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Gyula határátkel´óhely m´úködésének részleges szüneteltetésér ´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6849

5/2001. (MK 99.) MNB rek.

A pénzforgalomról szóló 6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6850

Az Országos Rádió és Televízió Testület ügyrendje . . . . . . . . . . .

6852

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6858

Tárgymutató a 2001. augusztus hónapban megjelent jogszabályokról, határozatokról és közleményekr´ól

6830

MAGYAR KÖZLÖNY

II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
155/2001. (IX. 12.) Korm.
rendelete
a pénzforgalomról és a bankhitelr´ól szóló
39/1984. (XI. 5.) MT rendelet módosításáról
1. §
A pénzforgalomról és a bankhitelr´ól szóló — többször
módosított — 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 2/A. §-a helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,2/A. § (1) Pénzforgalmi számlát a hitelintézet csak
akkor nyithat, ha
a) a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy és jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság a nyilvántartást vezet´ó szervezett´ól származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint
adószámát és statisztikai számjelét közölte;
b) nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapító okiratát
(társasági szerz´ódését) a hitelintézetnek egy másolati példányban átadta;
c) általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatalnál történt
nyilvántartásba vételér´ól szóló okirat másolati példányát a
hitelintézetnek átadta. Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány másolatának csatolása is szükséges.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján megnyitott pénzforgalmi számla terhére fizetésre irányuló megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem
igazolta, hogy nyilvántartásba történ´ó bejegyzése iránti
kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai
számjelét nem közölte.
(3) Jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illet´óleg bejegyzésre
bejelentett teljes vagy rövidített név (cégnév) bet´ú szerinti
használata, valamint a számlatulajdonos által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek
aláírása szükséges.’’
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Az R . 4. §-ának (3)—(5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezések lépnek:
,,(3) A meghatározott célra elkülönített és ily módon
kezelt, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól már
kikerült pénzeszközök (pl. óvadékkénti, illetve akkreditívvel, bankgaranciával, fedezetigazolással kapcsolatos elkülönítés) az elkülönítés id´ótartama alatt csak a meghatározott célra használhatóak fel.
(4) A számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére a hitelintézet csak pénzfizetésre szóló
végrehajtható bírósági, illetve közigazgatási határozatok,
továbbá a lejáratkor az egyenes váltóadós által megjelölt
hitelintézetnél fizetés végett bemutatott váltó alapján,
valamint jogszabályban meghatározott más esetekben terheli meg a bankszámlát.
(5) A hitelintézet — az 5. §-ban foglaltak figyelembevételével — jogosult a számlatulajdonos rendelkezése nélkül
is megterhelni az adós nála vezetett számláját a pénzügyi
és befektetési szolgáltatási tevékenysége körében keletkezett esedékes követelésével. Ez a terhelési jog a számlatulajdonos elleni cs´ód bejelentésér´ól, illetve a felszámolási
eljárása megindítása iránti kérelem benyújtásáról történ´ó
tudomásszerzésig gyakorolható.’’

3. §
Az R. 5. §-ának (2)—(3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezések lépnek:
,,(2) számlatulajdonos rendelkezésére és az (1) bekezdésben meghatározott sorrendre tekintet nélkül kell teljesíteni az alábbiakat:
a) a számlavezet´ó hitelintézet téves bejegyzésének a
bankszámlán történ´ó helyesbítését;
b) 1. a bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság — ide
nem értve a vámhatóságot — által a Vht. 82/A. §-a alapján
benyújtott azonnali beszedési megbízást és az átutalási
végzést,
2. a jogosult által a Vht. 6. § (2) bekezdése alapján a
végrehajtható bírósági határozaton vagy a közjegyz´ói okiraton (Kötv. 112. §), illetve a közjegyz´ó által hozott végrehajtható határozaton, valamint az Áe. 80. § (2) bekezdése alapján a végrehajtható közigazgatási határozaton alapuló pénzkövetelés behajtására benyújtott azonnali beszedési megbízást; továbbá a közigazgatási szerv által az Áe.
80. § (1) bekezdése, az adóhatóság által az adózás rendjér´ól
szóló 1990. évi XCI. törvény 88. § (1) bekezdése, illetve a
vámhatóság által a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a
vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 148. § (2) bekezdése alapján a végrehajtható közigazgatási határozaton
vagy egyéb végrehajtható okiraton alapuló pénzkövetelés
érvényesítésére benyújtott azonnali beszedési megbízást;
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c) a Magyar Államkincstár által a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása során megel´ólegezett követelésre
vonatkozó megbízást.
(3) A (2) bekezdés szerinti felsorolás teljesítési sorrendet is jelöl. Az azonos pont alá tartozó megbízások között
— függetlenül a (2) bekezdés b) pontjában szerepl´ó alpontoktól — az érkezés id´ópontja határozza meg a teljesítés
sorrendjét.’’

4. §
Az R. 14. §-a az alábbi (1) bekezdéssel egészül ki, egyidej´úleg az (1)—(2) bekezdés számozása (2)—(3) bekezdésre változik:
,,(1) Az 5. § (2) bekezdése b) pontjának 1. alpontja
szerinti megbízások és az átutalási végzés tekintetében a
hitelintézet a Vht. 79/A—79/E. és 82/A. §-ában foglaltak
szerint jár el.’’

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az
R . 14. §-ának e rendelettel átszámozott (2)—(3) bekezdésében az ,,5. § (2) bekezdés a) —d) pontja’’ szövegrész
,,5. § (2) bekezdés a), b)2. és c) pontja’’ megfogalmazásra
módosul.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
156/2001. (IX. 12.) Korm.
rendelete
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a Kormány a
következ´óket rendeli el:

1. §
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
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— többször módosított — 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 5. §-ának (16) bekezdése a következ´ó mondattal egészül ki:
,,E rendelkezések alkalmazásában megfelel´ó feltétel a
magasabb vezet´ói beosztáshoz szükséges feltétel.’’

2. §
(1) Az R . 6. §-át megel´óz´ó hivatkozás helyébe a következ´ó hivatkozás lép:
,,[Kjt. 54. §-a (3)— (4) bekezdéséhez]’’
(2) Az R . 6. §-a a következ´ó (1) bekezdéssel egészül ki:
,,(1) Munkaer´ó-kölcsönzés szempontjából alaptevékenységnek min´ósül minden olyan tevékenység, amelynek
ellátására — az e rendelet mellékletében meghatározottak
szerint — pedagógus-munkakörben, nevel´ó és oktató
munkát közvetlenül segít´ó munkakörben, továbbá a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására létesített ügyintéz´ó-szakért´ó, pedagógiai szakért´ó, pedagógiai el´óadó,
ügyintéz´ó munkakörben foglalkoztatják a közalkalmazottat.’’

3. §
Az R . a 11. §-t követ´óen a következ´ó hivatkozással,
valamint 11/A—11/B. §-sal egészül ki:
,,[A Kjt. 59. §-ának (2) bekezdéséhez]
11/A. § (1) Nem illeti meg a közalkalmazottat a készenlét utáni pihen´óid´ó, ha a készenlétet kollégiumban, illetve
a pedagógiai programban el´óírt tanulmányi kiránduláson
vagy más, nem az iskolában, kollégiumban szervezett programon teljesíti.
(2) Az Mt. 127. §-ában meghatározottakon túl pedagógus-munkakörben rendkívüli munkavégzést akkor lehet
elrendelni, ha
a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,
b) a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt
nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve továbbá, hogy a
f´óvárosi, megyei munkaügyi központ munkaer´ó-közvetítése sikertelen maradt, valamint nem hozták létre — a
közoktatásról szóló törvény 87. §-ának (4) bekezdésében
szabályozott — pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét, vagy annak megkeresése sem vezetett eredményre,
c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása váratlanul
lehetetlenné vált,
d) a tantárgyfelosztásban ellátatlan maradt tanítási órák
száma nem teszi lehet´óvé pedagógus foglalkoztatását,
e) a pedagógiai programban meghatározott tanulmányi
kirándulás vagy más, nem az iskolában, kollégiumban szervezett program e nélkül nem szervezhet´ó meg,
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f) arra a kollégiumi ügyelet megszervezése miatt van
szükség.
(3) Az Mt. 127. §-ában meghatározottakon túl a szakorvos (gyermekpszichiáter), véd´ón´ó, ápoló, gyógypedagógiai asszisztens, gondozón´ó munkakörben rendkívüli munkavégzés a (2) bekezdés a)— c) és e)— f) pontjában meghatározott okból rendelhet´ó el.
(4) Az Mt. 129. §-ában meghatározottakon túl készenlét
rendelhet´ó el
a) a tanulók éjszakai felügyeletének megszervezéséhez
a kollégiumban,
b) a pedagógiai programban meghatározott tanulmányi
kirándulás vagy más, nem az iskolában, kollégiumban szervezett program megvalósításához.
(5) Ha a pedagógus a pedagógiai programban meghatározottak szerint tanulmányi kiránduláson vagy más, nem
az iskolában, kollégiumban szervezett programon vesz
részt, és a munkaid´ó-beosztásból más nem következik,
huszonkét órától reggel hat óráig készenlétet, munkanapon tizennégy órától huszonkét óráig ügyeletet, heti
pihen´ónapon és munkaszüneti napon pedig hat órától huszonkét óráig ügyeletet teljesít. E rendelkezésekt´ól a kollektív szerz´ódés, ennek hiányában a munkáltató a közalkalmazott javára eltérhet.
(6) Ha a kollégiumban foglalkoztatott pedagógus nem
tart a közoktatásról szóló törvény 53. §-ának (7) bekezdésében meghatározott foglalkozást — és a kollektív szerz´ódésb´ól, a munkáltató eltér´ó rendelkezéséb´ól, a munkaid´óbeosztásból más nem következik — a heti pihen´ónapon és
munkaszüneti napon hat órától huszonkét óráig ügyeletet,
továbbá minden nap huszonkét órától hat óráig készenlétet teljesít.
(7) A készenléti díj az e rendelet 16. §-ának (2)—(3) bekezdése alapján számított óradíj (a továbbiakban: óradíj)
harminc százaléka, heti pihen´ónapon és munkaszüneti
napon hatvan százaléka. Az ügyeleti díj mértéke az óradíj
ötven százaléka. A heti pihen´ónapon, illetve a munkaszüneti napon ellátott ügyeletért, ha a pedagógus kap
másik pihen´ónapot, az óradíj száz százalékának megfelel´ó
összeg´ú, ha nem kap másik pihen´ónapot, az óradíj százötven százalékának megfelel´ó összeg´ú ügyeleti díj jár. Az
ügyeleti díj magában foglalja a készenléti díjat és a rendkívüli munka díjazását. Ha az ügyeletet, készenlétet pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott látja
el, az óradíj számításakor azt a pedagógus-munkakört kell
figyelembe venni, amelyben a közalkalmazott a kötelez´ó
óráit teljesíti, több, eltér´ó kötelez´ó óraszámú munkakörben történ´ó foglalkoztatás esetén az egyes munkakörök
kötelez´ó óráinak átlagát, kollégiumi ügyelet és készenlét
esetén minden esetben harminc órát. Ha az ügyeletet, készenlétet nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazott látja el, az óradíját harminc órával számolva
kell meghatározni. E rendelkezésekt´ól a közalkalmazott
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javára a kollektív szerz´ódés, kollektív szerz´ódés hiányában
a munkáltató eltérhet.
[Az Mt. 119. §-ának (3) bekezdéséhez
és 128. §-ának (2) bekezdéséhez]
11/B. § Nem kell alkalmazni a rendkívüli munkavégzés
elrendelésének és a munkaid´ó mértékébe történ´ó beszámításának korlátozására vonatkozó rendelkezéseket, ha a
rendkívüli munkavégzés elrendelésére a 11/A. § (2) bekezdésének a)—c) és e)—f) pontjában, illetve (3) bekezdésében meghatározott okból került sor.’’

4. §
Az R . 14/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A Kjt. 3. számú melléklete 4. sorszáma alatt felsorolt feladatokhoz létesíthet´ó munkakörök valamennyi
közoktatási intézményben a következ´ók: szakorvos, véd´ón´ó, ápolón´ó, gondozón´ó, gyógytornász, családgondozó.’’

5. §
(1) Az R . 15. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
[(2) A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a következ´ó illetménypótlékok
járnak:]
,,d) a gyógypedagógiai pótlék annak, aki nevelési-oktatási intézményben testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy
más fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, kollégiumi nevelését vagy közoktatási
intézményben a gyermekek fejleszt´ó felkészítését — a
szakért´ói és rehabilitációs bizottság szakvéleményében
foglaltak szerint — végzi;’’
(2) Az R . 15. §-ának (13) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(13) A (12) bekezdésben szabályozott pótlék megilleti
a pedagógiai szakszolgálat feladatai ellátására pedagógusmunkakörben foglalkoztatottakat. A gyógytestnevelés
szakszolgálat feladatainak ellátása mellett nem vehet´ó
igénybe a (2) bekezdés d) pontjában szabályozott gyógypedagógusi pótlék.’’

6. §
(1) Az R . 18. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános
m´úvel´ódési központ)
,,c) a munkáltatói jog gyakorlóját megillet´ó jogosítványok közül az intézményegység-vezet´ói megbízásról és a
megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt.’’
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(2) Az R . 18. §-a (5) bekezdésének felvezet´ó rendelkezése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,E rendelet 5. §-ának (2)—(17) bekezdésében meghatározottakat a közös igazgatású közoktatási intézmény és az
általános m´úvel´ódési központ intézményegység-vezet´ói
megbízás tekintetében is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy’’
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taknak a besorolását, akiknek a foglalkoztatása a közoktatásról szóló törvény 128. §-ának (1) bekezdése, illetve
128. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján történik, a
meglév´ó, tényleges iskolai végzettsége, szakképzettsége,
szakképesítése alapján kell elvégezni, és besorolásukra az
e rendelet hatálybalépése el´ótti mellékletét kell továbbra
is alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésének napján az R .
16. §-ának (3) bekezdésében a ,,175-tel’’ szöveg helyébe a
,,174-gyel’’, az R . 17. §-ának (1) bekezdésében az ,,alapfeladatának’’ kifejezés helyébe ,,a 6. § (1) bekezdésében
meghatározott alaptevékenységének’’ szöveg, az R . 18. §-a
(5) bekezdésének c) pontjában a ,,14/B. §’’-ra történ´ó
hivatkozás helyébe a ,,14/C. §’’-ra történ´ó hivatkozás, az
R . melléklete III/7. pontjában az ,,a szakképesítést nem
igényl´ó feladatot ellátó’’ szöveg helyébe az ,,a közoktatási
intézmény m´úködtetésével összefügg´ó kisegít´ó jelleg´ú feladatot ellátó’’ szöveg lép.

7. §
Az R . 20. §-a a következ´ó új (8) bekezdéssel egészül ki,
s egyidej´úleg a jelenlegi (8) bekezdés számozása (9) bekezdésre változik:
,,(8) A normatív állami hozzájárulásban részesül´ó nem
önkormányzati közoktatási intézményekben e rendelet
7—16. §-ában és a mellékletben foglaltakat alkalmazni
kell.’’
8. §

(3) A rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti
az R . 2. §-a és 8. §-a, 16. §-ának (7) bekezdése.

Az R. melléklete I. részének ,,Pedagógus-munkakörök’’
és a ,,Nevel´ó és oktató munkát közvetlenül segít´ó munkakörök’’ cím helyébe e rendelet melléklete lép.

(4) A rendelet hatálybalépésének napján az R .
16. §-ának (1)—(2) bekezdésében a ,,túlmunkadíj’’ szöveg
helyébe a ,,rendkívüli munka díj’’ szöveg, továbbá a (4) bekezdésében a ,,túlmunkában’’ szöveg helyébe a ,,rendkívüli
munka keretében’’, 20. §-ának (1) bekezdésében a ,,rendkívüli munkaid´óben’’ szöveg helyébe a ,,rendkívüli munka
keretében’’ szöveg lép.

