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II. rész

JOGSZABÁLYOK
Törvények
1998. évi I.
törvény

az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
módosításáról*
1. § Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
törvény 1. §-ának a) és 30. §-a (1) bekezdésének a) pontjából ,,a törvényjavaslat,’’ szövegrész, a 21. §-a (1) bekezdésének a) pontja és 33. §-a hatályát veszti.

1998/10. szám

A Kormány rendeletei
A Kormány
24/1998. (II. 18.) Korm.
rendelete
a menekültügyi eljárás részletes szabályairól,
továbbá a kérelmez´ók, a menedékesek és a befogadottak
okmányairól
A Kormány a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Met.) 60. §-a (1) bekezdésének
a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Gál Zoltán s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

1998. évi II.
törvény
a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény
módosításáról**
1. § A sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény 14. §-a
(1) bekezdésének a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[Az e törvényben, valamint a nemzetközi sportszövetségek
alapszabályaiban a nemzeti szövetségek számára meghatározott feladatok ellátására, önkormányzati elven alapuló
köztestületként, országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) m´úködik, amennyiben megfelel a
következ´ó együttes feltételeknek:]
,,a) a sportág nemzeti szövetsége a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (AGFIS), illetve a Nemzetközi
Sakkszövetségnek (FIDE) tagja vagy a NOB által elismert
sportágak között szerepel;’’

(1) Ez a rendelet állapítja meg a menekültkénti, a menedékeskénti és a befogadottkénti elismerésre irányuló
menekültügyi hatósági eljárás részletes szabályait.
(2) E rendelet határozza meg
a) a menekültkénti vagy menedékeskénti elismerését
kér´ó külföldi (a továbbiakban együtt: kérelmez´ó) magyarországi tartózkodásra és ellátásokra való jogosultságát igazoló okmányainak,
b) a menedékes és a befogadott magyarországi tartózkodásra és ellátásokra való jogosultságát igazoló okmányainak
fajtáit és azok adattartalmát.

AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG
2. §
A menekültkénti, menedékeskénti, illet´óleg befogadottkénti elismerésre irányuló eljárás a Menekültügyi és
Migrációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe
tartozik.

A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS
Az eljárás megindítása

2. § Ez a törvény a kihirdetését követ´ó 15. napon lép
hatályba.
Göncz Árpád s. k.,

Dr. Gál Zoltán s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgy´úlés elnöke

* A törvényt az Országgy´úlés az 1998. február 3-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgy´úlés az 1998. február 10-i ülésnapján fogadta el.

3. §
(1) A kérelmet szóban és írásban a Hivatalnál lehet
benyújtani.
(2) Ha a kérelmez´ó írásbeli kérelmét a menekültügyi
hatósághoz az idegenrendészeti hatóság vagy közvetlenül
a kérelmez´ó továbbította, a kérelem benyújtásának napja
az a nap, amelyen a kérelem a Hivatalhoz érkezett.
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(3) Ha az idegenrendészeti hatóság a külön törvényben
foglaltak alapján a külföldi részére kötelez´ó tartózkodási
helyet jelölt ki, vagy idegenrendészeti ´órizetét rendelte el,
a Hivatal a kérelem benyújtása érdekében köteles a külföldit a kijelölt tartózkodási helyen, illet´óleg az ´órizetben
meghallgatni. A meghallgatást azt követ´ó 5 munkanapon
belül kell elvégezni, hogy az idegenrendészeti hatóság a
külföldi menekülési szándékát rögzít´ó nyilatkozatát a Hivatal részére megküldte.
(4) A szóban el´óterjesztett kérelem benyújtásának napja a jegyz´ókönyv keltezésének napja.
4. §
(1) Ha a kérelmet szóban terjesztik el´ó és a kérelmez´ó
a magyar nyelvet nem beszéli, számára az anyanyelvén vagy
általa értett más nyelven beszél´ó tolmácsot köteles a Hivatal biztosítani. A tolmács kirendelését´ól el lehet tekinteni, ha az eljáró ügyintéz´ó a kérelmez´ó anyanyelvén vagy
általa értett más nyelven beszél.
(2) A kérelmez´ó igényére — ha ez az eljárás lefolytatását
nem akadályozza — vele azonos nem´ú tolmácsot kell kirendelni, és azonos nem´ú ügyintéz´ó jár el.
(3) A kérelmez´ó ruházatának átvizsgálásakor a kérelmez´óvel azonos nem´ú ügyintéz´ó jár el.
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g) jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó nyilatkozatot;
h) Magyarországra érkezéséhez vezet´ó útvonalat, az
országhatár átlépésének helyét, idejét;
i) nyilatkozatát arról, hogy a 10. § (1) bekezdésében
felsorolt valamely betegségben szenved-e, illet´óleg — az
ott meghatározottak szerint — fert´óz´ó betegség kórokozóját hordozza-e a szervezetében.
(2) Ha menekültkénti elismeréséért folyamodó kérelmez´ó
az ország területére közvetlen családtagjával együtt érkezett
és a kérelem a közvetlen családtagra is kiterjed, a jegyz´ókönyvnek az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a közvetlen családtagra vonatkozóan is tartalmaznia kell.
(3) A jegyz´ókönyvet a kérelmez´ónek, tolmács közrem´úködése esetén a tolmácsnak is alá kell írnia.

7. §
(1) Ha a kérelem benyújtását megel´óz´óen idegenrendészeti eljárás nem indult vagy az idegenrendészeti hatóság
erre intézkedést nem tett, a kérelmez´ó arcképmásának és
— ha a 14. életévét betöltötte — ujjlenyomatának rögzítésér´ól a Hivatal a kérelem benyújtásakor gondoskodik.
(2) A Hivatal az ujjlenyomatot haladéktalanul továbbítja a külön jogszabályban meghatározott adatkezel´ó szervnek.

