályázati Útmutató tartalmazza, amely részletesen
megfogalmazza a pályázatok beadásának minimális feltételeit, valamint az értékelés szempontjait.
A pályázatok benyújtása
A Pályázati Útmutatót, adatlapot és felvilágosítást az
IKIM (Budapest V., Vigadó u. 6.) Technológiapolitikai
F´óosztályán (telefon: 235-4652) lehet beszerezni.
A pályázatok benyújtásakor 25 000 Ft eljárási díjat kell
fizetni, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01220139-51000008 számú, IKIM Gazdaságfejlesztési Célel´óirányzat felhasználási keret számla javára
kell átutalással teljesíteni.
A pályázatokat 15 példányban az IKIM központi címén
(1880 Budapest, Pf. 111) vagy személyes benyújtás esetén
az 1055 Budapest V., Honvéd u. 13—15. központi postabontóban a Technológiapolitikai F´óosztály nevére lehet
benyújtani.
Beadási határid´ó: 1998. március 16.

A Magyar Függetlenségi Párt
1993—1996. évi pénzügyi beszámolója
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Kiadások

1. Támogatás a párt országgy´úlési csoportja
számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított öszszegek
4. M´úködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások

—
—
—
—
—

Összes kiadás a gazdasági évben

—

Dr. Sz´ónyi Gyula s. k.,
elnök

Az Általános Párt
1990—1995. évi pénzügyi beszámolója
Forintban
Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás
3. Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt
felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól származó bevétel
6. Egyéb bevételek
Összes bevétel a gazdasági évben

Forintban

—
—

—
—
—
—

—
—
—

Kiadások

Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás
3. Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt
felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól származó bevétel
6. Egyéb bevételek

—

—
—

Összes bevétel a gazdasági évben

—

—

—
—

1. Támogatás a párt országgy´úlési csoportja
számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított öszszegek
4. M´úködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai

—
—
—
—

Összes kiadás a gazdasági évben

—

Lukácsi Béla s. k.,
elnök

—
—
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Kiadások

A Humanista Párt 1993. évi pénzügyi beszámolója
Forintban
Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás
3. Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt
felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól származó bevétel
6. Egyéb bevételek

12 000

Összes bevétel a gazdasági évben

12 000

—
—
—

—
—

1. Támogatás a párt országgy´úlési csoportja
számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított öszszegek
4. M´úködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások

—
—
—
—
—

Összes kiadás a gazdasági évben

—

—
—

Vieland Rudolf s. k.,
alelnök

Kiadások

A Humanista Párt 1995. évi pénzügyi beszámolója

1. Támogatás a párt országgy´úlési csoportja
számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított öszszegek
4. M´úködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások

—
—
—
—
—
—
—

Összes kiadás a gazdasági évben

—

Vieland Rudolf s. k.,
alelnök

Forintban
Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás
3. Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt
felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól származó bevétel
6. Egyéb bevételek

400

Összes bevétel a gazdasági évben

400

—
—
—

—
—

A Humanista Párt 1994. évi pénzügyi beszámolója
Forintban
Bevételek
1. Tagdíjak
2. Állami költségvetésb´ól származó támogatás
3. Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt
felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól származó bevétel
6. Egyéb bevételek

12 000

Összes bevétel a gazdasági évben

12 000

—
—
—

—
—

Kiadások
1. Támogatás a párt országgy´úlési csoportja
számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított öszszegek
4. M´úködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
7. Egyéb kiadások

—
—
—
—
—

Összes kiadás a gazdasági évben

—

Vieland Rudolf s. k.,
alelnök

—
—
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1997. évi 92. számában közzétett, a
szakmai vizsgáztatásra feljogosított intézményekr´ól szóló, 59/1997.
(X. 28.) IKIM rendelet mellékletének 14. pontjában a Magyar Iparszövetség O ktatási Központ (MIO K) címe helyesen:
,,14. Magyar Iparszövetség Oktatási Központ (MIOK)
1139 Budapest, Hajdú u. 18—24.’’
(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 1997. évi 111. számában közzétett, a Magyar Köztársaság M´úvészeti Alapjának megszüntetésér´ól és a Magyar Alkotóm´úvészeti Alapítvány létesítésér´ól szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról rendelkez´ó 228/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet melléklete
a 8.4. pontot követ´óen helyesen:
,,1. számú melléklet az Alapító Okirathoz
A Magyar Alkotóm´úvészeti Közalapítvány vagyona
(Nyilvántartás szerinti bruttó érték az 1992. október 1-jei állapotnak
megfelel´óen.)
I. Kezelésében lév´ó ingatlanok
II. Vagyonérték´ú jogok
III. Leányvállalatok és kft.-be kihelyezett
vagyon
IV. Álló- és fogyóeszközeinek értéke
Összesen:

426 010 000,00 Ft
1 000 000,00 Ft
814 588 547,95 Ft
51 157 857,17 Ft
1 292 156 405,12 Ft

A Magyar Alkotóm´úvészeti Alapítvány törzsvagyona
(Elidegenítési tilalom alá rendelt, tovább m´úködtetend´ó ingatlanok.)
Megnevezés
Alkotóházak:
1. Szigligeti
2. Zsennye
3. Galyatet´ó
4. Kecskemét

Helység, utca, házszám
Szigliget, Kossuth Lajos u. 17.
Zsennye, Szabadság tér 3.
Galyatet´ó, Mez´ó Imre u. 11.
Kecskemét, M´úkert u. 12.

2. számú melléklet az Alapító Okirathoz
A Magyar Alkotóm ´úvészeti Közalapítvány Kuratóriumának névsora:
Székely Gábor közgazdász (elnök),
Pohárnok Mihály m´úvészeti menedzser (alelnök),
Deák Sándor, F´óvárosi Szabó Ervin Könyvtár gazdasági igazgatója,
Fésüsné Illés Edit, az MKM Pénzügyi F´óosztályának helyettes vezet´óje,
Hajagos Éva, az MKM Jogi F´óosztályának közigazgatási szakmai
tanácsadója,
Sz´úcs Ferenc, a Pénzügykutató Rt. f´óosztályvezet´óje,
Tóth József, az Országos Színháztörténeti Intézet gazdasági igazgatója.
A Magyar Alkotóm´úvészeti Közalapítvány Felügyel´ó Bizottságának
névsora:
Sebes József elnök, az MKM képviseletében,
Ágoston Gabriella, a PM képviseletében,
Kádár János Miklós, a MAOE elnöke.