9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, azonban a 4—5. §-ban foglaltakat 2001. szeptember 1-jét´ól kell alkalmazni. Azoknak a közalkalmazot-

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 156/2001. (IX. 12.) Korm. rendelethez
[Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazotti munkakörök]
Fizetési osztályok

,,Munkakör megnevezése
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

*

*

*

tanító

*

*

*

tanár

*

*

*

*

*

napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást)
tartó pedagógus

*

*

*

*

*

I.
Közoktatási intézmények
Pedagógus-munkakörök
óvodapedagógus

*
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Fizetési osztályok

Munkakör megnevezése
A

B

C

D

E

F

G

gyógypedagógus (terapeuta)

*

*

konduktor

*

*

*

*

logopédus

*

*

*

*

kollégiumi nevel´ó

*

*

*

*

*

*

*

*

pszichológus
szociálpedagógus
könyvtárostanár

(tanító)

szakoktató, gyakorlati oktató (beleértve a gyors- és
gépírást tanító, a szakmai alapozó, szakmai
el´ókészít´ó, szakmai orientáció, szakmacsoportos
alapozó oktatást végz´ó, munkába állást el´ókészít´ó
ismereteket oktató, tanórán kívüli foglalkozást
tartó, m´úvészetoktatásban gyakorlatot és elméletet
oktató pedagógust)

*

*

*

H

I

J

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nevel´ó és oktató munkát közvetlenül segít´ó munkakörök
szakorvos (gyermekpszichiáter)
gyermek- és ifjúságvédelmi felel´ós

*

*

gyógytornász

*

*

*

családgondozó

*

*

*

gyermek- és ifjúsági felügyel´ó

*

*

*

véd´ón´ó

*
*

ápoló

*

*

*

*

gyógypedagógiai asszisztens

*

*

szabadid´ó-szervez´ó

*

*

*

*

*

*

szociális munkás

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

m´úszaki vezet´ó

*

*

*

*

hangszerkarbantartó

*

úszómester

*

pedagógiai asszisztens

*

*

dajka

*

*

*

*

gondozón´ó

*

*

*

*’’
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A Kormány
157/2001. (IX. 12.) Korm.
rendelete
a külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi
fels´ófokú tanulmányainak egyes kérdéseir´ól
A Kormány a fels´óoktatásról szóló, többször módosított
1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 72. §-ának
m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket
rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) az Ftv. 1. számú mellékletében felsorolt fels´óoktatási intézmények külföldi hallgatóira;
b) a magyar állami ösztöndíjjal külföldi fels´óoktatási
intézményben tanuló hallgatókra;
c) az Ftv. 124/E. §-ának c) pontja szerinti általános
továbbképzésben részt vev´ó ösztöndíjas külföldiekre, a
kétoldalú nemzetközi megállapodások, európai integrációs multilaterális mobilitási programok, valamint a határon túli magyarok részére felajánlott képzési és kutatási
lehet´óségek keretében ösztöndíjban részesül´ó külföldi
oktatókra, kutatókra.
(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a katonai és a
rendvédelmi fels´óoktatási intézményben tanuló nem
magyar állampolgárságú hallgatókra [Ftv. 115. §-a (2) bekezdésének c) pontja].
(3) E rendelet hatálya a fegyveres szervek által — külön
államközi megállapodás alapján — szervezett külföldi képzést nem érinti.
(4) A Magyar Nyelvi Intézet által a magyar és az idegen
nyelv´ú képzésben való sikeres részvétel érdekében szervezett
felkészít´ó tanfolyamok külföldi résztvev´ói nem tartoznak
e rendelet hatálya alá. Jogállásukat az oktatási miniszter
— e rendelet 2. §-ára is tekintettel — rendeletben szabályozza.

II. Fejezet
A külföldiek magyarországi képzése
2. §
(1) Külföldi hallgató és kutató magyar fels´óoktatási
intézményben államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzésben vehet részt.
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(2) A külföldi hallgatók a térítések és juttatások szempontjából az alábbi csoportokba sorolhatók:
,,A’’ kategória: nemzetközi megállapodás alapján a
magyar fél ösztöndíjával, illet´óleg magyar állami ösztöndíjjal tanulmányokat folytató hallgatók,
— ,,A/1’’ kategória: évi 12 havi ellátásban részesül´ó
Európán kívüli hallgatók,
— ,,A/2’’ kategória: évi 10 havi ellátásban részesül´ó
európai hallgatók,
— ,,A/3’’ kategória: évi 10 havi ellátásban részesül´ó
határon túli magyar ösztöndíjasok;
,,B’’ kategória: nemzetközi megállapodás alapján a
küld´ó fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató hallgatók;
,,C’’ kategória: nemzetközi megállapodás alapján külföldi államok kiküldötteinek gyermekeiként tanulmányokat folytatók;
,,D’’ kategória: a fels´óoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján költségtérítéses képzésben részt vev´ó
hallgató;
,,E’’ kategória: nemzetközi megállapodás alapján, illet´óleg nemzetközi megállapodás alapján nem magyar ösztöndíjjal tanulmányokat folytató hallgatók.
(3) A ,,D’’ kategóriás hallgató tanulmányaival és térítési
kötelezettségeivel összefügg´ó kérdésekr´ól az intézmény
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rendelkezik. A hallgató
képzéséért meghatározott költségtérítés összege nem lehet
kevesebb az adott évben érvényes képzési-fenntartási normatíva összegénél.
(4) A külföldi hallgatót diákigazolvány és az azzal igénybe
vehet´ó kedvezmények megilletik.
(5) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
külföldi oktató és kutató számára a fogadó fels´óoktatási
intézmény biztosítja mindazokat a feltételeket, melyek
oktatói és kutatói feladataik ellátásához szükségesek, így
különösen az intézményi létesítmények használatát.

3. §
(1) Államilag finanszírozott képzésben vesz részt az a
külföldi hallgató, aki nemzetközi megállapodás alapján,
illet´óleg nemzetközi megállapodás alapján ösztöndíjjal,
magyar állami ösztöndíjjal, határon túli magyaroknak adományozott magyar állami ösztöndíjjal, nemzetközi megállapodás alapján nem magyar állami ösztöndíjjal, viszonosság esetében külföldi államok állami kiküldötteinek gyermekeként tanul magyar fels´óoktatási intézményben, s
e jogszabályban meghatározott juttatásokban és kedvezményekben részesül.
(2) Az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó
külföldi hallgató a mindenkori államilag finanszírozott
létszámkeret része, ezért az Ftv. 9/A., 9/B. §-ában és
10. §-ának (5) bekezdésében említett képzési, fenntartási
és hallgatói el´óirányzat megállapításánál figyelembe kell
venni.
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(3) Az oktatási miniszter az államilag finanszírozott
alapképzésben részt vev´ó, évente felvehet´ó, külföldi hallgatók számát az Ftv. 74. § (1) bekezdése g) pontjának megfelel´óen hozott döntésében határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésen túlmen´óen államilag finanszírozott képzésben vesz részt az a külföldi oktató és kutató
(a továbbiakban: kutató), aki az 1. § (1) bekezdés c) pontja
szerint ösztöndíjjal továbbképzésben vagy tanulmányúton
vesz részt, illet´óleg kutatómunkát folytat.

4. §
(1) Külföldi magyar fels´óoktatási intézményben egyetemi, illet´óleg f´óiskolai alap-, kiegészít´ó alap-, doktori
(PhD) és mester- (DLA), teljes vagy részképzésben, szakirányú továbbképzésben, akkreditált iskolarendszer´ú fels´ófokú szakképzésben, egyéni munkaprogram keretében
tanulmányúton, tudományos kutatómunkában vehet részt.
(2) Részképzésben vesz részt, azaz résztanulmányokat
folytat az a külföldi hallgató, aki hazájában hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és fels´ófokú tanulmányai egy
részét magyar fels´óoktatási intézményben végzi.
(3) Külföldi hallgató résztanulmányokat tanulmányi és
vizsgakötelezettség el´óírásával vagy jóváhagyott tanulmányi programmal folytathat.
(4) Az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó
külföldi hallgató a magyar hallgatók részére szervezett
magyar vagy idegen nyelv´ú képzésben vehet részt. Az idegen nyelv´ú képzés többletköltségét a hallgató fedezi.
(5) Tanulmányút, tudományos kutatómunka esetében a
közvetít´ó nyelv használatának lehet´óségét a munkaprogram tartalma és a fogadó intézmény lehet´óségei határozzák meg.

5. §
(1) A fels´óoktatási intézmény a külföldiek felvételi
követelményét a magyar pályázókra vonatkozó általános
szabályoknak vagy az el´ókészítést szabályozó jogszabálynak megfelel´óen, illet´óleg a nemzetközi megállapodásokból származó kötelezettségekre, továbbá a viszonosság
érvényesülésére figyelemmel határozza meg.
(2) A külföldiek felvételére a fels´óoktatási intézmények
felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló jogszabályok, az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó külföldiek tekintetében e rendelet, továbbá a fels´óoktatási
intézményeknek az államilag finanszírozott képzésre
jelentkez´ó magyar állampolgárokra vonatkozó felvételi
szabályzatai az irányadók.
(3) A fels´óoktatási intézmény saját hatáskörében, a hatályos jogszabályok szerint dönt arról, hogy a külföldön
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letett és dokumentált felvételi vizsgát teljes egészében elfogadja, illet´óleg beszámítja vagy nem fogadja el.
(4) Államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó külföldi hallgatók felvételére nemzetközi megállapodás,
továbbá az Oktatási Minisztériumnak a fels´óoktatási intézménnyel kötött megállapodása alapján is sor kerülhet.

6. §
(1) A külföldi külföldön szerzett, középfokú vagy fels´ófokú végzettséget tanúsító bizonyítványát továbbtanulás
céljára nemzetközi megállapodás alapján lehet elfogadni.
A végzettségr´ól, kérelemre, a Magyar Ekvivalencia és
Információs Központ igazolást ad ki.
(2) Nemzetközi szerz´ódés hiányában a középfokú vagy
fels´ófokú végzettséget tanúsító bizonyítványt továbbtanulás
céljára abban az esetben lehet elfogadni, ha az annak az
országnak a joga alapján, ahol a jelentkez´ó bizonyítványát
megszerezte, a magyarországival egyez´ó képzési szintre
való felvételre jogosít, és egyben megfelel az Ftv.-ben, az
azonos képzési szintre el´óírt felvételi feltételeknek is.
A középiskolai végzettség, az érettségi bizonyítvány, illet´óleg az egyetemi vagy f´óiskolai végzettséget igazoló oklevél elismerését a Magyar Ekvivalencia és Információs
Központ határozatban igazolja.

7. §
(1) Az alapképzésben részt venni szándékozó magyar és
nem magyar anyanyelv´ú külföldi jelentkez´ó a Magyar Nyelvi
Intézetben elvégzett egyéves felkészítést követ´óen tett
sikeres magyar nyelvi, illet´óleg magyar nyelvi és szaktárgyi
záróvizsga eredményével is bizonyíthatja alkalmasságát a
magyar fels´óoktatási intézményben magyar nyelven való
tanulásra.
(2) A külföldi jelentkez´ónek a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ által kiadott ,,C’’ típusú, közép- vagy
fels´ófokú magyar nyelvvizsgáját a magyar nyelv ismerete
tekintetében el kell fogadni.

8. §
A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ által kiadott, államilag elismert közép- vagy fels´ófokú magyar
nyelvvizsgát a fels´óoktatási intézmények felvételi eljárásának általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja alkalmazásában a felvételi többletpontok szempontjából figyelembe kell venni.
A külföldi jelentkez´ó anyanyelvét´ól eltér´ó, idegen nyelven
folytatott középiskolai tanulmányait követ´óen kiadott
érettségi bizonyítványát nyelvvizsga szempontjából a
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ min´ósíti.
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9. §

(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az alapképzésre, a doktori (PhD) és a mester (DLA) képzésre felvett
külföldi hallgató jogállása minden egyetemen és f´óiskolán
azonos a magyar hallgatók jogállásával.
(2) Az ösztöndíjas külföldi hallgató jogviszonya a fels´óoktatási intézménybe történ´ó beiratkozással jön létre.
(3) Teljes alapképzésre állami ösztöndíjat adományozni
a fels´óoktatási intézménybe vagy — a felkészít´ó tanfolyamon való részvétel esetében — a Magyar Nyelvi Intézetbe
való beiratkozástól a záróvizsgára bocsátás feltételeinek
teljesítését követ´ó els´ó záróvizsga id´ószakban letett záróvizsgáig terjed´ó id´ószakra lehet, amely a záróvizsgát követ´ó
egy hónap id´ótartamára, de legfeljebb az oklevél átadásának napjáig meghosszabbítható. Ugyanez vonatkozik a
kollégiumi elhelyezésre is.
(4) Ha az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó
külföldi hallgató a beiratkozási kötelezettségének a beiratkozási id´ószak els´ó napjától számított 3 héten belül nem
tesz eleget, mulasztását elfogadható indokkal nem igazolja, illetve nem nyújt be évkihagyási kérelmet, hallgatói
jogviszonyát megsz´úntnek kell tekinteni. Az évkihagyás és
az évhalasztás kérdéseiben a fels´óoktatási intézmény dönt,
az ösztöndíj folyósításának engedélyezésér´ól a 11. § (1) bekezdésében ,,A/1’’ és ,,A/2’’ kategóriába sorolt hallgatók
esetében a Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája, az ,,A/3’’
kategóriába sorolt hallgatók esetében az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok F´óosztálya.
(5) Ha a fels´óoktatási intézmény az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó külföldi hallgatót elbocsátja,
az ösztöndíjra való jogosultság az elbocsátó határozat joger´óre emelkedését követ´ó 30. napon végleg megsz´únik.
(6) A külföldi hallgató kérésére vagy az ösztöndíj adományozásáról szóló okiratban foglalt okokból az adományozó az ösztöndíjat annak lejárta el´ótt visszavonhatja
vagy — a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges id´ótartamra — meghosszabbíthatja.
(7) Az ösztöndíjas külföldi hallgatót a 2. § (4) bekezdésében, a 11. § (3), (4) és (8) bekezdéseiben jelzett juttatások a hallgatói jogviszony szünetelése esetén az oktatási
miniszter egyedi döntése alapján illetik meg.
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között létrejött háromoldalú szerz´ódés szabályozza,
amelynek tartalmaznia kell a 16. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeket.

10. §
(1) A teljes képzésre ösztöndíj adományozás meghatározott szakra és intézménybe történik. Az intézmény vagy
a szak megváltoztatása csak az adományozó hozzájárulása
alapján lehetséges.
(2) A magyar nyelven tanuló külföldi hallgató kérésére
a fels´óoktatási intézmény engedélyezheti a vizsgák letételét idegen nyelven, ha ez nem teszi szükségessé tolmács
közrem´úködését.
(3) A fels´óoktatási intézmény engedélyezheti a szakmai
gyakorlat teljesítését külföldön.
(4) A nem magyar anyanyelv´ú, államilag finanszírozott
képzésben részt vev´ó hallgató részére — lehet´óség szerint
legalább a fels´ófokú tanulmányok els´ó két évében — biztosítani kell a magyar nyelv tanulásának lehet´óségét.
A nem magyar anyanyelv´ú, magyar nyelv´ú képzésben részt
vev´ó hallgató esetében az Ftv. 95. §-a (4) bekezdésének
b) pontjában el´óírt nyelvismeretként a magyar nyelvtudást
kell figyelembe venni.
(5) Résztanulmányok és általános továbbképzés esetében az ösztöndíjas külföldi a fogadó fels´óoktatási intézménnyel el´ózetesen egyeztetett tanulmányi programban
foglaltak szerint folytathat tanulmányokat.

11. §
(1) Külföldi hallgató államilag finanszírozott formában
csak nappali tagozatos els´ó alapképzésben, els´ó kiegészít´ó
alapképzésben és els´ó doktori, illet´óleg mesterképzésben
vehet részt.
(2) Magyar fels´óoktatási intézményben tanuló külföldiek támogatását nemzetközi megállapodás, törvény,
kormányrendelet vagy intézményi szabályzat határozhatja
meg.

(9) Részképzés és általános továbbképzés, kutatómunka
esetében az ösztöndíj folyósítás id´ótartamát a nemzetközi
megállapodások, illet´óleg a fogadó fels´óoktatási intézménnyel el´ózetesen egyeztetett tanulmányi program határozza meg.