5. §
(1) A menekült és a menedékes a Magyarországon született gyermekének elismerése iránti kérelmet a gyermek
születését követ´ó 30 napon belül nyújthatja be.
(2) A befogadott köteles a születést követ´ó 30 napon
belül a Hivatalhoz bejelenteni, ha Magyarországon gyermeke született.
6. §
(1) A szóban el´óterjesztett kérelemr´ól jegyz´ókönyvet
kell felvenni, amely az eljárásbeli jogokról, kötelezettségekr´ól szóló tájékoztatás mellett tartalmazza a kérelmez´ó
a) személyazonosító adatait (nevét, korábbi nevét, álnevét, jelenlegi és korábbi állampolgárságát, nemét, születési helyét és idejét, anyja nevét;
b) menekülését el´óidéz´ó okokat, továbbá nemzeti,
nemzetiségi hovatartozására, vallásos meggy´óz´ódésére vonatkozó adatot, ha a kérelem indokolásában ilyen adatra
hivatkozik;
c) személyazonosító és úti okmányának adatait (az okmány azonossági jelét és számát, érvényességi idejét, a
kiállítás helyét és idejét, a kiállító hatóság nevét);
d) családi állapotát, foglalkozását, iskolai végzettségét;
e) magyarországi szálláshelyét, tartózkodási helyét;
f) állampolgársága — hontalan esetén szokásos tartózkodási helye — szerinti lakcímét;

A kérelmez´ó jogai és kötelezettségei
8. §
(1) A kérelem el´óterjesztésének napjától a kérelmez´ó
szálláshelyét a Hivatal engedélyezi.
(2) Szálláshely lehet
a) a befogadó állomás,
b) a szerz´ódés alapján fenntartott szálláshely,
c) az idegenrendészeti hatóság által elrendelt kötelez´ó
tartózkodási hely,
d) az idegenrendészeti ´órizet helye.
(3) Szálláshelyként — a (4) bekezdésben foglalt kivétellel — az érintett kérelmére magánszállás is engedélyezhet´ó.
(4) Idegenrendészeti ´órizetben lév´ó kérelmez´ó részére
más szálláshelyet a Hivatal nem engedélyezhet.

9. §
(1) A kérelmez´ó az eljárás tartama alatt köteles a menekültügyi hatósággal együttm´úködni és az engedélyezett
szálláshelyen érvényes magatartási szabályokat megtartani. A kérelmez´ót erre írásban figyelmeztetni kell.
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(2) A 8. § (2) bekezdésének a)—b) pontjában és a 8. §
(3) bekezdésében meghatározott szálláshelyen való életvitelszer´ú tartózkodás szabályait az szegi meg, aki onnan
24 órát meghaladóan úgy távozik el, hogy azt a szálláshely
vezet´ójének, magánszállás esetén a Hivatalnak önhibájából nem jelenti be.
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(2) Ha a Hivatal a kérelmez´ót menekültként, menedékesként vagy befogadottként elismerte, az (1) bekezdésben
meghatározott okmányt a kiállító hatóságnak az elismer´ó
határozat joger´óre emelkedésének napján köteles visszaküldeni. Ha a Hivatal az elismerést megtagadta vagy a
hivatalból indult eljárást a befogadottkénti elismerés feltételeinek hiányában megszüntette, az okmányokat a kérelmez´ó részére kell átadni.

10. §
13. §
(1) A kérelmez´ót közegészségügyi érdekb´ól el kell különíteni, amíg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatnak az engedélyezett szálláshely szerint illetékes
megyei (f´óvárosi) intézete (a továbbiakban: Intézet) által
kiállított igazolás nem tanúsítja, hogy a kérelmez´ó az elvégzett vizsgálatok és észlelt tünetek alapján nem szenved
AIDS, tbc, lepra megbetegedésben, akut fert´óz´ó betegségben, továbbá tetvességben, rühösségben, valamint a felsoroltak tekintetében nem fert´óz´óképes, és nem kórokozóhordozó.
(2) Az Intézet állapítja meg, hogy a kérelmez´ó mely
hiányzó véd´óoltásnak köteles magát alávetni.
(3) Az igazolás kiállításához szükséges orvosi vizsgálatot és a hiányzó véd´óoltások pótlását az Intézet által kijelölt egészségügyi intézményben kell elvégezni. A véd´óoltás
megtörténtét az igazolásra kell feljegyezni.
(4) Ha a kérelmez´ó az (1) bekezdésben meghatározott
betegségben szenved, valamint a felsoroltak tekintetében
fert´óz´óképes, illetve kórokozó-hordozó, a szükséges közegészségügyi intézkedéseket az Intézet teszi meg.

11. §
(1) A kérelmez´ó a személyazonosságát igazoló okmányait, úti okmányait, az egészségügyi igazolását, továbbá
minden olyan okmányát, amely olyan adatot tartalmaz,
amelyre a kérelmez´ó a kérelemben hivatkozott, köteles a
Hivatalnál letétbe helyezni.
(2) A letétbe helyezett okmányokat — a (3) bekezdésben foglalt kivétellel — az ügy érdemében hozott határozat
joger´óre emelkedésének napján vissza kell adni.
(3) A hamis, illet´óleg hamisított okmányokat az Országos Rend´ór-f´ókapitányságnak meg kell küldeni, és err´ól
egyidej´úleg az eljáró idegenrendészeti hatóságot is értesíteni kell.

(1) A kérelmez´ó jogosult arra is, hogy az Egyesült Nemzetek Menekültügyi F´óbiztossága mellett igénybe vegye az
általa kiválasztott valamely, Magyarországon bejegyzett, a
menekültek jogvédelmét segít´ó társadalmi szervezet képvisel´ójének közrem´úködését.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott képvisel´ó részére a Hivatal köteles lehet´óvé tenni, hogy az államtitkot
vagy szolgálati titkot tartalmazó iratok kivételével az iratokba betekinthessen, ha erre a képvisel´ót a kérelmez´ó
írásban felhatalmazta. A felhatalmazott képvisel´ó jelen
lehet a kérelmez´ó meghallgatásán, amelyr´ól — az els´ó
meghallgatás kivételével — a Hivatal a meghallgatás határnapját legalább 3 naptári nappal megel´óz´óen értesíti.