3. számú melléklet az Alapító Okirathoz
A Magyar Alkotóm´úvészeti Közalapítvány vagyonkezelési és befektetési szabályzata
A Magyar Köztársaság Kormánya a 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendeletben a Magyar Alkotóm´úvészeti Alapítványnak, melynek jogutódja
1994. január 1-jét´ól a Magyar Alkotóm´úvészeti Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) induló vagyonként átadta a Magyar Köztársaság M´úvészeti Alapjának teljes vagyonát.
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Jelen szabályzat a Közalapítvány tulajdonába került, és a m´úködtetés során változó vagyon meg´órzésének, m´úködtetésének, gyarapításának kereteit szabályozza.
1. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya a Közalapítvány tulajdonában lév´ó vagyonra
(immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett eszközök, valamint
forgóeszközök — kötelezettségekkel csökkentett — részére) terjed ki.
2. A Közalapítvány vagyona
A vagyon alapvet´ó rendeltetése a Közalapítvány Alapító Okiratban
meghatározott céljainak tartós, folyamatos és hatékony szolgálata. Ennek érdekében az alapítványi vagyonon belül el kell különíteni a törzsvagyont, a vállalkozási célú vagyont.
Törzsvagyon: a Közalapítvány érdekeit szolgáló, folyamatos m´úködést biztosító tartós elidegenítési tilalom alatt álló vagyoni kör, melyet
az Alapító Okirat melléklete tételesen rögzít.
Vállalkozási célú vagyon: a Közalapítvány törzsvagyon nélkül számolt, szabad rendelkezés´ú vagyona, amellyel a Közalapítvány — az
idetartozó vagyon értékéig — piaci típusú vállalkozásokban vehet részt.
Vagyonérték´ú jog: a Közalapítvány jogszer´ú használatában lév´ó helyiségek bérleti joga és egyéb jogosultsága.
3. A közalapítványi vagyon m´úködtetésének célja
A közalapítványi vagyon kezelésének célja a közalapítványi vagyonnal olyan gazdálkodás, amely az alapítói vagyon meg´órzése, lehet´óség
szerinti gyarapítása mellett anyagi fedezetet biztosít a közalapítványi
célok elérésére.
4. A vagyon feletti döntési jogkörök
A Közalapítványt — a vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretei
között — megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.
A Magyar Köztársaság Kormánya mint alapító (a továbbiakban:
Alapító) a Közalapítvány Kuratóriumát felhatalmazta, hogy a Közalapítvány vagyonával vállalkozzék, az abból származó jövedelem a Közalapítvány céljainak megvalósítását szolgálja.
Szükség esetén a Kuratórium döntése alapján a vagyon egy része
felhasználható közalapítványi célokra.
A Kuratórium gazdálkodása a térítésmentes vagyonátruházás lehet´óségét kizárja, kivéve a m´úvészek nyugdíjpénztárának történ´ó vagyonátadást.
A Kuratórium dönt a Közalapítvány vagyonának szerkezeti összetételér´ól, és meghatározza a befektetési stratégia irányát.
A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt — a M´úvészeti Tanács véleményének meghallgatásával — a Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához
felhasználható pénzeszközök mértékér´ól, felhasználásuk módjáról.
5. A közalapítványi befektetések biztonsági szabályai
Általános szabályok
A Közalapítvány csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben
felel´óssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.
A közalapítványi befektetéseknek összhangban kell lenniük a Közalapítvány rövid és hosszú távú kötelezettségeivel, fenntartva a folyamatos fizet´óképességet.
A Közalapítvány vállalkozása a feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
A megvásárolni kívánt érdekeltség tulajdonosa, vezet´ó állású dolgozója, vezet´ó tisztségvisel´óje, felügyel´ó bizottsági tagja, könyvvizsgálója
nem lehet a Közalapítvány alkalmazottja vagy tisztségvisel´óje, valamint
felügyel´ó bizottsági tagja és könyvvizsgálója, illetve ezek hozzátartozója.
A Közalapítvány rendelkezésére bocsátott állami támogatások —
kivéve, ha az adományozó másként nem rendelkezik — csak állam által
garantált értékpapírban helyezhet´ók el.
A Közalapítvány a rendelkezésre álló szabad eszközeivel a jelen
szabályzatban meghatározott keretek között szabadon vállalkozhat.
Bármely közalapítványi vagyonelem értékesítésére, vállalkozásba vitelére kizárólag úgy kerülhet sor, ha azt megel´ózi az adott vagyonelem
szakért´óvel történ´ó értékbecslése. Védett vagyontárgyak hasznosítására,
értékesítésére vonatkozó szerz´ódés megkötése el´ótt az illetékes szervek
(pl. szakhatóságok) egyetértését meg kell szerezni.
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A vállalkozásba fektetett vagyonnal a rendelkezésére álló információk alapján a legnagyobb jövedelmet, vagyongyarapodást biztosító módon kell gazdálkodni.’’
(Kézirathiba)

,,4. számú melléklet a 18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelethez’’
Az el´óz´óek alapján a rendelet 2. §-ának (6) bekezdésében, továbbá a
(7) bekezdésének a), b) és c) pontjában található 3. számú melléklet száma
helyesen 4. számú melléklet.
— 5. §-ának utolsó bekezdésének számozása helyesen:
,,(4) Az R. 2. számú melléklete 2001. június 1. napján hatályát veszti.’’

A Magyar Közlöny 1997. évi 116. számában kihirdetett, az országos
településrendezési és építési követelményekr´ól szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 110. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyesen:
,,b) a területfelhasználási engedélyezési eljárásról szóló 1/1968.
(I. 11.) ÉVM rendelet…’’
(Kézirathiba)

(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 1997. évi 116. számában kihirdetett, a gépkocsik
környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellen´órzésér´ól szóló 18/1991.
(XII. 18.) KHVM rendelet módosításáról szóló 32/1997. (XII. 20.)
KHVM rendelet
— 4. §-ának (2) bekezdése helyesen:
,,(2) Az R. e rendelet 2. számú mellékleteként kihirdetett 4. számú
melléklettel egészül ki.’’
Ennek megfelel´óen a 2. számú melléklettel kihirdetett melléklet száma
helyesen:

A Magyar Közlöny 1997. évi 120. számában kihirdetett, a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekr´ól szóló 287/1997. (XII. 29.)
Korm. rendelet
— 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyesen:
,,b) a Magyar Alkotóm ´úvészeti Közalapítványtól nyugdíjsegélyben
részesül´ó tagok,’’
— 4. §-ának (3) bekezdése helyesen:
,,(3) A kedvezmény szempontjából nyugdíjasnak min´ósül a saját jogú
nyugellátásban, öregségi járadékban, munkaképtelenségi járadékban,
növelt összeg´ú öregségi és növelt összeg´ú munkaképtelenségi járadékban részesül´ó személy (a továbbiakban: saját jogú nyugdíjas), valamint
a hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi járadékban és növelt összeg´ú
özvegyi járadékban részesül´ó személy.’’
(Kézirathiba)
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FELHÍVÁS
Ingyen, teljesen díjtalanul adja Önnek a Hivatalos Hatályos
Joganyagot CD lemezen a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
Telefon: 117-9999

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

Magyar Hivatalos Közlönykiadó
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Az 1998. évi lapárak

TiszteltEl´ófizet´ó!
Tájékoztatjuk, hogy a kiadónk terjesztésében lev´ó lapokra szóló el´ófizetését folyamatosnak tekintjük.
Csak akkor kell változást bejelentenie az 1998. évre vonatkozó el´ófizetésére, ha a példányszámot, esetleg a
címlistát módosítja, vagy új lapra
szeretne el´ófizetni (pontos szállítási
név-ésutcacím-megjelöléssel).
Azesetlegesmódosítástszíveskedjen
levélbenvagyfaxonmegküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
lapszállításrólkizárólagazel´ófizetési díj beérkezését követ´óen intézkedünk. Fontos, hogy az el´ófizetési díjakat a megadott 1030000220377199-70213285 sz. számlára
utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénzátutalási megbízáson
fizessékbe.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6.) lehetséges.
(Levélcím:
Magyar Hivatalos Közlönykiadó
1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.Fax:
118-6668.)
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Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Határozatok Tára
Igazságügyi Közlöny
Ipari és Kereskedelmi Közlöny
Környezetvédelmi és Építésügyi Értesít´ó
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesít´ó
Külgazdasági Értesít´ó
Magyar Közigazgatás
Mez´ógazdasági és Élelmezésügyi Értesít´ó
Munkaügyi Közlöny
M´úvel´ódési Közlöny
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
Népjóléti Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Sport Értesít´ó
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ügyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Bányászati Közlöny
Légügyi Közlemények

33 264 Ft/év
7 056 Ft/év
9 072 Ft/év
34 944 Ft/év
8 400 Ft/év
5 712 Ft/év
9 072 Ft/év
5 376 Ft/év
8 400 Ft/év
7 728 Ft/év
3 360 Ft/év
6 384 Ft/év
6 048 Ft/év
8 400 Ft/év
1 680 Ft/év
8 736 Ft/év
2 352 Ft/év
10 752 Ft/év
7 728 Ft/év
1 680 Ft/év
5 040 Ft/év
4 368 Ft/év
2 352 Ft/év
4 704 Ft/év
1 680 Ft/év
672 Ft/év

Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

4 032 Ft/év
804 Ft/év
1 680 Ft/év
1 680 Ft/év
2 352 Ft/év
Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A Házi Jogtanácsadó cím´ú lapot kiadja a Házi Jogtanácsadó Könyv- és Lapkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Éves el´ófizetési díja 1500 Ft áfával. El´ófizetésben megrendelhet´ó: a szerkeszt´óségben, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.) vagy faxon: 118-6668, a hírlapkézbesít´óknél, vidéken a
postahivatalokban, Budapesten a Magyar Posta Rt. HI kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a Hírlapel´ófizetési
Irodában (1089 Budapest, Orczy tér 1., tel.: 303-3441).
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Kiss Elemér. A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: Nyéki József vezérigazgató.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 118-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 117-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 33 264 Ft. Egy példány ára: 70 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 35 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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