(3) Az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó
külföldi hallgatót a képesítési követelményekben el´óírt
tanulmányi id´ószakra, a beiratkozott félévekben az Ftv.
9/A. § (2) bekezdésében meghatározott hallgatói normatíva éves költségvetési törvényben meghatározott összegével
azonos mérték´ú juttatás ösztöndíjként illeti meg. E hallgatók a hallgatói el´óirányzat terhére biztosítható egyéb
juttatásokra a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos módon és mértékben jogosultak.

(10) Az ,,A/3’’ kategóriába sorolt hallgatók esetében a
magyar állami ösztöndíj adományozásának feltételeit a
pályázati felhívás, részletes feltételeit az ösztöndíjas, a
Márton Áron Szakkollégium és az Oktatási Minisztérium

(4) Az államilag finanszírozott képzésben magyar állami
ösztöndíjjal részt vev´ó külföldi hallgató és kutató megélhetésének fedezetére szolgáló ösztöndíját az Oktatási
Minisztérium biztosítja, mértékét tanévenként az oktatási

(8) Doktori (PhD) és mester (DLA) képzésre állami
ösztöndíj legfeljebb 36 hónap id´ótartamra folyósítható.
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miniszter határozza meg az államilag finanszírozott doktorandusz ösztöndíj százalékában. A nappali tagozatos els´ó
alapképzésben (teljes vagy részképzés) részt vev´ó, ,,A/1’’ és
,,A/2’’ kategóriába sorolt hallgató ösztöndíja nem lehet
kevesebb a tudományos min´ósítéssel nem rendelkez´ó
kutató ösztöndíjának 50%-ánál, a tudományos min´ósítéssel rendelkez´ó kutató ösztöndíja a nem min´ósített kutató ösztöndíjának 150%-a.
(5) Az ,,A/3’’ kategóriába sorolt hallgató ösztöndíját
— a tanulmányi eredménye alapján differenciáltan — az
Oktatási Minisztérium illetékes szervezeti egységének
egyetértésével a Márton Áron Szakkollégium a (4) bekezdés keretein belül állapítja meg.
(6) Nemzetközi megállapodás, illet´óleg kötelezettségvállalás folytán az ,,A’’ és a ,,B’’ kategóriába sorolt hallgatók kollégiumi elhelyezésre alanyi jogon jogosultak.
(7) Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint ösztöndíjban
részesül´ó kutató elhelyezésér´ól az Oktatási Minisztérium
gondoskodik.
(8) Az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó
külföldi hallgató pályázat alapján a doktori (PhD), illet´óleg mester (DLA) képzés kapcsán el´óirt vizsga- és bírálati díjak megfizetéséhez hozzájárulást kaphat.
(9) Az ösztöndíjas magyarországi tanulmányok id´ótartama alatt a külföldi hallgatók egészségbiztosítását törvény
szabályozza. A kutatók egészségügyi ellátását az Oktatási
Minisztérium külön megállapodás keretei között rendezi.
Az ösztöndíjas külföldi hallgatók ellátásának fedezetéül
szolgáló tételes egészségbiztosítási hozzájárulásnak, valamint a kutatók megállapodás alapján kötött egészségbiztosításának fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja.

12. §
(1) Az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó
külföldi hallgató tandíja és kollégiumi térítési díja nem
lehet magasabb az adott fels´óoktatási intézményben tanulmányokat folytató magyar hallgatókénál.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mérték´ú kollégiumi térítési díjat a hallgató ösztöndíjából fedezi. Az
,,A/3’’-as kategóriába tartozó résztanulmányokat folytató
hallgatók kollégiumi térítési díjának megfizetése a fogadó
intézmény részére az Oktatási Minisztérium költségvetésének terhére, közvetlen átutalással történik.
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(2) A fels´óoktatási intézmény az állami ösztöndíjjal rendelkez´ó külföldi hallgatók esetében az Ftv. 39. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározott fegyelmi
büntetést nem szabhatja ki.
(3) Ha a fels´óoktatási intézmény az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó külföldi hallgató tekintetében
az Ftv. 39. §-a (1) bekezdésének d) pontjában említett
fegyelmi büntetést hozza meg, a hallgató a fegyelmi határozat joger´óre emelkedésének napjától számított legfeljebb egy hónapig jogosult ösztöndíjra, illet´óleg a kedvezmények igénybevételére.
(4) Az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó
külföldi hallgató kollégiumi elhelyezése kizárólag fegyelmi
határozattal vonható meg.

14. §
(1) Azok az ,,A/3’’ kategóriába sorolt hallgatók, akik
fels´ófokú tanulmányaikat az 1999—2000-es tanévet megel´óz´óen kezdték meg, és nem írták alá az ösztöndíjszerz´ódést, a képesítési követelményekben meghatározott id´ótartam lejártáig államilag finanszírozott képzésben vesznek részt.
(2) A fels´óoktatási intézmények folyamatosan tájékoztatják az ,,A/3’’-as kategóriába sorolt hallgatók esetében a
Márton Áron Szakkollégiumot, a többi kategóriába sorolt
hallgatók esetében a Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodáját
az ösztöndíj folyósítását befolyásoló körülmények változásáról.
(3) Az Ftv. és végrehajtási jogszabályai tekintetében a
magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos jogállásúak:
a) a bevándorolt és a menekültigazolvánnyal rendelkez´ó külföldiek a magyar személyi igazolvány, illet´óleg a
menekültigazolvány kiállításának napjától,
b) azok a magyar állampolgárok, akik életvitelszer´úen
külföldön tartózkodnak, és nem rendelkeznek magyar személyi igazolvánnyal, azonban magyar állampolgárságukat
érvényes magyar útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolják.

III. Fejezet
Magyarok külföldi tanulmányai
15. §

13. §
(1) A külföldi hallgató elleni fegyelmi eljárásba tanácskozási joggal be kell vonni az intézményi külföldi hallgatók
képvisel´ójét.

(1) Magyar állampolgárok részére külföldi teljes vagy
részképzésre, doktori (PhD), illet´óleg mester (DLA) képzésre, illet´óleg általános továbbképzésre nyilvános pályázat
útján állami ösztöndíj adományozható. Az állami ösztön-
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díjra szóló pályázatot a kiíró a Magyar Ösztöndíj Bizottságon keresztül hirdeti meg.

nemzetiség´ú ösztöndíjasok juttatásainak eljárási rendjét
az oktatási miniszter rendeletben szabályozza.

(2) Külföldi teljes képzésre
annak a pályázónak, akit hazai
a feltételek sikeres teljesítésével
vizsgát tett) vagy hazai, illet´óleg
fels´óoktatási intézményében egy
resen lezárt.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi
fels´ófokú tanulmányainak egyes kérdéseir´ól szóló
192/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet.

ösztöndíj adományozható
fels´óoktatási intézménybe
felvettek (sikeres felvételi
a fogadó ország választott
tanévet (két félévet) sike-

(3) Harmadik országba irányuló részképzésre magyar
fels´óoktatási intézményben magyar állami ösztöndíjjal
tanuló nem magyar állampolgár is pályázhat.
(4) E rendelet alkalmazásában magyar állami ösztöndíjnak kell tekinteni:
a) a nemzetközi megállapodásokban felajánlott ösztöndíjat, ha az adományozás, a pályázat elbírálása, illet´óleg
a pályázat bírálatra való el´ókészítése magyar állami szerv
hatáskörébe tartozik;
b) azt a jogszabályban alapított és a központi költségvetésben erre a célra elkülönített el´óirányzatból finanszírozott állami ösztöndíjat, amely fedezi a hallgató tanulmányaival és külföldi megélhetésével összefügg´ó költségeket.

16. §
(1) A magyar állami ösztöndíj adományozásának általános feltételeit a pályázat, részletes feltételeit az ösztöndíjas, az Oktatási Minisztérium, illetve az általa megbízott
háttérintézménye között létrejött szerz´ódés tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben említett szerz´ódésnek tartalmaznia kell többek között az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, az ösztöndíj folyósításának és a kedvezmények
megadásának szabályait, ideértve annak indokolt meghosszabbítását, az ösztöndíjszerz´ódésben vállalt kötelezettségek megszegésének következményeit.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
17. §
(1) E rendelet — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel —
a kihirdetése napjától számított 8. napon lép hatályba.
(2) A 11. § (4) bekezdésében foglalt juttatások mértékét
az oktatási miniszter els´ó ízben 2002. január 1-jén teszi
közzé. Az ennek megfelel´ó mérték´ú juttatások az ösztöndíjasokat 2002. február 1-jét´ól illetik meg.
(3) A nemzetközi megállapodások keretében fogadott,
illetve a szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó magyar

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
158/2001. (IX. 12.) Korm.
rendelete
a Központi M´úszaki Fejlesztési Alapprogramról
szóló 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet
módosításáról
A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésér´ól szóló
1995. évi CXXI. törvény 69. §-ának (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Kormány a 74/1997.
(IV. 20.) Korm. rendelettel és a 227/1999. (XII. 30.) Korm.
rendelettel módosított, a Központi M´úszaki Fejlesztési
Alapprogramról szóló 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következ´óket rendeli el:

1. §
Az R . 3. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,3. § (1) A költségvetési tervezéshez az Alapprogram
el´óirányzataira vonatkozó javaslatot az oktatási miniszter
az Országos M´úszaki Fejlesztési Bizottság (a továbbiakban: OMFB) egyetértésével terjeszti el´ó.
(2) Az Alapprogram eszközeinek felhasználása és kiadásai
feletti döntési hatáskört — a 4. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel — az oktatási miniszter gyakorolja.
(3) Az Alapprogram eszközeinek kezelésével, ideértve
különösen az Alapprogram forrásainak pályázati úton történ´ó felhasználása el´ókészítésével, lebonyolításával, nyilvántartásával és ellen´órzésével, illetve az Alapprogram
forrásai más úton történ´ó felhasználásának pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását az Oktatási
Minisztérium Alapkezel´ó Igazgatósága mint kezel´ó
(a továbbiakban: kezel´ó) végzi, és a Magyar Államkincstárnál vezetett számla feletti rendelkezés tekintetében
— a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel — az Oktatási Minisztériumot teljes jogkörrel képviseli.’’
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Az R . 4. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. § (1) Az Alapprogram eszközei a következ´ó jogcímeken használhatók fel:
a) a kutatás-fejlesztés kiadásainak fedezetéül;
b) a kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlati bevezetését szolgáló technológiai beruházások támogatására, a
kutatás-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, új tudományos és m´úszaki eredmények alkalmazásának elterjesztésére;
c) a nemzetközi m´úszaki, tudományos és technológiai
együttm´úködésb´ól adódó feladatokra;
d) a hazai és külföldi m´úszaki-tudományos ismeretek
megszerzésére, azok gyakorlati alkalmazására, a m´úszaki
fejlesztéspolitika megalapozását szolgáló m´úszaki, gazdasági, társadalmi elemzések, tanulmányok, koncepciók
készítésére, a m´úszaki fejlesztés eredményei elterjesztésével közvetlenül összefügg´ó tudományos konferenciák
tartására, szakkiállítások rendezésére, kiadványok készítésére, m´úszaki fejlesztési célú pályázatok díjaihoz, nívódíjaihoz;
e) a m´úszaki fejlesztés érdekében szükséges elemzések
végzésére;
f) t´ókerészesedésként;
g) az Alapprogram kezelésével kapcsolatos költségekre.
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az a gazdálkodó szervezet, amely cs´ódeljárás, felszámolási
eljárás, végelszámolás alatt áll. Nem köthet´ó szerz´ódés
azzal a gazdálkodó szervezettel, illetve nem részesíthet´ó
támogatásban az a gazdálkodó szervezet, amelynek az
Alapprogram eszközeivel kapcsolatos szerz´ódési kötelezettségen alapuló 60 napot meghaladó lejárt tartozása vagy
köztartozása van.
(5) Az Alapprogrammal kapcsolatos pályázatokról és a
pályázaton kívüli támogatás odaítélésének szempontjairól
az oktatási miniszter pályázati felhívást és tájékoztatót tesz
közzé országos napilapban és számítógépes hálózaton.
(6) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázatban résztvev´ók körét,
b) a pályázat tartalmi és formai követelményeit,
c) a támogatás prioritásait, preferenciáit,
d) a támogatás konkrét feltételeit,
e) a támogatás folyósításának id´ótartamát,
f) a pályázat benyújtásának határidejét,
g) az elbírálás f´óbb szempontjait.
(7) A támogatási igények rangsorolása, a támogatás
feltételeinek, mértékének meghatározása a rendelkezésre
álló források függvényében, független szakért´ói bizottság
véleménye alapján történik. A szakért´ói bizottságokat a
4. § (2) bekezdésének figyelembevételével kell kialakítani.’’

(2) Az Alapprogramból támogatás — a (3) bekezdésben
meghatározottak kivételével — pályázati rendszerben
nyerhet´ó el, illet´óleg annak terhére az OMFB véleményének figyelembevételével az oktatási miniszter által benyújtott el´óterjesztés alapján hozott kormánydöntéssel
adható juttatás. Az egyes pályázati rendszerekre, valamint
a kormánydöntéssel adott juttatásra vonatkozóan a pénzfelhasználás rendjét, a pályázati rendszert, a finanszírozás
mértékét és módszereit, a döntéshozatali mechanizmust, a
pályázatok értékelését és ellen´órzését — az érintett
minisztériumokkal együttm´úködve, és az OMFB véleményének figyelembevételével — az oktatási miniszter alakítja ki.

Az R . 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A támogatás feltételeir´ól, a visszafizetési kötelezettség mértékér´ól, ütemezésér´ól az oktatási miniszter
nevében eljáró kezel´ó és a felhasználó szerz´ódésben állapodik meg.’’

(3) Pályázaton kívüli támogatás nyújtására — a fejlesztési célú beruházások kivételével — az Alapprogram forrásainak terhére — céljaival és felhasználásának jogcímeivel összhangban — az Alapprogram tárgyévi kiadási el´óirányzatának 5%-át meg nem haladó mértékben, az oktatási miniszter döntése alapján kerülhet sor. A pályázaton
kívül nyújtott támogatás odaítélésének szempontjait az
oktatási miniszter az OMFB el´ózetes véleményének figyelembevételével állapítja meg a tárgyév február 15. napjáig.

Az R . 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Az Alapprogram eszközeinek felhasználásáról
készített beszámolót az oktatási miniszter bemutatja az
Országgy´úlés költségvetési, gazdasági, tudományos és
innovációs ügyekkel foglalkozó bizottságainak is, továbbá
tájékoztatásul megküldi a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumnak.’’

(4) Pályázatot belföldi székhely´ú jogi személyek, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók, valamint magyar állampolgárságú és magyarországi
lakóhellyel rendelkez´ó természetes személyek nyújthatnak
be. Nem pályázhat, illetve nem részesíthet´ó támogatásban

3. §

4. §

5. §
Az R . 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
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,,(3) Az Alapprogram célel´óirányzata, illetve eszközei
terhére teljesített kiadások nyilvántartásának, pénzügyi
ellen´órzésének és beszámoltatásának rendjére az államháztartás m´úködésének szabályait kell alkalmazni. Az
oktatási miniszter ellen´órzi a támogatási célkit´úzések megvalósulását, a kezel´ó pedig elvégzi a szerz´ódések teljesítésének teljes kör´ú vizsgálatát. A támogatásban részesül´ó
köteles a támogatás felhasználását — ellen´órzés céljából — elkülönítetten nyilvántartani. A támogatás nem rendeltetésszer´ú felhasználásának, valamint a késedelmes
visszafizetés következményeinek feltételei a szerz´ódésben
kerülnek meghatározásra.’’
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A Kormány
159/2001. (IX. 12.) Korm.
rendelete
az iskolaszövetkezetekr´ól
A Kormány az új szövetkezetekr´ól szóló 2000. évi
CXLI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
(Az Szt. 1— 3. §-ához)

6. §

1. §

Az R . 7. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,7. § (1) Az oktatási minisztérium az ´ót megillet´ó követelésr´ól jogszabályban meghatározott esetben és módon
mondhat le.
(2) Az Alapprogram eszközeib´ól az oktatási minisztérium gazdasági társaságban érdekeltséget szerezhet.
(3) Az Alapprogram eszközeib´ól az oktatási minisztérium, illetve az Alap terhére korábbi kezel´ói által szerzett
vagyon kincstári vagyonnak min´ósül, amelyre nézve a
vagyonkezel´ói jogokat az oktatási minisztérium gyakorolja.
(4) A (3) bekezdés szerint elfogadott vagyontárgyak
értékesítéséb´ól származó bevételt az Alapprogram javára
bevételként kell elszámolni.’’