A kérelmez´ó részvétele az eljárásban
A meghatalmazott
14. §
(1) A kérelmez´ó mellett az eljárásban törvényes képvisel´óje és meghatalmazottja is eljárhat, aki a képviseleti
jogosultságát, illet´óleg meghatalmazását köteles igazolni.
(2) Ha a kérelmez´ó 18. életévét még nem töltötte be és
törvényes képvisel´óje nincs, a Hivatal az ügygondnok kirendelésér´ól köteles a kérelem benyújtását követ´óen haladéktalanul intézkedni. Ügygondnok kirendelését kell kérni akkor is, ha a törvényes képvisel´ó a kiskorú kérelmez´ó
meghallgatásán azért nem lehet jelen, mert azzal a tényállás tisztázását akadályozná.
(3) A kérelmez´ó helyett az eljárásban a képvisel´ó vagy
a meghatalmazott nem járhat el.
(4) Az iratokat a törvényes képvisel´ó részére a kérelmez´óvel egyidej´úleg kézbesíteni kell.

A tényállás tisztázása
12. §

A nyilatkozat

(1) Ha a kérelmez´ó az idegenrendészeti hatóság által
kiállított, magyarországi tartózkodásra jogosító okmánnyal rendelkezik, az eljárás befejezéséig azt köteles a
Hivatalnak átadni.

15. §
(1) A Hivatal az írásbeli kérelem benyújtását követ´ó
5 napon belül meghallgatást tart.
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(2) A meghallgatáson a kérelmez´ónek nyilatkoznia kell
a kérelem benyújtásának okairól, Magyarországra érkezésének körülményeir´ól, és a rendelkezésére álló, a kérelmet
alátámasztó és még el´ó nem terjesztett bizonyítékait át kell
adnia. E kötelezettségeir´ól a kérelmez´ót a meghallgatás
megkezdésekor figyelmeztetni kell.
(3) A nagykorú közvetlen családtagjaival együtt érkez´ó
kiskorú kérelmez´ót akkor lehet meghallgatni, ha 14. életévét betöltötte és az eljárás adatai alapján a meghallgatása
a tényállás tisztázása érdekében nélkülözhetetlen.
A bizonyítás
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Szakhatósági közrem´úködés
20. §

(1) A Hivatal a kérelmez´ó meghallgatását követ´óen
köteles megkeresni a Nemzetbiztonsági Hivatalt. A megkeresésnek tartalmaznia kell a 6. § (1) bekezdésének
a), c)— h) pontjaiban foglalt adatokat.
(2) A Nemzetbiztonsági Hivatal a kérelmez´ót meghallgathatja.
(3) A szakhatósági állásfoglalás határideje a megkeresést´ól számított 30 nap, kivéve, ha a Nemzetbiztonsági
Hivatal a nyilatkozattételre további 15 napot kért.

16. §
(1) A bizonyítás során különösen
a) valószín´úsíteni kell, hogy a kérelmez´óre nézve a
menekülésre késztet´ó okok fennállnak;
b) meg kell állapítani, hogy van-e az elismerést kizáró,
illet´óleg korlátozó ok.
(2) Menedékeskénti elismerését kér´ó esetén az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak mellett azt kell vizsgálni,
hogy a kérelmez´ó megfelel-e a Kormány befogadásról rendelkez´ó döntésében foglaltaknak.

KÜLÖNÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
21. §
Az eljárás általános szabályait a repül´ótéri és a rövidített
eljárásban a 22—26. §-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A repül´ótéri eljárás

17. §

22. §

(1) Ha a kérelmez´ó menekültkénti elismerését kizáró ok
nem áll fenn, és a belügyminiszter kivételesen méltányosságot gyakorolt, a bizonyítást nem kell tovább folytatni.

(1) A magyar államhatáron beléptetésre jelentkez´ó külföldit a Met. 42. § (1) bekezdésében meghatározott esetben
a Nemzetközi Légiforgalmi Határátkel´óhelyen m´úköd´ó
idegenrendészeti hatóság a beléptetés mell´ózésével nyilatkoztatja a menekülés okairól, és egyidej´úleg a Hivatalt
err´ól értesíti.

(2) Ha a menedékeskénti elismerését kér´ó az eljárás
során a továbbiakban menekültkénti elismerését kéri, az
eljárást az általános szabályok szerint kell folytatni. A
menekültkénti elismerésre irányuló eljárás megindításának napja az eredeti kérelem benyújtásának napja.

(2) A Hivatal az értesítést követ´óen a kérelmez´ót haladéktalanul meghallgatja.

18. §

(3) A külföldi elhelyezésér´ól a Hivatal döntéséig az
(1) bekezdésben meghatározott idegenrendészeti hatóság
gondoskodik.

(1) A Hivatal — a kérelmez´ó személyes adata kivételével — a Külügyminisztériumtól, a nemzetbiztonsági szolgálatoktól, továbbá bíróságtól a kérelem elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázásához szükséges
információt kérhet.

(4) Ha a kérelmez´ó személyazonosságát nem igazolta,
és a Hivatal megállapította, hogy a kérelmez´ó biztonságos
harmadik országból érkezett, és ez a vélelem nem d´ólt meg,
a kérelem elutasításáról azonnal határoz, és err´ól a közrem´úköd´ó idegenrendészeti hatóságot tájékoztatja.

(2) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott információt igényelheti az Egyesült Nemzetek Menekültügyi
F´óbiztosának képvisel´ójét´ól, hazai és nemzetközi szervezetekt´ól, továbbá más országok menekültügyi szerveit´ól.

(5) Ha az érdemi határozatot nem lehet azonnal vagy
rövidített eljárásban sem meghozni, a kérelmez´ó államhatáron történ´ó beléptetését a Hivatal kezdeményezi, és a
menekültügyi eljárást az általános szabályok szerint folytatja le.

19. §
Az eljárás során a Hivatal nem léphet kapcsolatba a
kérelmez´ó származási országával vagy olyan országgal,
amelyr´ól feltételezhet´ó, hogy információt továbbít a származási országba.