A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartótól függetlenül
— a gimnáziumra, szakközépiskolára, szakmunkásképz´ó iskolára, szakiskolára, alapfokú m´úvészetoktatási
intézményre (a továbbiakban együtt: iskola), a diákotthonra
és kollégiumra (a továbbiakban a diákotthon és kollégium
együtt: kollégium; a kollégium és az iskola együtt: közoktatási intézmény);
— a f´óiskolára és egyetemre (a továbbiakban együtt:
fels´óoktatási intézmény; a közoktatási intézmény és a fels´óoktatási intézmény együtt: oktatási intézmény),
b) az oktatási intézmény fenntartójára,
c) a közoktatási intézmény tanulóira és a fels´óoktatási
intézmény hallgatóira,
d) az oktatási intézményben foglalkoztatottakra,
e) az iskolaszövetkezetre és az iskolaszövetkezetben
foglalkoztatottakra.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépését megel´óz´óen az Alapprogram eszközeinek felhasználására kötött szerz´ódések
tekintetében a kezel´ó jogosult eljárni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az oktatási
miniszter feladat- és hatáskörér´ól szóló 162/1998. (IX. 30.)
Korm. rendelet 4/A. § f) pontjának a helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(Az oktatási miniszter a tudomány- és technológiapolitika
tekintetében:)
,,f) döntési hatáskört gyakorol a Központi M´úszaki Fejlesztési Alapprogrammal kapcsolatban, és abból pénzügyi
támogatást nyújt,’’
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2. §
(1) Az iskolaszövetkezet tevékenységének és döntésének összhangban kell állnia az oktatási intézmény pedagógiai célkit´úzéseivel, nem veszélyeztetheti annak m´úködését, az oktatási intézményben folytatott tanulmányokat.
(2) Az iskolaszövetkezet hozzájárul az oktatási intézmény nevel´ó és oktató munkájához szükséges feltételek
javításához.
(3) Az iskolaszövetkezet hozzájárulhat a tagjai tanulmányainak folytatásához szükséges feltételek megteremtéséhez.
(4) Ha az iskolaszövetkezet szakiskolában vagy szakközépiskolában jön létre, a gyakorlati képzés feladatait
részben vagy egészben az iskolaszövetkezet is elláthatja,
feltéve, hogy rendelkezik a gyakorlati képzés megszervezéséhez szükséges feltételekkel.
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(Az Szt. 5— 6. §-ához)

a törvényes képvisel´óje beleegyezésére vagy utólagos jóváhagyására van szükség.

3. §
(1) Az iskolaszövetkezet alapítója az lehet, aki az adott
oktatási intézménnyel tanulói, kollégiumi tagsági, illetve
hallgatói jogviszonyban áll, illetve az adott oktatási intézménnyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt
(a továbbiakban együtt: foglalkoztatási jogviszony) létesített, továbbá az, akinek a gyermeke — beleértve az örökbe
fogadott és a nevelt gyermeket (a továbbiakban együtt:
gyermek) — az adott közoktatási intézménnyel tanulói,
kollégiumi tagsági, hallgatói jogviszonyban áll.

(3) Az oktatási intézmény vezet´óje az iskolaszövetkezet
alapszabályának jóváhagyását abban az esetben tagadhatja
meg, ha az jogszabályba ütközik, vagy ellentétes az oktatási
intézmény szervezeti és m´úködési szabályzatában, illetve
más bels´ó szabályzatában foglaltakkal, továbbá, ha az iskolaszövetkezet tevékenysége veszélyezteti az oktatási intézmény m´úködését, feltéve, hogy e körülményre — az okok
és a kért változtatás megjelölésével — a közgy´úlés figyelmét felhívta, és azok megszüntetésére legalább harmincnapos határid´ót biztosított, azonban a felhívása eredménytelen maradt.

(2) Az iskolaszövetkezet természetes személy tagja az
lehet, aki betöltötte a tizennegyedik életévét és nem
cselekv´óképtelen.

(Az Szt. 9— 10. §-ához)

(3) Az iskolaszövetkezet létrejöttéhez az szükséges,
hogy alapításában és m´úködésében az oktatási intézmény
részt vegyen. E rendelet alkalmazásában az oktatási intézmény részvétele megvalósulhat tagsági jogviszony létesítésével vagy iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony nélkül az
iskolaszövetkezet m´úködéséhez szükséges eszközök
— megállapodással történ´ó — rendelkezésre bocsátásával.
A megállapodás tartalmában a felek szabadon állapodnak
meg, azzal a megkötéssel, hogy tartalmaznia kell az azonnali felmondás jogát arra az esetre, ha az iskolaszövetkezet
közgy´úlésének döntése veszélyezteti az oktatási intézmény
által rendelkezésre bocsátott vagyont, illetve az oktatási
intézmény m´úködését.
(4) Több oktatási intézményben tanulók és hallgatók
egy közös iskolaszövetkezetet is létrehozhatnak, ha valamennyi oktatási intézmény részt vesz az iskolaszövetkezet
alapításában. Ha az iskolaszövetkezetet több oktatási
intézmény részvételével hozzák létre, az iskolaszövetkezet
m´úködésével kapcsolatos, azt oktatási intézményt, annak
vezet´ójét vagy érdekképviseleti szervezetét megillet´ó jogosítványokat közösen gyakorolhatják az érdekeltek által kialakított eljárási rendben meghatározottak szerint.
(5) Az oktatási intézmény akkor lehet az iskolaszövetkezet tagja, ha erre az alapító okirata felhatalmazza.

(Az Szt. 7— 8. §-ához)
4. §
(1) Az alakuló közgy´úlésre meg kell hívni a kiskorú
törvényes képvisel´ójét.
(2) Kiskorú tag jognyilatkozatának érvényességéhez
— a tag és az iskolaszövetkezet gazdasági együttm´úködése,
a tagsági megállapodás megkötése, a tag személyes közrem´úködése, a tag vagyoni hozzájárulása kérdéseiben —

5. §
(1) Az iskolaszövetkezet székhelye az oktatási intézmény, több oktatási intézmény részvételével m´úköd´ó iskolaszövetkezet esetén az alapszabályban megjelölt oktatási
intézmény.
(2) Az oktatási intézmény és az iskolaszövetkezet kapcsolatának szabályozása keretében meg kell határozni az
oktatási intézmény részére végzett munka és az e tevékenységb´ól származó nyereség felosztása ellen´órzésének rendjét.
E szabályozásnál közoktatási intézményben az iskolai,
kollégiumi diákönkormányzatot és az iskolai, kollégiumi
szül´ói szervezetet, fels´óoktatási intézményben a hallgatói
önkormányzatot egyetértési jog illeti meg.

(Az Szt. 18— 19. §-ához)
6. §
(1) Az oktatási intézmény azt a vagyonát viheti be az
iskolaszövetkezetbe, illetve azt a vagyonát bocsáthatja az
iskolaszövetkezet rendelkezésére, amellyel az alapító okiratnak megfelel´óen vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem
veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebb´ól fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
(2) Ha az oktatási intézmény a szakképzési hozzájárulás
teljesítése keretében fejlesztési támogatást kap, az ebb´ól
származó vagyon az e rendelet 3. §-ának (3) bekezdése
szerint az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátható,
feltéve, hogy az iskolaszövetkezet alapító okirata szerint
részt vesz a gyakorlati képzés feladatainak az ellátásában,
és ezt a célt a fejlesztési támogatás nyújtásával kapcsolatos
megállapodásban rögzítik.
(3) Az oktatási intézmény által az e rendelet 3. §-ának
(3) bekezdése szerint az iskolaszövetkezet rendelkezésére
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bocsátott vagyon nem min´ósíthet´ó a iskolaszövetkezet fel
nem osztható vagyonává.
(4) Ha az iskolaszövetkezet megsz´únik — az e rendelet
8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kivétellel az a
vagyon, amelyet az oktatási intézmény az e rendelet
3. §-ának (3) bekezdése alapján bocsátott az iskolaszövetkezetbe rendelkezésére — az oktatási intézményt illeti
meg.
(Az Szt. 22— 45. §-ához)
7. §
(1) A közgy´úlésre meg kell hívni a kiskorú tag törvényes
képvisel´ójét. A törvényes képvisel´ó távolmaradása a közgy´úlés határozatképességét nem érinti.
(2) Kiskorú tag jognyilatkozatának érvényességéhez be
kell szerezni törvényes képvisel´ójének beleegyezését vagy
utólagos jóváhagyását a következ´ó esetekben:
a) az alapszabály megállapítása, módosítása a 4. §
(2) bekezdésében meghatározott körben,
b) az igazgatóság tagjai és az igazgatóság elnöke, a felügyel´ó bizottság tagjai, könyvvizsgáló választása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
c) a iskolaszövetkezet vagyonának, illet´óleg meghatározott részének fel nem osztható vagyonná történ´ó min´ósítése,
d) az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés,
e) a pótbefizetés elrendelése,
f) a iskolaszövetkezet vezet´ó tisztségvisel´óje elleni kártérítési per megindítása, illet´óleg büntet´ó feljelentés megtételér´ól való döntés,
g) az iskolaszövetkezet más iskolaszövetkezettel történ´ó összeolvadásának, illet´óleg beolvadásának, valamint
a iskolaszövetkezet gazdasági társasággá történ´ó átalakulásának, szétválásának, kiválásnak és az iskolaszövetkezet
jogutód nélküli megsz´únésnek az elhatározása,
h) a cs´ódeljárás iránti kérelem benyújtása, valamint a
cs´ódegyezség jóváhagyása,
i) a iskolaszövetkezet felszámolásának kezdeményezése, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség
jóváhagyására vonatkozó döntés.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat akkor is alkalmazni
kell, ha a tagok a közgy´úlés összehívása nélkül, írásban
szavaznak.
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m´úködhetnek tovább iskolaszövetkezetként, ha megfelelnek az e rendeletben foglaltaknak. Szétválás és kiválás
esetén is alkalmazni kell az e rendelet 6. §-ában foglaltakat.
Ha az iskolaszövetkezet gazdasági társasággá kíván átalakulni, a közoktatási intézmény által bevitt, illetve átengedett vagyon tekintetében be kell szerezni a fenntartó egyetértését.
(2) Vezet´ó tisztségvisel´ó csak nagykorú személy lehet.
(3) A felügyel´ó bizottságnak tagja az oktatási intézmény,
továbbá a fenntartó egy-egy képvisel´óje. A felügyel´ó
bizottság egy tagját közoktatási intézményben az iskolai,
kollégiumi szül´ói szervezet (közösség), fels´óoktatási intézményben a hallgatói önkormányzat jelölése alapján kell
megbízni.
(4) Az iskolaszövetkezet közgy´úlésén és az igazgatóság
ülésén tanácskozási joggal részt vehet közoktatási intézmény
esetén az iskolai, kollégiumi szül´ói szervezet (közösség), az
iskolai, kollégiumi diákönkormányzat és a fenntartó, fels´óoktatási intézmény esetén a hallgatói önkormányzat és a
fenntartó egy-egy képvisel´óje.

(Az Szt. 46— 48. §-ához)
9. §
(1) Az iskolaszövetkezet tagja az lehet, aki megfelel az
e rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározottaknak, továbbá — ha e rendelet másképp nem rendelkezik —
az adott oktatási intézménnyel tanulói, kollégiumi tagsági,
hallgatói jogviszonyban áll, vagy az adott oktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyt létesített, illetve akinek a gyermeke az adott oktatási intézménnyel tanulói,
kollégiumi tagsági, hallgatói jogviszonyban áll.
(2) Az iskolaszövetkezet alapszabálya megengedheti a
tagsági jogviszony létesítését azoknak is, akik nem az adott
oktatási intézménnyel állnak tanulói, kollégiumi tagsági,
hallgatói jogviszonyban. E kérdés szabályozásához be kell
szerezni az oktatási intézmény fenntartójának egyetértését.
(3) Ha a szövetkezetet tanulók, hallgatók hozták létre
és az oktatási intézmény a szövetkezet megalakulása után
kéri felvételét, illetve köt megállapodást a vagyon rendelkezésre bocsátása tárgyában, az oktatási intézmény tagsági
jogviszonyának létrejöttével vagy a vagyon rendelkezésre
bocsátásával a szövetkezet iskolaszövetkezetté alakulhat át.

(Az Szt. 51— 52. §-ához)
8. §
10. §
(1) Az iskolaszövetkezet csak más iskolaszövetkezettel
olvadhat össze, vagy más iskolaszövetkezetbe olvadhat be.
Szétválás és kiválás esetén a létrejöv´ó szövetkezetek akkor

(1) Ha az iskolaszövetkezet tagja a tizenhatodik életévét
még nem töltötte be — e rendelet 12. §-ában meghatá-

6844

MAGYAR KÖZLÖNY

rozott kivétellel — az iskolaszövetkezet üzletszer´ú gazdasági tevékenységében személyes közrem´úködéssel csak
olyan tevékenységet láthat el, amelyet az oktatási intézmény pedagógiai programja alapján a tanítási órák keretében is ellát, illetve, amely kapcsolódik az oktatási intézmény létesítményeinek rendeltetésszer´ú m´úködésével
összefügg´ó, a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségeinek teljesítéséhez. E kérdésnek az alapszabályban történ´ó meghatározásához be kell szerezni az iskolai, kollégiumi szül´ói szervezet (közösség) egyetértését.
(2) Ha az iskolaszövetkezet tagja a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, az iskolaszövetkezet üzletszer´ú
gazdasági tevékenységében személyes közrem´úködéssel, a
fiatalkorú munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó szabályok megtartásával vehet részt.
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(2) Ha az alapszabály megengedi, a tanulói jogviszony
megsz´únése után is fenntartható az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony, amennyiben az iskolaszövetkezet tagja fels´óoktatási intézményben folytatja tanulmányait, és ehhez
az iskolaszövetkezet gazdasági együttm´úködés keretében
segítséget nyújt.
(3) Megsz´únik a szül´ó tagsági jogviszonya gyermeke
tanulói, kollégiumi tagsági, hallgatói jogviszonyának megsz´únésével.
(4) Ha a tagsági jogviszony alapja a foglalkoztatási jogviszony, megsz´únik annak a tagsági jogviszonya, akinek az
adott oktatási intézményben megsz´únik a foglalkoztatási
jogviszonya.

(Az Szt. 68— 75. §-ához)
(Az Szt. 57. §-ához)

14. §

11. §

Az oktatási intézmény vezet´óje az iskolaszövetkezet
szervezeti változásához akkor járulhat hozzá, ha a változás
következtében az iskolaszövetkezetbe bevitt, illetve átengedett vagyon feletti rendelkezési jog továbbra is iskolaszövetkezetet illet meg, vagy az visszakerül az eredeti jogosulthoz, továbbá beszerzi a fenntartó egyetértését.

Ha a gyakorlati képzést az iskolaszövetkezet keretében
szervezik meg, a tag és az iskolaszövetkezet gazdasági
együttm´úködése keretében meg kell határozni a gyakorlati
képzés során el´óállított termékek értékesítésével és az
ebb´ól származó nyereség szétosztásával kapcsolatos kérdéseket.

(Az Szt. 82— 85. §-ához)
(Az Szt. 59. §-ához)

15. §

12. §

Az iskolaszövetkezet megsz´únik, illetve az alapszabály
rendelkezései szerint szövetkezetté alakul át, ha az oktatási
intézmény megsz´únik, vagy az oktatási intézmény kilép a
iskolaszövetkezetb´ól, továbbá, ha a nem tanuló, hallgató
tagok száma tartósan, legalább egy tanítási évig a taglétszám tizenöt százaléka fölé emelkedik.

(1) A tizenhatodik életév elérése el´ótt munkavégzési
kötelezettség a Munka Törvénykönyve 72. §-ában meghatározott szerint, a fiatalkorú munkavállalók munkajogi
védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével írható el´ó.
(2) Ha az iskolaszövetkezet keretében szervezik meg a
gyakorlati képzést az iskolaszövetkezet tagjaival — a szakképzésr´ól szóló törvény rendelkezései szerint — tanulószerz´ódést is köthet.

(Az Szt. 60— 67. §-ához)
13. §
(1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony is megsz´únik a tanulói, a
kollégiumi tagsági jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony
megsz´únésével.

16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba. A rendeletben foglaltakat alkalmazni kell a
hatálybalépésekor már m´úköd´ó bejegyzett iskolaszövetkezetekre is, ha megfelel e rendeletben foglaltaknak, és a
közgy´úlés az alapszabályt az e rendeletnek megfelel´óen
módosítja.
(2) A rendelet hatálybalépésekor már m´úköd´ó, bejegyzett
iskolaszövetkezet 2006. január 1-jéig akkor is tovább m´úködhet, ha nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
160/2001. (IX. 12.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerr´ól
A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ´óket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §
(1) A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási R endszer
(a továbbiakban: Nyilvántartási R endszer) célja a kutatási-fejlesztési témák, projektek (a továbbiakban: témák)
nyilvántartása, archiválása, ennek révén az átláthatóság
növelése, a halmozott pénzügyi támogatások azonosítása,
a tudományos és szakmai együttm´úködés megkönnyítése,
valamint a kutatási eredmények gazdasági hasznosításának
el´ósegítése.
(2) A Nyilvántartási Rendszer kizárólag címmel, kezdési
és befejezési id´óponttal, valamint ráfordítással azonosítható témákra terjed ki, kutatási alapfinanszírozást és
ösztöndíjakat nem tartalmaz.
(3) A Nyilvántartási Rendszernek minden, az államháztartás valamely alrendszeréb´ól közpénzt használó
kutatást-fejlesztést végz´ó szervezet köteles adatot szolgáltatni az ezen összegekkel érintett kutatásairól. Az adatszolgáltatás a kutatást támogató szervezeten keresztül történik. Az adatszolgáltatás különösen az e rendelet mellék letében felsorolt célel´óirányzatok, illetve programok által
támogatott kutatási témákra terjed ki. A támogatási szerz´ódésnek ki kell terjednie arra, hogy a kutatást-fejlesztést
végz´ó szervezet köteles az e rendeletben el´óírt adatszolgáltatási kötelezettséget a kutatást támogató szervezet részére
teljesíteni.
(4) Az adatokat a kutatást támogató szervezet a szerz´ódéskötéskor, valamint a kutatási téma befejezésekor
magyar és angol nyelven kéri be a támogatott szervezett´ól.
A kutatást támogató szervezet köteles az adatokat elektronikus formában a szerz´ódéskötést, illetve a téma lezárását
követ´ó 15 napon belül a Nyilvántartási Rendszerhez továbbítani. Ha a kutatási feladat elvégzése során olyan változás
áll be, amely miatt a szerz´ódés módosítása szükséges, akkor
e változásról a kutatást támogató szervezet a szerz´ódés
módosítását követ´ó 15 napon belül értesítést küld. A Nyilvántartási Rendszer az adatok beérkezését 5 napon belül
visszaigazolja.
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(5) A Nyilvántartási Rendszernek, kutatási-fejlesztési
témájához az államháztartás alrendszereib´ól származó
közpénzt fel nem használó, bármely hazai szervezet önként
is szolgáltathat adatot, a kötelez´ó adatszolgáltatással azonos
tartalommal, és azt bármikor módosíthatja.
(6) A szerz´ódés nélkül, költségvetési forrásból, saját
kezdeményezésre indított kutatási témák esetében az adatokat a kutatást kezdeményez´ó szervezet legalább kétszer,
a téma indításáról szóló döntést követ´ó 15 napon belül,
valamint a téma lezárását követ´ó 15 napon belül adja át a
Nyilvántartási Rendszernek. Ha a kutatási feladat elvégzése során olyan változás áll be, amely a korábban átadott
adatokat érinti, akkor a változásról a kutatást kezdeményez´ó szervezet 15 napon belül küld értesítést.
(7) A nemzetközi kutatás-fejlesztési együttm´úködések
keretében magyar részvétellel folyó témákról rendelkezésére álló adatokat az Oktatási Minisztérium ezzel megbízott szervezeti egysége folyamatosan átadja a Nyilvántartási Rendszernek.

A nyilvántartott adatok
és a nyilvántartás módja
2. §
(1) A Nyilvántartási Rendszert az oktatási miniszter
hozza létre és felügyeli. A Nyilvántartási Rendszer technikai feladatait a Budapesti M´úszaki Egyetemen belül m´úköd´ó Országos M´úszaki Információs Központ és Könyvtár
látja el, az elemzési feladatok elvégzése pedig az Oktatási
Minisztérium szervezetén belül történik.
(2) A nyilvántartást magyar és angol nyelven kell vezetni.
A Nyilvántartási Rendszerben szerepl´ó adatok nyilvánosságra hozataláról az oktatási miniszter gondoskodik.
(3) A Nyilvántartási Rendszer a következ´ó adatokat
tartalmazza:
a) a kutatási-fejlesztési téma címe;
b) a pályázati felhívás (kutatási f´óprogram) azonosítója;
c) a témáról készült legfeljebb 8-10 soros olyan tartalmi
összefoglaló, amely a témavezet´ó nyilatkozata szerint nyilvánosságra hozható;
d) a téma azonosítására alkalmas (a témavezet´ó által
megadott) szabad kulcsszavak és kötött tárgyszavak;
e) a téma tudományági besorolása;
f) a kutatási-fejlesztési témát megvalósító szervezet(ek), szervezeti egység(ek) neve, címe, telefonszáma,
telefaxszáma, honlapcíme;
g) a téma kezdési és befejezési id´ópontja;
h) a kutatás-fejlesztés során kit´úzött fontosabb feladatok, elérend´ó eredmények (legfeljebb 20 sor);
i) a kutatási-fejlesztési témán foglalkoztatott kutatók
száma teljesid´ó-egyenértékre (FTE) átszámolva;
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j) a kutatási-fejlesztési téma pénzügyi támogatásának
teljes összege és a támogatási források szerinti felosztása,
valamint a téma teljes költsége;
k) a téma zárásakor az elért eredményekr´ól készült
legfeljebb 8-10 soros tartalmi összefoglaló, ami a témavezet´ó véleménye szerint nyilvánosságra hozható;
l) a kutatási-fejlesztési téma eredményeként létrejött
hazai és külföldi közlemények, valamint hazai és külföldi
szabadalmi bejelentések és megadott szabadalmak száma;
m) a kutatás-fejlesztési téma eredményének hasznosításáról a témavezet´ó által készített 8-10 soros leírás;
n) ha a kutatási-fejlesztési téma lezárásának id´ópontja
vagy a felhasznált államháztartási forrás nagysága vagy
forrása eltér a kezdést bejelent´ó adatlapon megadottaktól,
akkor a tervezettekt´ól eltér´ó tényadatok.
(4) Az adatszolgáltató a (3) bekezdés a)—j) pontjaiban
foglalt adatokat a téma megkezdésekor, amennyiben pedig
azokban változás következett be, az 1. § (4) bekezdésnek
megfelel´óen kés´óbb is szolgáltatja. A k) —n) pontokban
foglalt adatokat kizárólag a téma befejezésekor kell szolgáltatni.
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Melléklet
a 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelethez
A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerhez
kötelez´óen adatot szolgáltató célel´óirányzatok
és programok tájékoztató listája
a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII. törvény
alapján
a) M´úszaki fejlesztési célel´óirányzat (XX. Oktatási
Minisztérium fejezet, 11. cím, 18. alcím, 1. jogcím-csoport)
b) Nemzeti kutatás-fejlesztési program (XX. Oktatási
Minisztérium fejezet, 11. cím, 19. alcím, 1. jogcím-csoport)
c) Fels´óoktatási kutatási program (XX. Oktatási
Minisztérium fejezet, 11. cím, 19. alcím, 2. jogcím-csoport)
d) Országos Kiemelés´ú Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány támogatása (XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 19. alcím, 5. jogcím-csoport)

(5) Amennyiben ahhoz az érintett el´ózetesen hozzájárul, a Nyilvántartási Rendszer kezeli és nyilvánosságra
hozza az alábbi adatokat is:
a) a témavezet´ó neve, neme, tudományos fokozata,
telefonszáma, elektronikus címe;
b) a témavezet´ón kívül a téma kidolgozásában fontos
szerepet betölt´ó további kutató(k), fejleszt´ó(k) neve.

f) Nemzeti stratégiai kutatások (XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 12. cím, 2. alcím, 5 jogcímcsoport)

Záró rendelkezés

g) Fiatal kutatók pályázatos támogatása (XXXIII.
Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 12. cím, 2. alcím,
3. jogcím-csoport)

e) Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
(XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 12. cím,
3. alcím, 1. és 2. jogcím-csoportok)

3. §

h) Ágazati kutatásfejlesztés (XXI. Egészségügyi
Minisztérium fejezet, 9. cím, 2. alcím, 17. jogcím-csoport)

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követ´ó 30. napon lép
hatályba, és a kötelez´ó adatszolgáltatás körében a 2002.
január 1-je után megkötött kutatási-fejlesztési szerz´ódésekre terjed ki. Az önkéntes adatszolgáltatás korábban
megkezdett kutatásokra is kiterjedhet.

i) K+ F tevékenység m´úködési célú támogatása (XXIII.
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet,
10. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)

(2) A Nyilvántartási Rendszer m´úködési költségeit az
oktatási miniszter biztosítja. A Budapesti M´úszaki Egyetemen belül m´úköd´ó Országos M´úszaki Információs Központ és Könyvtár kutatás-nyilvántartással kapcsolatos feladatainak költségeit az oktatási miniszter által felügyelt
M´úszaki Fejlesztési Célel´óirányzat, az elemzési feladatokkal kapcsolatos költségeket pedig az Oktatási Minisztérium m´úködési költségvetése biztosítja.
(3) A kutatási-fejlesztési téma lezárását követ´óen a
témára vonatkozó adatokat a Nyilvántartási Rendszer köteles húsz évig megfelel´óen meg´órizni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

j) Drogkutatások, vizsgálatok támogatása (XXIV. Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 5. cím, 3. alcím, 5. jogcím-csoport)
k) Országos
Környezettudományi
és
Természetvédelmi Kutatási Pályázat (XVI. Környezetvédelmi
Minisztérium fejezet — Környezetvédelmi Alap Célel´óirányzat)
l) Agrárkutatási feladatok támogatása (XII. Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím,
2. alcím, 9. jogcím-csoport, továbbá 4. alcím — támogatási
célel´óirányzatok egyes kiemelt el´óirányzataiból)
m) Balaton középtávú fejlesztési terven belüli K+ F
feladatok (X. Miniszterelnökség fejezet, 9. cím, 2. alcím,
18. jogcím-csoport)’’
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A Kormány
161/2001. (IX. 12.) Korm.
rendelete
a területi államháztartási hivatalokról szóló
259/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
1. §
A területi államháztartási hivatalokról szóló 259/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) 1. § (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A Területi Államháztartási Hivatal (a továbbiakban: TÁH) m´úködési területe a megyére, illetve a f´óvárosra terjed ki, székhelye a megyeszékhely, illetve Budapest.’’
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KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,1. § (1) Az Útfenntartási és -fejlesztési célel´óirányzat
(a továbbiakban: célel´óirányzat) az autópályák, az autóutak és azok m´útárgyai kivételével az országos közutak
(a továbbiakban e rendelet alkalmazásában: országos közutak) üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését szolgálja.
A célel´óirányzatból az autópályák, autóutak és azok m´útárgyai építésének el´ókészítésével kapcsolatos tanulmányok készítése, továbbá — az e rendeletben meghatározott
feltételekkel — a helyi közutak fejlesztése is támogatható.
(2) A célel´óirányzat feletti döntési hatáskört a közlekedési és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.’’

2. §
2. §
Az R . 5. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.

3. §
Ez a rendelet 2001. október 1. napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az R. 2. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. § A célel´óirányzat kiadásaira
a) a központi költségvetésb´ól nyújtott állami támogatás,
b) a célel´óirányzat rendeltetésének megfelel´ó felhasználásra átvett pénzeszköz, adomány, segély és más önkéntes befizetés, pályázati, nevezési eljárási díj, késedelmi
kamat
nyújt fedezetet.’’

3. §

A Kormány tagjainak
rendeletei
A közlekedési és vízügyi miniszter
30/2001. (IX. 12.) KöViM
rendelete
az Útfenntartási és -fejlesztési célel´óirányzathoz
kapcsolódó feladatok szabályozásáról szóló
12/1999. (III. 11.) KHVM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság
2001. és 2002. évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII.
törvény 17. §-ában foglaltakra — a pénzügyminiszterrel
egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
Az Útfenntartási és -fejlesztési célel´óirányzathoz kapcsolódó feladatok szabályozásáról szóló 12/1999. (III. 11.)

Az R. 3. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A 2. § b) pontjában meghatározott, a célel´óirányzat
kiadásainak fedezetéül szolgáló pénzeszközöket a Magyar
Államkincstárnál vezetett ,,KöViM Útüzemeltetési, -fenntartási és -fejlesztési célel´óirányzat’’ megnevezés´ú és
10032000-01220249-55000000 számú számla javára kell
befizetni.
(2) A 2. § b) pontjában meghatározott pénzösszegek
— jogszabály eltér´ó rendelkezésének hiányában — nem
vonhatók el.’’

4. §
Az R. 4. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. § A célel´óirányzat
a) az országos közutak — ideértve azok m´útárgyait (pl.
hidak) és tartozékait — fejlesztésére, ezen belül a területbiztosítást, a tervezést és az el´ókészítést is magába foglaló
új út-, hídépítéseire és kapacitásb´óvít´ó út-, hídrekonstrukciós munkáira,
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b) az országos közutak fenntartására, ezen belül a területbiztosítást, a tervezést és el´ókészítést is magába foglaló:
1. burkolatmeger´ósítésekre,
2. út-, hídfelújítási munkákra,
3. kapacitásb´óvítést nem eredményez´ó út-, hídrekonstrukciós munkákra,
c) az országos közutak üzemeltetésére,
d) az országos közutak karbantartására,
e) a közútkezel´ók m´úködési feltételeinek biztosítására,
ezen belül: az állami közútkezel´ó közhasznú társaságok
veszteségeinek fedezeteként eszközölt pótbefizetésekre,
törzst´ókéjének vagy t´óketartalékának — az állami alapfeladatok ellátásához szükséges beruházások költségeinek
fedezetkiegészítését szolgáló — emelésére és törzst´ókeemelésének részeként elhatározott pótbefizetésekre,
f) a célel´óirányzat m´úködtetésével, ezen belül:
1. tervezésével és kezelésével, a szerz´ódésekben foglalt kötelezettségvállalások teljes kör´ú nyilvántartásával,
2. a szerz´ódéskötések el´ókészítésével, a szerz´ódések
megkötésével és teljesítésük ellen´órzésével,
3. a szerz´ódések teljesítésének igazolásán alapuló
utalványozásokkal, a kincstári kapcsolatok és a
pénzügyi teljesítések biztosításával,
4. a könyvvezetéssel, a költségvetési információszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásával,
a célel´óirányzattal összefügg´ó egyéb szakmai és
pénzügyi adatszolgáltatással,
5. az 5. §-ban említett pályázatok el´ókészítésével,
meghirdetésével és lebonyolításával, a támogatásfelhasználás ellen´órzésével
kapcsolatos költségek fedezetére,
g) az útügyi m´úszaki-gazdasági szolgáltatások igénybevételének és az útügyi kutatási, m´úszaki fejlesztési és egyéb
állami feladatok ellátásának finanszírozására,
h) az állami közútkezel´ó közhasznú társaságok kezelésében lév´ó, kincstári vagyont képez´ó országos közutak,
közúti m´útárgyak és tartozékok, földterületek vagyonkezelésével, ezen belül:
1. a kezelt vagyon naturális jellemz´ói és értéke, továbbá ezek változásai meghatározásával és folyamatos nyilvántartásával,
2. a nem közúti földterületek, területrészek hasznosításával és értékesítésével
összefügg´ó kiadásokra,
i) a célel´óirányzat támogatási és saját bevételi el´óirányzatai összegének legfeljebb 2%-a a kerékpárutak építésének támogatására, továbbá a célel´óirányzat állami támogatásának legfeljebb 4%-a a helyi közutak országos közutakhoz csatlakozó, azt tehermentesít´ó része — ideértve a révhez vezet´ó utakat, révlejárókat is —, járdák, továbbá a
települési önkormányzatok kezdeményezése és részvétele
mellett a településeket összeköt´ó vagy beköt´óutak építésének és fejlesztésének támogatására
használható fel.’’
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Az R. 5. §-ának (1) és (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezések lépnek:
,,(1) A 4. § i) pontja szerinti összegek felhasználására a
Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban:
KöViM) — a Belügyminisztériummal és a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal egyetértésben —
a tárca hivatalos lapjában félévenként pályázatot hirdet. A
pályázati felhívás a megjelölt felhasználási célokra külön is
meghirdethet´ó. Az azonos célt szolgáló fejezeti kezelés´ú
el´óirányzatokkal közösen meghirdetett pályázat esetében
a külön jogszabályban* foglaltak alapján a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat a KöViM a finanszírozásban érintett tárcákkal közösen alakítja ki.’’
,,(4) A TBB tagjait, egy-egy f´ót a belügyminiszter, a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint két f´ót
— a TBB elnökét és titkárát — a miniszter jelöli ki. Szavazategyenl´óség esetén az elnök szavazata dönt. Más
tárcával közös finanszírozású pályázat esetében a miniszter
és a közrem´úköd´ó tárca minisztere közötti külön megállapodásban foglaltak szerint a TBB további tagokkal b´óvülhet ki.’’