23. §
(1) A kérelmez´ónek át kell adnia a Hivatal részére azt a
hamis vagy meghamisított úti okmányt, amelyet az utazás
során felhasznált.
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(2) Együttm´úködési kötelezettségét megszegi az a kérelmez´ó, aki az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget vagy hamis, illet´óleg hamisított úti
okmányának valótlan tartalmához a szóbeli kérelem felvétele során ragaszkodik.
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(3) A megkereséshez csatolni kell az idegenrendészeti
eljárás során felvett jegyz´ókönyvek másolati példányát, a
külföldi által felajánlott bizonyítékokat.
28. §
(1) A Hivatal a külföldit meghallgathatja.

A rövidített eljárás
24. §
A kérelmez´ót a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell
arról, hogy a Hivatal a kérelmet rövidített eljárásban bírálja el.

(2) A Hivatal a külföldi visszairányításával összefügg´ó
megkeresés esetén 3 munkanapon belül nyilvánít véleményt.
(3) A külföldi kiutasításával összefügg´ó megkeresés esetén a véleményadásra nyitvaálló határid´ó 15 nap.
A befogadottkénti elismerésre irányuló eljárás

25. §
29. §
A kérelmez´ó az érdemi határozat meghozataláig valószín´úsítheti, hogy a kérelme nem nyilvánvalóan alaptalan.
Ennek megfelel´óen különösen a kérelmez´ó
a) személyazonosságát hitelt érdeml´óen igazolhatja,
b) az üldöztetését, illet´óleg az attól való megalapozott
félelmét alátámasztó bizonyítékot nyújthat be.

26. §
A rövidített eljárásban a Nemzetbiztonsági Hivatal a
megkeresést´ól számított 5 napon belül küldi meg szakhatósági állásfoglalását a Hivatal részére.

(1) Ha a Hivatal szakhatósági közrem´úködése során
megállapítja, hogy a visszairányítás, illet´óleg a kiutasítás
tilalma fennáll, az eljárás általános szabályai szerint hivatalból bizonyítási eljárást folytathat le annak megállapítása céljából, hogy a tisztázott személyazonosságú külföldi
befogadottként elismerhet´ó-e.
(2) Ha a Hivatal a bizonyítási eljárás során megállapítja,
hogy a külföldi befogadottként nem ismerhet´ó el, az eljárást megszünteti.
A

HATÁROZAT
30. §

A Hivatal szakhatósági közrem´úködése
az idegenrendészeti eljárásban
27. §
(1) Ha az idegenrendészeti hatóság eljárása során megállapítja, hogy a külföldi visszairányítása, illet´óleg kiutasítása a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény
32. § (1) bekezdésében foglalt tilalomba ütközhet, a Hivatalnál kezdeményezi annak vizsgálatát, hogy a tilalom
ténylegesen fennáll-e.
(2) A megkeresésnek tartalmaznia kell a külföldi
a) személyazonosító adatait,
b) személyazonosító és úti okmányának adatait,
c) a vele együtt érkez´ó közvetlen családtagjai személyazonosító adatait,
d) az állampolgársága — hontalan esetén szokásos tartózkodási helye — szerinti ország nevét,
e) a b) pont szerinti országban lév´ó utolsó tartózkodási
helyének címét.

(1) A Hivatal a kérelem tárgyában, illet´óleg hivatalból
indult eljárásban a következ´ók szerint határoz:
a) a kérelemnek helyt ad, és a kérelmez´ót menekültként elismeri;
b) a kérelmez´ó menekültkénti elismerését megtagadja;
c) a kérelmez´ót menedékesként elismeri;
d) a kérelmez´ó menedékeskénti elismerését megtagadja;
e) a kérelmez´ó menedékeskénti elismerését megtagadja, de a külföldit befogadottként elismeri;
f) a külföldit befogadottként elismeri;
g) a menekültkénti, menedékeskénti, illet´óleg befogadottkénti elismerést visszavonja.
(2) A menedékeskénti és a befogadottkénti elismerésr´ól
szóló határozatot az ügyiratra kell feljegyezni.
31. §
(1) A menekültkénti, menedékeskénti vagy befogadottkénti elismerés visszavonása tárgyában az eljárás — a Met.
6. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt eset kivételével
— hivatalból indul, illet´óleg hivatalból folytatható.
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(2) A Met. 6. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben az eljárást a Nemzetbiztonsági Hivatal
kezdeményezi.
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(3) A Hivatal a menedékes és a befogadott részére, ha
nem rendelkezik származási országa érvényes úti okmányával — külön jogszabályban foglaltak szerint — egyszeri
kiutazásra és visszatérésre jogosító okmányt ad ki.

A határozat közlése
35. §
32. §
(1) A határozatot a kérelmez´ó anyanyelvén vagy általa
értett más nyelven kihirdetéssel kell közölni.
(2) A menekültkénti elismerésr´ól szóló határozatot,
továbbá a 30. § (1) bekezdés b), d)—f) pontjában meghatározott, magyar nyelven szövegezett határozatot a kihirdetéssel egyidej´úleg a kérelmez´ónek át kell adni.
(3) Ha a kérelmez´ó ismeretlen helyen tartózkodik a
határozat közszemlére tétellel való közlésének nincs helye.
Ebben az esetben a határozat joger´óre emelkedésének
napja a keltezés napja.

33. §
A határozatot meg kell küldeni:
a) a kérelmez´ó szálláshelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságnak;
b) a 27. §-ban foglalt idegenrendészeti hatóságnak;
c) a Nemzetbiztonsági Hivatalnak;
d) ha a kérelem benyújtásakor idegenrendészeti eljárás
folyt, az eljáró idegenrendészeti hatóságnak;
e) az Egyesült Nemzetek Menekültügyi F´óbiztosság
Budapesti Képviseletének, ha a határozat a menekültkénti
elismerésre irányuló eljárásban született.

A MENEKÜLTKÉNTI VAGY MENEDÉKESKÉNTI
ELISMERÉSÉT KÉR ´Ó,
A MENEDÉKES ÉS A BEFOGADOTT OKMÁNYAI
34. §
(1) A kérelmez´ó, a menedékes és a befogadott számára
e rendeletben meghatározott okmányok kiadására, továbbá az adatokban bekövetkezett változások átvezetésére a
Hivatal jogosult.
(2) A kiadott okmány — a (3) bekezdésben meghatározott úti okmány kivételével — a kérelmez´ó, a menedékes,
illet´óleg a befogadott
a) személyazonosságát,
b) az ország területén és a kijelölt szálláshelyen való
tartózkodásra, továbbá a külön jogszabály szerint biztosított ellátások igénybevételére való jogosultságát
igazolja.