6. §
(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdésében a ,,4. § e) pontjában’’ szövegrész helyébe a ,,4. § f) pontjában’’ szövegrész
lép.
(2) Az R . 6. §-a (2) bekezdésének bevezetésében a
,,4. § e) pontjában’’ szövegrész helyébe ,,4. § f) pontjában’’
szövegrész lép.
(3) Az R. 6. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az
,,R . 4. § a) pontjának 1. alpontjában’’ szövegrész helyébe
az ,,R. 4. § a) pontjában’’ szövegrész lép.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2001. január 1-jét´ól kell alkalmazni.
(2) A hatálybalépést megel´óz´óen benyújtott pályázatokra a benyújtás id´ópontjában hatályos rendelkezéseket kell
alkalmazni.
Manninger Jen´ó s. k.,
közlekedési és vízügyi minisztériumi
politikai államtitkár

* Az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 80. §-a.
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HATÁROZATOK

A Kormány határozatai
A Kormány
1104/2001. (IX. 12.) Korm.
határozata
a 2001. évi tiszai árvíz során károsodott
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések
helyreállításáról és újjáépítésér´ól szóló
1033/2001. (IV. 12.) Korm. határozat
módosításáról
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tési igényeknél a lakhatósági feltételek megteremtésének
határidejét 2001. október 31-ben állapítja meg.
4. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a káresemény id´ópontjában lakatlan épületek tulajdonosai a megsemmisült lakóingatlan
értékének megfelel´ó összeg´ú kártalanításban részesüljenek;
b) szükségesnek tartja, hogy az árvízkároktól független,
ám azok helyreállítása kapcsán alapvet´óen központi költségvetési forrásból megkezd´ódött településfejlesztési beruházások miel´óbb — de legkés´óbb 2002. április 30-ig —
befejez´ódjenek;
c) felkéri a belügyminisztert, hogy az újjáépítés helyzetér´ól a Kormányt és a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztassa.
5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

1. A Kormány tudomásul veszi, hogy
a) a 2001. évi tiszai árvíz során károsodott SzabolcsSzatmár-Bereg megyei települések helyreállításáról és
újjáépítésér´ól szóló 1033/2001. (IV. 12.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H.) végrehajtása — az annak alapjául
szolgáló károk helyreállítása az ott meghatározott összegb´ól — részben megtörtént, részben a megszabott határid´óre megtörténik;
b) a felméréskor számításba vett károk, els´ósorban a víz
levonulását követ´ó talajsüllyedés, a konkrét statikai szakért´ói vizsgálatok, a helyreállítási munkák közben felszínre
került rejtett károsodások, az el´óz´óekkel összefügg´ó újabb
bontások miatt megnövekedtek;
c) további költségnövel´ó tényez´ó a H. 2. c) alpontjában,
valamint az 1025/2001. (III. 23.) Korm. határozat 4. c) alpontjában foglalt azon követelmény érvényesítése, mely
szerint az építési technológiáknak, épít´óanyagoknak biztosítani kell a kell´ó vízállékonyságot, s az építkezéseknél a
kor követelményeinek megfelel´ó infrastruktúra és élettér
kialakítását kell szem el´ótt tartani.
2. A Kormány megbízza a pénzügyminisztert, hogy a H.
1. ab) alpontja szerinti feladatokra további 477,6 millió
forintnak, a H. 1. ac) alpontja szerinti feladatokra további
9117,1 millió forintnak és a H. 1. ag) alpontja szerinti
feladatokra további 250 millió forintnak megfelel´ó összegben forrásokat biztosítson.
3. A Kormány
a) tudomásul veszi, hogy a H. 3. a) alpontja szerinti
helyreállítás 2001. szeptember 30-i határid´óvel megtörténik;
b) a H. hatálybalépését követ´óen ismertté vált körülmények miatt bekövetkezett újabb helyreállítási, újjáépí-

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1105/2001. (IX. 12.) Korm.
határozata
Gyula határátkel´óhely m´úködésének részleges
szüneteltetésér´ól
A Kormány
1. a határ´órizetr´ól és a Határ´órségr´ól szóló 1997. évi
XXXII. törvény 19. §-ának (2) bekezdése alapján egyetért
azzal, hogy a forgalom jellege megváltozzon Gyula határátkel´óhelyen, és az átépítési munkálatok idejére — 2001.
augusztus 28-tól el´óre láthatóan 2002. április 30-ig — a
személygépjárm´ú-, a motorkerékpár-, a kerékpár- és a gyalogosforgalom szüneteljen;
2. felhatalmazza a belügyminisztert és a pénzügyminisztert, hogy az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a szükséges intézkedéseket megtegye;
3. felkéri a külügyminisztert, hogy a Kormány döntésér´ól a román felet diplomáciai úton tájékoztassa.
Budapest, 2001. augusztus 27.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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molóházhoz továbbítandó fizetési megbízásoknak is fedezetéül szolgáljon.’’

4. §
A Magyar Nemzeti Bank elnökének
5/2001. (MK 99.) MNB
rendelkezése
a pénzforgalomról szóló 6/1997. (MK 61.) MNB
rendelkezés módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján — az igazságügy-miniszterrel egyetértésben — a következ´ók szerint
rendelkezem:
1. §
A pénzforgalomról szóló — többször módosított —
6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés (a továbbiakban:
R ek.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Pénzforgalmi bankszámlának min´ósül a pénzforgalomról és a bankhitelr´ól szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet (a továbbiakban: R .) 2. §-ának (1)—(2) bekezdése,
valamint a 2/B. §-a szerint megnyitott bankszámla.’’

2. §
A R ek. 3. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) E rendelkezés alkalmazásában a bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság — ide nem értve a vámhatóságot — (a továbbiakban: adóhatóság) által a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Vht.) 82/A. §-a alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás és az átutalási végzés teljesítése szempontjából az
(1)—(2) bekezdésben meghatározottakon túl bankszámlának min´ósül a Vht. 7. §-a (3) bekezdésének a) pontja
szerinti minden számla.’’

3. §
A R ek. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Ha a fizetési megbízás továbbítása a valós idej´ú
bruttó elszámolási rendszer (a továbbiakban: VIBER )
igénybevételével történik, és a rendszerben történ´ó teljesítésére 14.30 óráig sor kerül, akkor a fizetési megbízás
összegét a hitelintézet oly módon köteles a jogosult bankszámláján jóváírni, hogy a jóváírt összeg az ugyanazon a
napon a 6. § (2) bekezdésben említett hitelintézeti elszá-

A R ek. 10. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,10. § (1) Az azonnali beszedési megbízással a jogosult
megbízza a bankszámláját vezet´ó hitelintézetet, hogy
bankszámlája javára, a kötelezett bankszámlája terhére
meghatározott összeget szedjen be.
(2) Az azonnali beszedési megbízás értékhatárra tekintet
nélkül benyújtható.
(3) Azonnali beszedési megbízásnak akkor van helye a
bankszámla ellen, ha
a) törvény vagy kormányrendelet írja el´ó az azonnali
beszedési megbízás alkalmazását (R . 13/A. §),
b) a kötelezett felhatalmazó levélben engedi meg annak
benyújtását,
c) a váltót a váltójogi el´óírások szerint — lejáratkor —
fizetés végett az egyenes váltóadós által megjelölt hitelintézetnél bemutatják.
(4) Az azonnali beszedési megbízás benyújtásáról a
jogosult köteles értesíteni a kötelezettet. Az értesítéshez
— az (5)—(7) bekezdés kivételével — csatolni kell az azonnali beszedési megbízás alapjául szolgáló okmányokat is.
(5) Ha a benyújtás a Vht. 82/A. §-a alapján történik,
akkor az azonnali beszedési megbízás közlemény rovatában ,,Végrehajtás a Vht. 82/A. §-a alapján’’ szöveget,
továbbá gyermektartásdíj iránti végrehajtásnál a ,,GY’’,
szüléssel járó költség behajtásánál pedig az ,,SZ’’ rövidítést
is fel kell tüntetni.
(6) Ha az azonnali beszedési megbízást végrehajtható
határozaton alapuló követelése érvényesítésére a jogosult
nyújtja be [Vht. 6. § (2) bekezdése, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Áe.) 80. § (2) bekezdése alapján], akkor
az azonnali beszedési megbízást — a közlemény rovatban — ,,Végrehajtás’’ jelzéssel kell ellátnia, és csatolnia
kell a végrehajtható bírósági, közigazgatási határozatnak a
határozatot hozó szerv által kiállított hiteles kiadmányát,
illet´óleg a közjegyz´ói okiratot [a közjegyz´ókr´ól szóló 1991.
évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 112. §] vagy a
közjegyz´ó által hozott végrehajtható határozatot eredetiben. A benyújtásra jogalapot teremt´ó végrehajtható határozat (okirat) közjegyz´ó által hitelesített másolatban is
csatolható.
(7) Ha az azonnali beszedési megbízás váltón alapuló
követelés beszedésére irányul, akkor a megbízás közlemény rovatában a ,,Váltóbeszedés’’ szöveget kell feltüntetni, és csatolni kell a váltót eredetiben.
(8) Az (5)—(7) bekezdésben nem nevesített, törvény
vagy kormányrendelet alapján benyújtott azonnali beszedési megbízáson a jogosultnak fel kell tüntetnie a jogszabály számát.
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(9) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazó levélben a kötelezett bejelenti a bankszámláját vezet´ó hitelintézetnek azon számlatulajdonosok megnevezését és
pénzforgalmi jelz´ószámát, akik (amelyek) jogosultak a
bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást
benyújtani. A felhatalmazó levélben — ha a hitelintézettel
kötött megállapodás azt lehet´óvé teszi — teljesítési fels´ó
értékhatár (esetenkénti, napi, havi) és benyújtási gyakoriság is megadható.
A felhatalmazás alapján teljesíthet´ó azonnali beszedési
megbízást a hitelintézet addig fogadja be, illetve teljesíti,
ameddig az erre vonatkozó felhatalmazást a kötelezett
számlatulajdonos írásban vissza nem vonja. A visszavonás
feltételhez (pl. harmadik fél beleegyezése) csak akkor köthet´ó, ha az ilyen feltétel figyelembevételét a hitelintézet
kifejezetten elvállalja.
(10) A váltókezesekkel, illetve a megtérítési váltóadósokkal szemben a váltón alapuló követelés érvényesítésére
csak a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek
megléte esetén alkalmazható az azonnali beszedési megbízás.
(11) A hitelintézet az azonnali beszedési megbízásról
— annak teljesítése, illet´óleg a 26. § (2) bekezdése szerinti
sorba állítása el´ótt — nem értesítheti a kötelezettet, és a
kötelezett külön rendelkezése (hozzájárulása) nélkül vagy
esetleges rendelkezése (kifogása) ellenére kell megterhelnie a bankszámlát.
(12) A Vht. 6. §-ának (2) bekezdése alapján benyújtott
azonnali beszedési megbízás lakossági bankszámla — ide
nem értve a lakásel´ótakarékossági számlát — javára is
benyújtható és csak pénzforgalmi bankszámla terhére teljesíthet´ó.
(13) A (3) bekezdés b) pontja alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás lakossági bankszámla javára is
benyújtható és lakossági bankszámla terhére is teljesíthet´ó.
(14) A bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság által a
Vht. 82/A. §-a alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás és az átutalási végzés a 3. § (3) bekezdése szerinti
bármely bankszámla terhére teljesíthet´ó.
(15) A váltó beszedésére irányuló azonnali beszedési
megbízás csak pénzforgalmi számla javára nyújtható be és
csak pénzforgalmi számla terhére teljesíthet´ó.
(16) A végrehajtható bírósági határozaton alapuló
követelés érvényesítésére benyújtott azonnali beszedési
megbízáshoz a jogosult számlatulajdonosnak csatolnia kell
a Vht. 6. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti nyilatkozatot is.’’

A R ek. 26. §-ának (2) és (4)—(5) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(2) A hitelintézet a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig — legfeljebb azonban 90 napig —, a jogosult
ellenkez´ó rendelkezése hiányában, függ´óben tartja a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthet´ó rendelkezéseket
(megbízásokat) az alábbi sorrendben:
a) a számlavezet´ó hitelintézet téves bejegyzésének a
bankszámlán történ´ó helyesbítése;
b) 1. a bírósági végrehajtó, vagy az adóhatóság által a
Vht. 82/A. §-a alapján benyújtott azonnali beszedési megbízást és a bíróság által hozott átutalási végzés (Vht. 80. §),
2. a jogosult által a Vht. 6. § (2) bekezdése alapján a
végrehajtható bírósági határozaton vagy a közjegyz´ói
okiraton (Kötv. 112. §), illetve a közjegyz´ó által hozott
végrehajtható határozaton, valamint az Áe. 80. § (2) bekezdése alapján a végrehajtható közigazgatási határozaton
alapuló pénzkövetelés behajtására benyújtott azonnali
beszedési megbízást; továbbá a közigazgatási szerv által az
Áe. 80. § (1) bekezdése, az adóhatóság által az adózás rendjér´ól szóló 1990. évi XCI. törvény 88. § (1) bekezdése, illetve
a vámhatóság által a vámjogról, a vámeljárásról, valamint
a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 148. § (2) bekezdése alapján a végrehajtható közigazgatási határozaton
vagy egyéb végrehajtható okiraton alapuló pénzkövetelés
érvényesítésére benyújtott azonnali beszedési megbízás;
c) a Magyar Államkincstár által benyújtott — a helyi
önkormányzatok nettó finanszírozása során megel´ólegezett — követelések.’’
,,(4) A kötelezett számláját vezet´ó hitelintézet a pénzforgalmi és a lakossági bankszámlán fedezet hiányában
nem teljesíthet´ó azonnali beszedési megbízások nyilvántartásba vételér´ól (függ´óben tartásáról) köteles a jogosultat — a jóváírandóként feltüntetett bankszámláját vezet´ó hitelintézet útján — értesíteni.
(5) Az azonnali beszedési megbízásra és az átutalási
végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést kell teljesíteni. Minden, az azonnali beszedési megbízáshoz csatolt okiraton a hitelintézet feltünteti a részfizetés megtörténtét.’’

5. §

7. §

A R ek. 21. §-ának els´ó mondata helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,A számlatulajdonos a bankszámlája terhére kiállított
készpénzfelvételi utalvánnyal, illetve a számlavezet´ójével

(1) A R ek. 3. számú mellékletének 1. pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,A hitelintézeteknek a pénzforgalmi bankszámlák megnyitásáról, megszüntetésér´ól adatszolgáltatást kell teljesí-

kötött megállapodás szerinti egyéb módon vehet fel készpénzt a számlavezet´ó hitelintézet, illetve — külön megállapodás esetén — más hitelintézet pénztáránál.’’

6. §
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teniük az adózás rendjér´ól szóló 1990. évi XCI. törvény
3. számú mellékletének D/5. pontjában és a vámjogról, a
vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi
C. törvény 148. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
minden hónap 15-én és a hó utolsó napján, illetve a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 12. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján minden hó utolsó napján.’’

akkor az így felszerelt megbízást a jogosult bankszámláját
vezet´ó hitelintézetnek, illetve a 12. pont szerint közvetlen
benyújtásra jogosultaknak tértivevényes ajánlott levélben,
vagy ún. ,,B’’ ajánlott levélben, vagy közvetlen kézbesítéssel
kell a kötelezett bankszámláját vezet´ó hitelintézethez (hitelintézeti fiókhoz) továbbítania.’’

(2) A R ek. 3. számú mellékletének 3. pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,Az adatközl´ó lapot a hitelintézetek alakítják ki a
2. pontban megjelölt tartalomnak megfelel´óen és megküldik
a) az APEH Számítástechnikai és Adóelszámolási
Intézetének,
b) a Vám- és Pénzügy´órség Országos Parancsnokságának és
c) a céget nyilvántartó cégbíróságnak.’’

11. §

8. §
A R ek. 5. számú mellékletének 12. pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,A jogosultnak az azonnali beszedési megbízást a bankszámláját vezet´ó hitelintézethez kell eljuttatnia. A bírósági
vagy közigazgatási végrehajtásban végrehajtóként eljáró
szerv, az adóhatóság, a vámhatóság, valamint a hitelintézet közvetlenül a kötelezett bankszámláját vezet´ó
hitelintézethez (hitelintézeti fiókhoz) is eljuttathatja az
azonnali beszedési megbízást.’’

(1) Ez a rendelkezés — a (3)—(4) bekezdésben foglaltak
kivételével — a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelkezés hatálybalépésével egyidej´úleg a R ek.
7. § (2) bekezdése b) pontjának 3. alpontja, 12. §-a,
15. §-ának (2) bekezdése, 28. §-ának (1) bekezdése, 5. számú melléklete 20. pontjában a ,,pénzforgalmi’’ szó és a
32—34. pontja hatályát veszti; 6. §-a (7) bekezdésében a
,,legfeljebb egy munkanap alatt’’ fordulat ,,ugyanazon a
munkanapon’’ megfogalmazásra, 4. számú mellékletének
bevezet´ó mondatában a ,,pénzintézet’’ kifejezés ,,hitelintézet’’-re, 5. számú mellékletének 17. és 120. pontjában a
,,R ek. 10. § (7)’’ bekezdésére való hivatkozás ,,R ek. 10. §
(6)’’ bekezdésre módosul.
(3) E rendelkezés 3. §-a 2001. szeptember 17. napján lép
hatályba.
(4) 2001. december 31-én hatályát veszti a R ek.
29. §-ában, illetve az azt megel´óz´ó címben, továbbá a R ek.
2. számú mellékletének címében a ,,pénzügyi és’’ szövegrész, valamint a R ek. 2. számú mellékletének I. része.
Járai Zsigmond s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

9. §
A R ek. 5. számú melléklete 14. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Ha az azonnali beszedési megbízás ,,Végrehajtás’’ jelzés´ú és nem csatolták hozzá a végrehajtható határozatot,
illet´óleg okiratot [R ek. 10. §-ának (6) bekezdése], valamint — ha a másodfokú határozat rendelkez´ó része nem
tartalmazza a marasztalás összegét — az els´ófokú határozatot is, illetve ha a ,,Váltóbeszedés’’ jelzés´ú azonnali
beszedési megbízáshoz nem csatolták a váltót, akkor a
hitelintézet köteles a megbízást teljesítés nélkül visszaküldeni a benyújtónak, a bankszámláját vezet´ó hitelintézet
útján.’’

Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) az 1996. évi I. törvény 40. §-ának (1) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján, a szólásszabadság, a m´úsorszolgáltatás piacra lépésének el´ósegítése,
a tájékoztatási monopóliumok lebontása, a m´úsorszolgáltatók függetlensége és a sajtószabadság alkotmányos elveinek érvényesülése érdekében ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

10. §

Általános meghatározások

A R ek. 5. számú melléklete 21. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Ha az azonnali beszedési megbízás 1. számú példányához okmányt kell csatolni [10. § (6)—(7) és (16) bek.],

1. §

Az Országos Rádió és Televízió Testület
ügyrendje

(1) Az ORTT az Országgy´úlés által választott önálló jogi
személy.
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(2) Az ORTT székhelye Budapest, hivatali szerve az
Iroda.

testületi tag az orvosi igazolást már korábban benyújtotta,
és erre a képviseleti megbízásban utal.

(3) Az ORTT feladat- és hatáskörét a rádiózásról és
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:
Rttv.) alapján az alábbi szervek útján gyakorolja:
a) az OR TT teljes ülése (a továbbiakban: testületi ülése),
b) az OR TT elnöke,
c) az OR TT tagja,
d) az OR TT Irodája,
e) az OR TT Panaszbizottsága,
f) a M´úsorszolgáltatási Alap.

(4) A képviseleti megbízáshoz, illetve annak meghoszszabbításához a helyettesített tagnak mellékelnie kell a 4. §
(1) bekezdése szerint a titkárságára eljuttatott heti munkatervben szerepl´ó el´óterjesztések tekintetében leadandó
szavazatát. A szavazat érvényét veszti, ha az ülésen a Testület az el´óterjesztéshez kapcsolódó olyan módosító indítványról tárgyal, amely a 4. § (1) bekezdésében megjelölt
napot követ´óen került kiosztásra, és a helyettes nem nyilatkozik a szavazat fenntartásáról.

Az ORTT testületi ülése
2. §
(1) A testületi ülés az ORTT szavazati joggal rendelkez´ó
tagjainak együttes tanácskozását jelenti.
(2) A testületi ülés ellátja mindazokat a feladatokat, és
gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Rttv.
tartalmaz. Feladatainak ellátásához a megfelel´ó el´ókészít´ó
tevékenységet elvégezteti, és meghatározza a m´úköd´óképesség megteremtéséhez szükséges feltételeket.

2/A. §
(1) A testületi ülés az ORTT legf´óbb szerve, amelynek
ülésein tagjai szavazati joggal vesznek részt. Az ülés akkor
határozatképes, ha azon a szavazati jogosultságok legalább
a fele személyesen képviselve van. Amennyiben a testületi
tag az ülésen való megjelenésében egészségével összefügg´ó
okból, illetve hivatalos elfoglaltság miatt akadályoztatva
van, szavazati jogát — képviseleti megbízás alapján —
helyettese útján is gyakorolhatja.
(2) Képviseleti megbízás kizárólag írásban és csak a
Testület tagjának adható, érvényességéhez szükséges annak írásbeli elfogadása. A Testület tagja egyidej´úleg legfeljebb egy testületi tagot helyettesíthet. A képviseleti megbízás az e §-ban foglaltakhoz képest korlátozható, ehhez
azonban szükséges, hogy a korlátozás magából a képviseleti megbízásból egyértelm´úen kit´únjön. A képviseleti
megbízás legfeljebb egy munkahétre szól, ezt meghaladó
tartamú akadályoztatás esetén azonban hetente meghosszabbítható.
(3) A képviseleti megbízás érvényességéhez szükséges,
hogy a testületi tag mellékelje háziorvosának vagy kezel´óorvosának arra vonatkozó igazolását, hogy akadályoztatásának oka egészségével összefügg. A képviseleti megbízás
akkor is érvényes, ha annak id´ótartamára vonatkozóan a

(5) A heti munkatervben az adott ülésnapon nem szerepl´ó el´óterjesztések, így különösen a sürg´ósséggel napirendre vett, a rendkívüli ülésen megtárgyalt el´óterjesztések
és egyéb testületi döntések tekintetében a szavazás során a
megjelenésében akadályozott testületi tagot helyettese
képviseli. Helyettese képviseli a testületi tagot akkor is, ha
a képviseleti megbízáshoz mellékelt szavazata a (4) bekezdés utolsó mondata szerint érvényét vesztette.
(6) Az (5) bekezdés szerinti döntésekre nézve a helyettesített testületi tag helyettese számára írásbeli iránymutatást is adhat. Ha erre sor kerül, a helyettes az iránymutatással ellentétes szavazatot nem adhat le. Az iránymutatást
a helyettes a megfelel´ó napirendi pont tárgyalásakor ismerteti. Az iránymutatást a jegyz´ókönyvhöz kell csatolni.
(7) Nem gyakorolhatja szavazati jogát helyettese útján a
testületi tag a heti munkatervben szerepl´ó el´óterjesztés
tekintetében, ha szavazatát a (4) bekezdés szerint a képviseleti megbízáshoz nem mellékeli.
(8) A képviseleti megbízást és annak mellékleteit legkés´óbb a helyettesítés megkezdésekor az elnöknek be kell
nyújtani. A benyújtott képviseleti megbízást mellékleteivel
együtt a jegyz´ókönyvhöz kell csatolni. Az elnök a helyettesítés tényét bejelenti, szavazáskor a képviseleti megbízáshoz mellékelt érvényes szavazatot ismerteti, és a szavazás
eredményét erre, illetve mellékelt szavazat hiányában
— ha a (7) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn —
a helyettesítés tényére figyelemmel állapítja meg.

2/B. §
(1) A testületi ülésen tanácskozási joggal részt vesz az
ORTT Irodájának vezet´óje (a továbbiakban: f´óigazgató),
a f´óigazgató által kijelölt, az el´óterjesztésekért felel´ós személyek. Tanácskozási jog nélkül az ülésen — a testületi tag
akadályoztatása esetén — részt vehet a testületi tag titkára,
továbbá minden esetben a jegyz´ókönyvvezet´ó.
(2) A testületi ülésen a 2. § (1) bekezdésében és e §
(1) bekezdésében foglalt személyek lehetnek jelen. Z árt
ülés esetén a Testület tagjain és elnökén kívül a f´óigazgató
és a jegyz´ókönyvvezet´ó vehet részt.
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(3) A 2. § (1) bekezdésében és e § (1) bekezdésében
megjelölt személyeken kívül az ORTT ülésein a Testület
hozzájárulásával más meghívottak is részt vehetnek, és
felszólalhatnak, azonban ilyen esetekben is elrendelhet´ó
zárt ülés. A meghívandók személyére az ORTT elnöke és
tagjai egyaránt tehetnek javaslatot, amelyr´ól az ORTT a
szavazati jogosultságok egyszer´ú szótöbbségével dönt.

3. §
Az ORTT feladat- és hatáskörét az Rttv. tartalmazza.

A Testület rendes ülése
4. §
(1) Az ORTT a szavazati jogosultságok egyszer´ú többségével (a továbbiakban: egyszer´ú többséggel) elfogadott
— az elnök által a féléves munkaterv alapján el´ókészített — heti munkaterv alapján tart rendes üléseket. A péntek délig megérkezett el´óterjesztések kerülnek fel automatikusan az el´óterjesztés megérkezését követ´ó második heti
munkatervbe. A heti munkaterv tartalmazza az adott héten
megtartandó ülések kezdetének id´ópontját és tervezett
napirendjét. Az elnök gondoskodik arról, hogy a heti munkaterv legkés´óbb a tárgyhetet megel´óz´ó hét pénteki napján
eljusson a tagokhoz.
(2) A Testület üléseit szükség szerint, de legalább hetente két alkalommal tartja.
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(3) A testületi tag az általa elkészített el´óterjesztést
eljuttatja a többi taghoz és az Iroda f´óigazgatójához.
(4) A testületi tag által készített el´óterjesztés napirendre
vételér´ól a Testület a 4. § (4) bekezdésében foglaltak szerint dönt. A testületi tag által készített el´óterjesztést a
Testület a 4/B. § (4) bekezdése szerint sürg´ósséggel is
napirendre veheti.
(5) Az el´óterjesztésekhez a testületi tagok írásban módosító indítványt tehetnek, amelyet a 4. § (1) bekezdésében
megjelölt péntekt´ól számított négy munkanapon belül
(a következ´ó csütörtök délig) eljuttatnak a többi testületi
taghoz, illetve az Irodához vagy a M´úsorszolgáltatási Alaphoz. A módosító javaslat tekintetében a Testület az érdemi
határozathozatal el´ótt döntést hoz.

4/B. §
(1) A Testület határozatait — az Rttv.-ben és a jelen
ügyrendben foglalt kivételekkel — egyszer´ú többséggel
hozza.
(2) A Testület határozatait nyílt szavazással hozza. Bármely tag kérésére a jegyz´ókönyvben a tag szavazatát külön
rögzíteni kell.
(3) Zárt ülés egyszer´ú többséggel rendelhet´ó el.
(4) A Testület a szavazati jogosultságok kétharmadával
valamely el´óterjesztést sürg´ósséggel napirendre vehet. A
sürg´ósségi javaslat okát az el´óterjeszt´ónek írásban indokolnia kell. A sürg´ósséggel napirendre vett el´óterjesztés
vonatkozásában a 4. § (4) bekezdését és a 4/A. § (2) és
(5) bekezdéseit nem kell alkalmazni.

(3) A Testület akkor határozatképes, ha a jelen lév´ó
tagok a szavazati jogosultságok több mint felét képviselik.
(4) Az egyes ülések napirendjét, s az egyes napirendi pontok sorrendjét az adott ülés vonatkozásában a Testület egyszer´ú többséggel állapítja meg. A Testület napirendjére a
Testület tagja írásban javaslatot tehet, amelyet legkés´óbb az
ülést megel´óz´ó munkanapon, de legfeljebb az ülés kezdete
el´ótt 24 órával köteles eljuttatni a többi testületi tagnak.
(5) A heti els´ó rendes ülés els´ó napirendi pontjaként az
elnök beszámol a lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról. Az err´ól készült írásos anyagot, ha indokolt, szóban
kiegészítheti. A beszámoló elfogadásáról a Testület határozatot hoz.

4/A. §

Rendkívüli ülés
5. §
(1) A rendes ülés el´ókészítésére vonatkozó szabályoktól
eltér´óen összehívott ülés (rendkívüli ülés) akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati jogosultságok legalább
kétharmada képviselve van. A rendkívüli ülés napirendjét
a Testület a szavazati jogosultságok legalább kétharmadával fogadja el.
(2) A rendkívüli ülésre egyebekben a 4., a 4/A. és a
4/B. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ORTT tagjai

(1) A határozattal lezárandó napirendi pontokról az
el´óterjeszt´ó írásbeli javaslatot készít (el´óterjesztés).

6. §

(2) Az Iroda, illetve a M´úsorszolgáltatási Alap el´óterjesztéseinek elkészítésére vonatkozó szabályokat e szervezetek szervezeti és m´úködési szabályzata állapítja meg.