(1) A 41—42. §-okban és a 45—46. §-okban meghatározott okmányok érvényességi ideje a kiállítástól számított
egy évet nem haladhatja meg. Az okmányok érvényességi
ideje meghosszabbítható.
(2) A kiállított okmány érvényességi idejének lejártát a
Hivatal naptári év, hónap, nap megjelöléssel állapítja meg.

36. §
(1) A kiállított okmány érvényességi idejének lejártát
megel´óz´óen érvénytelenné válik, ha
a) a benne szerepl´ó adatok sérülés, rongálás vagy egyéb
ok miatt felismerhetetlenné válnak,
b) tulajdonosa meghalt,
c) a kiállítás jogcíme megsz´únt.
(2) Az elveszett okmány a pótlására kiállított okmány
kiállításának napján érvényét veszti.

37. §
A Hivatal az érvénytelen okmányt bevonja.

38. §
(1) Az okmányt a tulajdonosa köteles magánál tartani,
azt átruházni, abba — az arra jogosult szerv kivételével —
bejegyzést tenni nem szabad.
(2) Az okmány tulajdonosa az okmány elvesztését, érvénytelenné válását haladéktalanul köteles bejelenteni a
Hivatalnak.
39. §
(1) A Hivatal az érvénytelen, sérült vagy megrongálódott okmányt, amennyiben a kiállítás oka változatlanul
fennáll, az okmány tulajdonosának kérelmére kicseréli.
(2) Az okmány kicserélésére vonatkozó kérelemhez az
okmány tulajdonosa köteles 2 db arcfényképet csatolni.

40. §
Az elvesztés miatt érvénytelenné váló okmányról a
Hivatal az új okmány kiállításával egyidej´úleg tájékoztatja

704

MAGYAR KÖZLÖNY

az okmány tulajdonosának lakcíme szerint illetékes rend´órkapitányságot, illet´óleg az okmány tulajdonosa számára
rendszeres pénzbeli ellátást folyósító szervet.

A menekültkénti elismerését kér´ó okmánya
41. §
(1) A Hivatal a menekültkénti elismerését kér´ó részére
az els´ó meghallgatás alkalmával igazolványt állít ki, amelynek adattartalma a következ´ó:
a) a kérelmez´ó családi és utóneve,
b) születési helye és ideje,
c) állampolgársága,
d) arcképmása,
e) az igazolvány tulajdonosának aláírása,
f) tartózkodási helye,
g) a kérelmez´ó 14 évnél fiatalabb közvetlen családtagjának neve és születési ideje,
h) az igazolvány sorszáma,
i) az igazolvány kiállításának helye, ideje,
j) az igazolvány érvényességi ideje,
k) a kiállító szerv ügyintéz´ójének aláírása,
l) a kiállító szerv bélyegz´ólenyomata.
(2) A rendelet 22. §-a szerinti eljárásban az (1) bekezdés
szerinti igazolványt a kérelmez´ó államhatáron történ´ó beléptetését követ´óen kell kiállítani.

A menedékeskénti elismerését kér´ó
és a menedékes okmánya
42. §
A Hivatal a menedékeskénti elismerését kér´ó részére az
els´ó meghallgatás alkalmával igazolványt állít ki, amelynek
adattartalma a következ´ó:
a) az igazolvány tulajdonosának családi és utóneve,
b) születési helye és ideje,
c) állampolgársága,
d) arcképmása,
e) az igazolvány tulajdonosának aláírása,
f) tartózkodási helye,
g) 14 évnél fiatalabb közvetlen családtagjának neve és
születési ideje,
h) az igazolvány sorszáma,
i) az igazolvány kiállításának helye, ideje,
j) az igazolvány érvényességi ideje,
k) a kiállító szerv ügyintéz´ójének aláírása,
l) a kiállító szerv bélyegz´ólenyomata,
m) a kiállítás jogcíme,
n) a rendszeres pénzbeli ellátás igénybevételét tanúsító
rovat.
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43. §

(1) A Hivatal a kérelmez´ó menedékeskénti elismerését
követ´óen a kiállítás jogcímében bekövetkezett változást a
42. §-ban meghatározott okmányba vezeti be.
(2) Az igazolvány tulajdonosának külön engedély nélküli munkavállalására az (1) bekezdésben foglalt bejegyzést követ´óen kerülhet sor.

44. §
A külön jogszabály szerint megállapított rendszeres
pénzbeli ellátást folyósító szerv a kifizetés megtörténtét
köteles az igazolványba bejegyezni.

A befogadott okmánya
45. §
A Hivatal a befogadott részére az elismerésér´ól rendelkez´ó határozat kihirdetésekor igazolványt állít ki, amelynek adattartalma a következ´ó:
a) a befogadott családi és utóneve,
b) születési helye és ideje,
c) állampolgársága,
d) arcképmása,
e) az igazolvány tulajdonosának aláírása,
f) kijelölt szálláshely címe,
g) a befogadott 14 évnél fiatalabb közvetlen családtagjának neve és születési ideje,
h) az igazolvány kiállításának helye és ideje,
i) az igazolvány sorszáma,
j) az igazolvány érvényességi ideje,
k) a kiállító szerv ügyintéz´ójének aláírása,
l) a kiállító szerv bélyegz´ólenyomata.

Az úti okmány
46. §
(1) A 33. § (3) bekezdésében foglalt úti okmány adattartalma
a) az okmány tulajdonosának jogállása, családi és utóneve, leánykori családi és utóneve, születési helye és ideje,
neme, állampolgársága, arcképmása, saját kez´ú aláírása;
b) az úti okmány száma, érvényességi ideje, kiállításának helye és ideje, a kiállító hatóság neve és bélyegz´ólenyomata.
(2) Az úti okmány csak érvényességi idején belül használható fel utazásra és a Magyar Köztársaság területére
való visszatérésre.
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AZ ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK
RENDSZERE

47. §
2. §
(1) Ez a rendelet — a 41. § (2) bekezdése, a 42. § és a
45—46. §-ok kivételével — 1998. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lév´ó ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet 41. §-ának (2) bekezdése, 42. §-a, valamint 45—46. §-a 1998. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a menekültként való elismerésr´ól szóló 101/1989. (IX. 28.) MT
rendelet hatályát veszti.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
25/1998. (II. 18.) Korm.
rendelete
a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény
hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról
és támogatásáról
A Kormány a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.
törvény 60. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
ÁLTALÁNOS

(1) Az ellátások és támogatások formái a következ´ók:
a) a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások;
b) a pénzbeli ellátások;
c) a pénzbeli támogatások;
d) részesítés adományokból.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások:
a) a befogadó állomáson vagy annak megfelel´ó más
szálláshelyen történ´ó ellátás;
b) az egészségügyi ellátás;
c) a nevelés, oktatás, nevelési-oktatási és gyermekintézményi elhelyezés;
d) a díjmentes magyar nyelvi oktatás.
(3) A pénzbeli ellátások:
a) a rendszeres létfenntartási hozzájárulás;
b) az utazási támogatás;
c) a beiskolázási támogatás;
d) az okmányok fordítási költségének megtérítése.
(4) A pénzbeli támogatások:
a) az egyszeri letelepedési segély;
b) az otthonteremtési támogatás;
c) a lakhatási támogatás;
d) az ország végleges elhagyásának támogatása.

AZ ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK
ÁLTALÁNOS
FELTÉTELEI

RENDELKEZÉSEK
3. §
1. §

(1) A menekültkénti és a menedékeskénti elismerést
kérelmez´ók (a továbbiakban: kérelmez´ó), valamint a menekültek, a menedékesek és a befogadottak létfenntartási
feltételeinek megteremtése, továbbá a menekültek társadalmi beilleszkedésének el´ósegítése állami feladat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat a Belügyminisztérium Menekültügyi és Migrációs Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) közvetlenül, illet´óleg a befogadó állomás
vagy annak megfelel´ó más szálláshely, valamint az ellátásban vagy a támogatásban részesül´ó lakóhelye, szálláshelye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyz´óje, Budapesten a kerületi jegyz´ó (a továbbiakban: jegyz´ó) útján
látja el.
(3) Az ellátással összefügg´ó feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében a Hivatal az egyes ellátási feladatok
teljesítésére e rendelet 30. §-ában foglalt szervekkel az ott
meghatározott feltételek szerint szerz´ódést köthet.

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó térítésmentes ellátást, valamint a pénzbeli ellátást a kérelmez´ó,
a menekült, a menedékes, illet´óleg a befogadott részére
biztosítani kell, ha nem rendelkezik vagyonnal, jövedelemmel, illetve, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
(2) A menekült az (1) bekezdésben meghatározott vagyon- és jövedelemhatártól függetlenül jogosult díjmentes
magyar nyelvi oktatásra.

4. §
E rendelet alkalmazásában jövedelemnek, illet´óleg vagyonnak min´ósül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
4. §-a (1) bekezdésének a)—b) pontjában meghatározott
jövedelem és vagyon.
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5. §

(1) A kérelmez´ó az elismerése iránti kérelmének benyújtásával egyidej´úleg, a befogadott a befogadottkénti
elismerését követ´ó 15 napon belül a Hivatal által rendelkezésére bocsátott nyomtatvány kitöltésével köteles nyilatkozni vagyoni és jövedelmi helyzetér´ól.
(2) A Hivatal a menekült ellátásra jogosító okmányába,
valamint a menedékes és a befogadott magyarországi tartózkodásra és ellátásra jogosító okmányába ,,ellátásra és
támogatásra jogosult’’, illet´óleg ,,ellátásra és támogatásra
nem jogosult’’ bejegyzést tesz. A bejegyzést a Hivatal és a
jegyz´ó módosíthatja.
(3) Ha az ellátásban, illet´óleg támogatásban részesül´ó
vagyona vagy jövedelme elérte a rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértéket,
a) ha befogadó állomáson tartózkodik, akkor a Hivatalnak, egyébként pedig
b) a jegyz´ónek
köteles haladéktalanul, de legkés´óbb 15 napon belül azt
bejelenteni.
(4) A Hivatal, illet´óleg a jegyz´ó a folyósítás ideje alatt az
ellátásban, illet´óleg támogatásban részesül´ót az (1) bekezdés
szerinti nyilatkozat megtételére, illet´óleg vagyonának, jövedelmének igazolására kötelezheti, aki ennek 15 napon belül
köteles eleget tenni.
(5) Amennyiben a vagyoni és jövedelmi helyzetben beállt változást a jegyz´ónek jelentették be, a jogosultságra
vonatkozó bejegyzést a jegyz´ó módosítja, és err´ól haladéktalanul értesíti a Hivatalt.
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elhelyezésér´ól és ellátásáról a befogadó állomás vagy annak megfelel´ó más szálláshely útján a Hivatal gondoskodik.
(2) Az ellátás keretében biztosítani kell:
a) szállást,
b) napi háromszori (reggeli, ebéd, vacsora) étkezést,
c) személyes használatú felszerelést (étkez´ó- és tisztálkodási eszközöket, ruházatot).
(3) A 14. életévét betöltött kérelmez´ó, menekült, menedékes és befogadott a befogadó állomáson tartózkodás
harmadik hónapjától havonként, a belügyminiszter által
meghatározott összeg´ú, szabad felhasználású havi költ´ópénzben részesül. Ha a költ´ópénzben részesül´ó a befogadó
állomás házirendjét ismételten vagy súlyosan megszegi, a
költ´ópénzt meg kell vonni.
(4) A befogadó állomáson nyújtott ellátások körére
vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a befogadó állomásnak megfelel´ó más szálláshely: a szerz´ódés alapján
m´úködtetett szállás- vagy táborhely, illet´óleg az idegenrendészeti hatóság által elrendelt és a Hivatal által engedélyezett tartási hely.

8. §
Ha a menekültügyi eljárás idejére a kérelmez´ó elhelyezésér´ól és ellátásáról az idegenrendészeti hatóság gondoskodott, az ellátás költségeit a Hivatal az idegenrendészeti
hatóság részére megtéríti.