(1) Az ORTT tagja az ORTT elnöke és az Országgy´úlés
által a képvisel´ócsoportok javaslatai alapján e tisztségre
megválasztott magyar állampolgárok.
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(2) Az ORTT létszáma legkevesebb öt f´ó. Minden országgy´úlési képvisel´ócsoport egy-egy tagot jelölhet. Ha a
kormánypárti vagy ellenzéki oldalon csak egy képvisel´ócsoport van, az a képvisel´ócsoport két tagot jelölhet.
(3) Az ORTT akkor alakul meg, ha valamennyi tagját
megválasztják.
(4) Az ORTT tagjait négy évre választja meg a Magyar
Köztársaság Országgy´úlése.
(5) A Testület összetételében bekövetkezett minden
változás a (4) bekezdésben jelzett négy évig terjed´ó id´ószakra érvényes.
(6) Az ORTT tagjai m´úködésüket testületi döntések
alapján fejtik ki, eljárásuk során egyenl´ó jogokat élveznek,
és csak a törvénynek vannak alárendelve.
(7) Az ORTT tagjai az Rttv. szerinti megválasztásuk el´ótt
írásban összeférhetetlenségi nyilatkozatot, hivatalba lépésük
alkalmával pedig az Országgy´úlés elnöke el´ótt esküt tesznek.
Ezt követ´óen vagyonnyilatkozatukat átadják az Országgy´úlés
elnökének. Hasonlóképpen vagyonnyilatkozatot tesznek
megbízatásuk megsz´únésekor is.
(8) A tag megbízatásának megsz´únése az Rttv.-ben meghatározott okok és körülmények bekövetkeztekor, illetve
az ORTT megbízatási idejének lejártával történik meg.
(9) Az ORTT tagjai a közigazgatási államtitkár illetményével azonos összeg´ú díjazásban és az e tisztséget betölt´ó
személyt megillet´ó járandóságban részesülnek.
(10) Az ORTT tagjai feladatukat f´óhivatásban látják el.
Az Rttv.-ben szabályozott negyven munkanap szabadságukat oly módon veszik ki, hogy az a Testület m´úködését
semmilyen módon ne zavarja.
(11) Az Rttv. 37. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerinti
eljárásra két tag kezdeményezésére az elnök határozati
javaslatot készít. Kizárási javaslatot érvényesen csak abban
az esetben lehet tenni, ha a kizárásra javasolt tag bármely
id´óponttól számított három hónapon belül a szavazást
igényl´ó döntéseket tárgyaló ülések 75%-án neki felróható
okból nem vesz részt.
(12) Az ORTT döntéseit az ORTT elnöke és tagjai
képviselik. Az Rttv.-nek és a jelen ügyrendnek megfelel´óen
meghozott testületi döntések végrehajtását a testületi tagok ellenvéleményük esetén sem akadályozhatják.
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(2) Feladatai:
a) Az OR TT m´úködésével kapcsolatban:
— a testületi tagok javaslata alapján összeállítja az
ORTT féléves munkatervét,
— el´ókészíti a testületi üléseket és elnököl azokon,
— határozathozatal esetén megállapítja a szavazás
eredményét,
— gondoskodik arról, hogy az R ttv.-ben, valamint a
Testület ügyrendjében foglaltak az ORTT munkájában
érvényesüljenek,
— gondoskodik az OR TT határozatainak az érintettekhez történ´ó eljuttatásáról,
— szervezi a határozatok végrehajtásának testületi
ellen´órzését,
— vezeti a testületi ülések jelenléti nyilvántartását,
— képviseli a Testületet az OR TT tevékenységével
összefügg´ó tárgyalásokon.
b) Az OR TT Irodájával kapcsolatban:
— kinevezi az OR TT Irodájának vezet´ójét (a továbbiakban: f´óigazgató), és gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat,
— a Testület véleményének meghallgatása után egyetértési jogot gyakorol az Iroda igazgatóinak kinevezésével
kapcsolatban,
— a f´óigazgató el´ókészítésében az Iroda Igazgatóságának közrem´úködésével az ORTT elé terjeszti az Rttv.-b´ól
ered´ó feladatok végrehajtását szolgáló pályázatokat, szerz´ódéseket és szabályzatokat, valamint a Panaszbizottság
döntéseivel szemben el´óterjesztett kérelmeket,
— a Testület egyetértésével jóváhagyja az Iroda Szervezeti és M´úködési Szabályzatát, valamint a köztisztvisel´ók
jogállásáról szóló törvényb´ól és egyéb jogszabályokból ered´ó, az Iroda személyi állományára vonatkozó bels´ó szabályzatokat,
— a Testület egyetértésével életbe lépteti az OR TT
egészére vonatkozó biztonsági és ügykezelési szabályzatokat.
(3) A Testület elnökét — akadályoztatása esetén —
a Testület tagjai az ábécé szerint meghatározott sorrendben egyes ülésenként egymást váltva helyettesítik.
(4) A Testület elnöke a Testület jóváhagyásával feladatainak ideiglenes ellátására bármely tagot megbízhatja.

A tanácskozás rendje
8. §

Az ORTT elnöke
(1) A Testület üléseit az elnök vezeti.
7. §
(1) Az ORTT elnökét a köztársasági elnök és a miniszterelnök együttes jelölése alapján e tisztségre az Országgy´úlés választja. Az elnök miniszteri besorolású vezet´ó.

(2) Ha a tagok a munkatervben meghatározott kezdési
id´óponttól számított tíz percen belül nem jelennek meg az
ülésen olyan számban, hogy az határozatképes legyen,
akkor az elnök az ülést meghatározott id´ópontra elnapolhatja.
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(3) Az ülésvezetés során ügyel a tanácskozás rendjére és
méltóságára. Figyelmezteti az ülés résztvev´óit, amennyiben az ülés rendjét megzavarják.
(4) Az ülésen a tagoknak az elnök a jelentkezés sorrendjében adja meg a szót.

Beszámoló
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— az egyes napirendi pontok tárgyalásán tanácskozási
joggal jelenlév´ók nevét a min´óségük feltüntetésével;
— az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét,
külön kérésükre hozzászólásuk lényegét;
— az egyes szavazások eredményét;
— a hozott határozatokat a végrehajtásáért felel´ós és a
határid´ó megjelölésével.
(9) A testületi tagok hozzászólásukat írásban is csatolhatják a jegyz´ókönyvhöz.

9. §
(1) Az ORTT minden év február 15-éig megtárgyalja a
megel´óz´ó évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját.

Határozatok nyilvántartása

(2) Az Rttv.-ben meghatározott tartalomnak megfelel´ó
jelentést az ORTT minden év március 1-jéig terjeszti az
Országgy´úlés elé.

11. §

Jegyz´ókönyv
10. §
(1) Az ORTT ülését hangszalagon kell rögzíteni. Az
ülést rögzít´ó hangszalag nem selejtezhet´ó.
(2) Az ORTT ülésér´ól írásos jegyz´ókönyv készül, melyet
a Testület egy tagja és az ülés levezet´ó elnöke hitelesít.
(3) A hitelesítési feladatot a Testület tagjai külön határozat szerinti sorrendben látják el.
(4) A jegyz´ókönyvet úgy kell elkészíteni, hogy azt a
hitelesít´ók az ülést követ´ó 3. (harmadik) munkanapon
megtekinthessék és esetleges kiegészítésükkel, véleményeikkel ellátva aláírhassák.
(5) A jegyz´ókönyvet ezt követ´óen megtekintésre haladéktalanul el kell juttatni az ORTT tagjaihoz, akik az
abban foglaltakkal kapcsolatos esetleges kifogásaikat a
következ´ó ülés berekesztéséig terjed´ó határid´ón belül közölhetik a hitelesítést végz´ó taggal. Az eredményes egyeztetés után a hitelesített emlékeztet´ót, illetve jegyz´ókönyveket az elnök, távollétében az ülésen elnökl´ó írja alá. Eredménytelen egyeztetés esetén a kifogás tartalmáról és a
hiteles szöveg rögzítésér´ól a testületi ülés a szavazati jogosultságok egyszer´ú többségével dönt.
(6) Az ülésr´ól készített jegyz´ókönyv nem selejtezhet´ó,
levéltárba adásáról 20 év elteltével kell gondoskodni.
(7) A jegyz´ókönyv vezetésér´ól a f´óigazgató személyesen
vagy az Iroda vezet´ó beosztású jogász végzettség´ú tisztségvisel´óje útján gondoskodik.
(8) A jegyz´ókönyvnek tartalmaznia kell:
— az ülésen jelen lev´ó testületi tagok és más jelenlév´ók
nevét;
— az elfogadott, tárgyalt napirendi pontokat;

(1) Az OR TT testületi határozatait a 10. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott módon kell hitelesíteni és
egyeztetni.
(2) Létrejött és hitelesített szöveg´ú határozatot az
ORTT határozatok könyvében kell nyilvántartani. A nyilvántartásban rögzíteni kell a határozat számát és létrejöttének napját. A határozatok könyve a határozatokat
havonkénti bontásban, emelked´ó számsorrendben tartalmazza.
(3) A határozatok könyvének minden lapját számozni
kell, és a számozott lapok alját az ORTT Irodájának f´óigazgatója vagy a f´óigazgató által meghatározott személy
köteles saját kez´ú aláírásával ellátni.

Határozatok közlése
12. §
(1) Az ORTT az 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdés
j) pontjában foglalt feladatának ellátása során keletkezett
határozatokat a Kulturális Közlönyben hozza nyilvánosságra, a határozatnak a határozatok könyvében történ´ó
nyilvántartásától számított 8 napon belül.
(2) A Testület határozathozatalakor megállapíthatja,
hogy határozata normatív határozatnak min´ósül. Ha a Testület a határozatot normatív határozatnak min´ósíti, köteles a határozatot az el´óz´ó bekezdésben foglalt módon közzétenni.
(3) A Testület jogosult konkrét ügyben hozott határozatáról megállapítani, hogy annak közzététele — amenynyiben a közzététel a határozattal érintett szervezet vagy
személy személyiségi jogait nem sérti — kívánatos, és elrendelheti, hogy a határozatot a Kulturális Közlönyben
közzé kell tenni. A (3) bekezdésben foglalt közzététel id´ópontjára az (1) bekezdésben meghatározott határid´ót kell
betartani.
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(4) Az ORTT határozatát a határozatot kezdeményez´ó
féllel és a határozatban érintett féllel közölni kell postai
kézbesítés útján. Az ORTT elrendelheti a határozatnak
megfelel´ó helyen, kifüggesztéssel történ´ó közzétételét. A
kifüggesztés helyét, id´ópontját és id´ótartamát a határozatban rögzíteni kell.
(5) Az ORTT bels´ó szervezeti rendjére, a M´úsorszolgáltatási Alappal fennálló kapcsolatára vagy más, az Alapot
érint´ó nem normatív jelleg´ú határozatát köteles az érintett
szervezeti egységgel, valamint a M´úsorszolgáltatási Alappal közölni a szervezeti egység vezet´óinek, illetve az Alap
igazgatójának történ´ó postai kézbesítés vagy tényleges átvételt igazoló írásbeli elismervény útján.
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(8) A Testület a Panaszbizottság jogszabályt, illetve ügyrendet sért´ó határozatát megsemmisítheti, és a Panaszbizottságot új eljárásra utasíthatja, amennyiben nincs jogi
lehet´ósége az ügyben érdemi döntés meghozatalára. E határozat ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
(9) A Panaszbizottság eljárásának részletes szabályait
külön ügyrend határozza meg.

Az ORTT Irodája
14. §

(6) A M´úsorszolgáltatási Alap által ellátandó feladatokban hozott valamennyi határozatot a M´úsorszolgáltatási
Alappal kézbesítés útján az (5) bekezdésben foglalt módon
közölni kell.

Az Iroda felépítését, m´úködési rendjét, az ezzel kapcsolatos feladat-, hatás- és jogköröket, illetve felel´ósségi viszonyokat az Iroda Szervezeti és M´úködési Szabályzata határozza meg.

A Panaszbizottság

A Testület tagjai és az Iroda viszonya

13. §

15. §

(1) A Panaszbizottság az ORTT által felkért, köztiszteletben álló és az Rttv. szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot vállaló magyar állampolgárokból áll. A Panaszbizottság tagjait a Testület külön, személyre szóló határozattal bízza meg.

(1) A Testület tagjai jogosultak az Irodában keletkezett,
illetve az Irodához érkezett valamennyi iratba betekinteni,
illetve azokról másolatot készíteni.

(2) Az ORTT a háromtagú tanácsok kijelölésekor az
összeférhetetlenségi szabályokon túlmen´óen a Polgári
Törvénykönyvben szabályozott és a hozzátartozói min´óségen alapuló elfogultsági szabályokat is figyelembe
veszi.
(3) Az eljáró Panaszbizottság tanácsának elnöke minden esetben jogi végzettség´ú személy.
(4) A Panaszbizottság eljárása írásban megfogalmazott
panasz alapján indul. A Panaszbizottság a polgári perrendtartásnak a képviseleti jogosultságokra, a felek egyenl´óségére, a nyilvánosság és a pártatlanság elvének érvényesítésére vonatkozó szabályait az eljárás során kiemelten érvényesíti.
(5) A Panaszbizottság eljárásában a bizonyítékokat szabadon mérlegeli. Az eljárás során a feleket lehet´óség szerint meg kell hallgatni. A meghallgatástól való távolmaradás azonban az eljárás folytatásának nem akadálya.
(6) A meghozott határozatot minden esetben a feleknek
írásban is, a jogorvoslati lehet´óségre utalással az eljáró
Panaszbizottság közvetlenül küldi meg.
(7) A Panaszbizottság döntése elleni kérelemmel közvetlenül az ORTT-hez lehet fordulni. A m´úsorszolgáltató
jogorvoslati kérelme halasztó hatályú.

(2) Az Irodához érkezett, a Testület hatáskörét érint´ó
beadványokról az Iroda a Testület tagjait a tárgy megjelölésével külön kérés nélkül értesíti.
(3) Az Iroda f´óigazgatója köteles a Testület tagjai részére a szakmai felvilágosítást kérésükre megadni. A f´óigazgató e feladat ellátásával az Iroda vezet´óit és dolgozóit is
megbízhatja.
(4) Az (1)—(3) bekezdésben foglalt feladatok teljesítéséért az irodavezet´ó-f´óigazgató felel´ós. A f´óigazgató az
Iroda munkarendjében szabályozza e feladatok teljesítésének rendjét.
(5) A jelen § (1)—(3) bekezdéseit a M´úsorszolgáltatási
Alap, illetve annak vezet´ói és dolgozói vonatkozásában is
megfelel´óen alkalmazni kell azzal, hogy a bennük foglalt
feladatok teljesítéséért az Alap igazgatója felel.

Záró rendelkezések
16. §
Az ORTT ezen ügyrendje 2001. szeptember 1-jén lép
hatályba. A Magyar Közlönyben történ´ó kihirdetésér´ól az
ORTT elnöke gondoskodik.
Országos Rádió és Televízió Testület
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken
kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárm´ú törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
831213A
136841A
210398B
969898A
036642B
014510B
357266A
444251A
460181A
782189A

826691A
744134A
418303B
957472A
408724B
712202A
722811A
161106A
742048A

705022A
663257A
628563A
532826A
755328A
742837A
188487A
605491A
285822B
956433A

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

MEGJELENT
a

MAGYARKÖZLÖNYTÁRGYMUTATÓJA
a 2001. augusztus hónapban megjelent jogszabályokról, határozatokról
és közleményekr´ól.
A tárgymutatót a Magyar Közlöny mai számához mellékeljük.
A tárgymutató árát az el´ófizetési díj magában foglalja.
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KÜLÖNSZÁM

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

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendelem a Magyar Közlöny különszámot (A Munka Törvénykönyve) ........ példányban
Ára: 728 Ft + postaköltség. A befizetéshez számlát kérek/csekket kérek. (A megfelel´ót kérjük aláhúzni).
Megrendel´ó neve:
Megrendel´ó címe:
Dátum:

Aláírás:

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

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 376 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kötet a 2001. január 1-jét´ól hatályos, a számvitelr´ól szóló 2000. évi C. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeleteket
tartalmazza, így a különböz´ó gazdálkodók (a biztosítók; a betétbiztosítási és az intézményvédelmi alapok, valamint a befektet´ó-védelmi alap; a befektetési alapok; a kockázati t´óketársaságok és a kockázati t´ókealapok; a Pénztárak Garancia Alapja; az egyházi jogi
személyek; az ÁPV Rt.; az árut´ózsde, az értékpapír-t´ózsde és az elszámolóházak; az MNB; a magánnyugdíjpénztárak; az önkéntes
nyugdíjpénztárak; az államháztartás szervezetei; a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások; a befektetési vállalkozások; az önkéntes
kölcsönös egészség- és önsegélyz´ó pénztárak; a Magyar Államkincstár; illetve egyes egyéb szervezetek) beszámolókészítési,
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, továbbá a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól rendelkez´ó
jogszabályokat.
A kézirat lezárva: 2001. április 2-án.
Ára: 2380 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy
267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
cím´ú kiadványt ................. példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: .............................................................................................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszer´ú aláírás

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.
A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhet´ó a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2001. évi éves el´ófizetési díj: 48 720 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 84 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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