9. §
6. §
(1) Ha az ellátásban, illet´óleg támogatásban részesül´ó
az 5. § (1)—(4) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a számára megállapított ellátás vagy
támogatás folyósítását a Hivatal, illet´óleg a jegyz´ó a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

A menekült az elismerésér´ól szóló joger´ós határozat
keltét´ól számított 6 hónap elteltéig a befogadó állomáson
tartózkodhat, amennyiben nincs lakása vagy más szálláshelye. Ezt az id´ótartamot a befogadó állomás igazgatója
egy ízben 6 hónappal meghosszabbíthatja. További tartózkodást a Hivatal engedélyezhet.

(2) A vagyoni és jövedelmi helyzetr´ól, valamint az abban
bekövetkezett változásról történ´ó bejelentés során valótlan adatok közlése esetén a Hivatal megvonhatja az ellátást és támogatást.

10. §

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KÖRÉBE
TARTOZÓ ELLÁTÁSOK

(1) A menekült a befogadó állomáson való tartózkodás id´ótartama alatt — amennyiben erre térítésmentesen nem jogosult, de igényt tart rá — a 7. § (2) bekezdés
a)— b) pontjában foglaltak szerint térítés ellenében részesíthet ´ó ellátásban. A térítés megfizetésére a (2) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

A befogadó állomáson vagy annak megfelel´ó más
szálláshelyen való ellátás
7. §
(1) A kérelem joger´ós elbírálásáig a kérelmez´ó elhelyezésér´ól és ellátásáról, továbbá a menedékes és a befogadott

(2) Ha a kérelmez´ó, a menedékes és a befogadott jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezik, köteles a 7. § (2) bekezdésében foglalt szolgáltatások önköltségét utólag, minden
hónap 5. napjáig megtéríteni. A megtérítés összegét a befogadó állomás igazgatója állapítja meg vagy a megbízott szervezettel kötött megállapodás rögzíti.
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Egészségügyi ellátás
11. §

(1) Ha a kérelmez´ó, a befogadott, illet´óleg a menedékes
nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége
esetén az egészségügyi szolgáltatások közül térítésmentesen jogosult
a) az egészségügyi alapellátásba tartozó vizsgálatokra
és gyógykezelésre;
b) a sürg´ós szükség esetén igénybe vett járóbeteg-szakellátás keretében történ´ó vizsgálatra, gyógykezelésre —
ideértve a sürg´ósségi fogászati ellátást —, továbbá az ellátás során felhasznált gyógyszerre és kötszerre;
c) a sürg´ós szükség esetén igénybe vett fekv´óbeteggyógyintézeti ellátásra, és ott az orvos el´óírása szerinti
gyógykezelésre — ideértve a m´útéti beavatkozásokat és az
annak során felhasznált gyógyászati anyagokat, protetikai
eszközöket —, valamint gyógyászati ellátásra és a gyógykezeléshez szükséges gyógyszerre, kötszerre, étkezésre;
d) a b)— c) pontban foglalt ellátást követ´óen a járóbeteg-szakellátást vagy a fekv´óbeteg-gyógyintézeti kezelését
követ´óen betegsége gyógyulásig, illetve állapota stabilizálódásáig
da) a szükséges vizsgálatokra és gyógykezelésre,
db) az f) pontban foglalt gyógyszerek közé nem tartozó,
mással nem helyettesíthet´ó gyógyszerre;
e) terhesgondozásra és szülészeti ellátásra;
f) külön jogszabály szerint a ,,közgyógyellátásra jogosultak’’ részére térítésmentesen és/vagy ,,egészségügyi rendelkezés’’ alapján 90%-os vagy 100%-os társadalombiztosítási támogatással rendelhet´ó gyógyszerre;
g) a b)— e) pontok szerinti ellátások esetében betegszállításra, ha egészségügyi állapota miatt a szállítás másként nem oldható meg.
(2) A kérelmez´ó, a befogadott, a menedékes jogosult az
életkorhoz kötött kötelez´ó véd´óoltásra.
(3) A befogadott és a menedékes az (1) bekezdésben
meghatározott egészségügyi ellátásokon túl jogosult az
orvosilag indokolt esetben és szükséges mértékben gyógyászati segédeszközre, illetve annak javítására a ,,közgyógyellátásra jogosultakra’’ vonatkozó feltételek szerint.

12. §
(1) A kérelmez´ó, a befogadó állomáson tartózkodó befogadott és a menedékes egészségügyi alapellátása a befogadó állomáson történik.
(2) A befogadó állomáson kívül lakó befogadott és menedékes a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti — a
területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi szolgáltatást
nyújtó — háziorvosnál jogosult az alapellátásra.
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(3) A 11. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt egészségügyi szolgáltatások igénybevétele akkor térítésmentes,
ha az az alapellátást végz´ó orvos beutalására vagy a járóbeteg-szakellátás, illetve fekv´óbeteg-gyógyintézet szakorvosa visszarendelésére történt.
(4) Az egészségügyi szakellátást a területi ellátási kötelezettséggel m´úköd´ó egészségügyi szolgáltatónál lehet
igénybe venni.
(5) A Hivatal a külön jogszabályban meghatározott
gyógyszerrendelésre jogosító bélyegz´óvel rendelkez´ó orvos által kiállított, a 29. § a)—c) pont szerinti okirat
megjelölését, számát is tartalmazó vény alapján kiadott
gyógyászati segédeszköz, gyógyszer teljes árát téríti meg.
13. §
(1) A Hivatal a 11. §-ban felsorolt egészségügyi szolgáltatások díját, illetve a szolgáltatás költségét, továbbá a
menedékes és a befogadott terhesség-megszakításának
költségét az egészségügyi szolgáltatónak megtéríti, ha annak megfizetését nemzetközi egyezményben a Magyar
Köztársaság nem vállalta.
(2) A menekültügyi hatósági eljárás során elvégzett
egészségügyi vizsgálat és az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) által elrendelt kötelez´ó véd´óoltások költségét a Hivatal az egészségügyi szolgáltatónak megtéríti.
(3) A felsoroltakat meghaladó ellátás térítés díjához a
Hivatal nem nyújt támogatást.
(4) A 11. §-ban és a 13. § (2) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatások díját — ha a szolgáltatást
a jogosult nem a befogadó állomáson m´úköd´ó egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe — a Hivatal — az (5) bekezdésben foglalt elszámolási rendben — megtéríti az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak. A díj mértéke az
egészségügy társadalombiztosítási finanszírozására vonatkozó szabályokban az elvégzett szolgáltatás finanszírozására irányadó rendelkezések alkalmazásával, az adott szolgáltatónak járó díj, azzal, hogy a befogadó állomáson kívül
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvos az eseti ellátás
díját számolhatja el.
(5) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgáltatást az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseir´ól szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm.
rendelet által az adott ellátás jelentésére és elszámolására
el´óírt nyomtatványon az egészségügyi szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes ÁNTSZ városi (f´óvárosi
kerületi) intézetének jelenti le. Az ÁNTSZ városi (f´óvárosi kerületi) intézete a teljesítés ellenjegyzése után a jelentést továbbítja a Népjóléti Minisztérium Gyógyító Ellátás
Információs Központjának (a továbbiakban: GYÓGYINFOK). A jelentések alapján történ´ó elszámolást — az
egészségügyi szolgáltatások szerinti részletezésben — a
GYÓGYINFOK küldi meg havonta a Hivatalnak.
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Nevelés, oktatás, nevelési-oktatási
és gyermekintézményi elhelyezés
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Díjmentes magyar nyelvi oktatás
16. §

14. §
(1) A menedékes óvodai nevelésével, általános iskolai,
gimnáziumi, szakközépiskolai, szakmunkásképz´ó, szakiskolai oktatásával, diákotthoni, kollégiumi és gyermekvédelmi intézményben történ´ó elhelyezésével kapcsolatos
étkezési, tanfelszerelési, utazási (bérlet) költséget a Hivatal megtéríti.
(2) A magyar nevelési-oktatási intézményben történ´ó
neveléssel, illetve oktatással kapcsolatos m´úködési és
fenntartási költségekb´ól:
a) ha a menedékesek részére nem szerveznek külön
óvodai csoportot, tanulócsoportot, osztályt, kollégiumi
csoportot, az intézményi m´úködési költség menedékesekre es´ó része és a normatíva közötti különbség összegét,
b) ha a menedékesek részére nem szerveznek külön
óvodai csoportot, tanulócsoportot, osztályt, kollégiumi
csoportot és a menedékesek anyanyelvi vagy két tanítási
nyelv´ú oktatásban részesülnek, az intézményi m´úködési
költség menedékesekre es´ó része és a nemzetiségi kiegészít´ó normatíva közötti különbség összegét,
c) ha a menedékesek részére szerveznek külön óvodai
csoportot, tanulócsoportot, osztályt, kollégiumi csoportot
— és a Hivatal a megbízott szervezettel szerz´ódést kötött
— a menedékesekre es´ó teljes összegét
téríti meg a Hivatal.
(3) Ha a menedékesek részére a magyar közoktatási
rendszerbe nem illeszthet´ó oktatási intézményt hoznak
létre — és a Hivatal a megbízott szervezettel szerz´ódést
kötött —, az oktatással és neveléssel összefügg´ó m´úködési
és fenntartási költségek teljes összegét téríti meg a Hivatal.
(4) Az (1)—(3) bekezdésben meghatározott — az intézménye költségvetését terhel´ó — költségeket az önkormányzati intézmény a jegyz´ó útján, más intézmény pedig
közvetlenül a Hivataltól igényelheti vissza.

(1) A menekültnek a Hivatal által megjelölt intézményben
szervezett magyar nyelvi oktatáson (alapfokú nyelvoktatás,
felzárkóztató nyelvi képzés) való részvétele díjmentes.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magyar nyelvi
oktatás költségét a Hivatal az intézmény részére megtéríti.

PÉNZBELI

ELLÁTÁSOK

Rendszeres létfenntartási hozzájárulás
17. §
(1) A menekültnek a menekültkénti elismerését´ól számított öt évig, továbbá a menedékesnek — ha befogadó
állomáson vagy annak megfelel´ó más szálláshelyen térítésmentes ellátásra jogosult, de azt nem veszi igénybe —
rendszeres létfenntartási hozzájárulás jár.
(2) A rendszeres létfenntartási hozzájárulás havi összegét úgy kell megállapítani, hogy az
a) a menekült esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének legalább 50% -a, de legfeljebb
80% -a,
b) a menedékes esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
összegének 50%-a
legyen.
(3) A rendszeres létfenntartási hozzájárulást az érintett
kérelmére a Hivatal állapítja meg, és azt a jegyz´ó havonta,
a hónap 15. napjáig folyósítja.
(4) A folyósított rendszeres létfenntartási hozzájárulás
összegét a jegyz´ó igényelheti vissza a Hivataltól.

Utazási támogatás
15. §

18. §

(1) A menekült kérelmére a Hivatal — legfeljebb a
képzettség megszerzéséhez el´óírt id´ótartamra — átvállalhatja az els´ó alapképzésben történ´ó fels´ófokú oktatás tandíját. A kérelemhez csatolni kell az 5. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatot és a felvételr´ól szóló igazolást.

(1) A menekült útiköltségének megel´ólegezését vagy
menetlevél kiadását, illet´óleg útiköltségének utólagos
megtérítését kérheti, ha
a) szakképzésen, átképzésen vesz/vett részt;
b) magyar nyelvi oktatáson vesz/vett részt;
c) jogállásának rendezésével kapcsolatos hatósági
ügyét intézi.

(2) A megállapított támogatás folyósításának feltétele,
hogy a menekült minden év szeptemberének, illet´óleg februárjának utolsó napjáig igazolja, hogy a fels´óoktatási intézménybe beiratkozott.
(3) A Hivatal az átvállalt költséget az oktatási intézmény
bankszámlájára utalja át.

(2) A menedékes és a befogadott utazási támogatást
kérhet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott okból,
vagy ha a területi ellátási kötelezettséggel m´úköd´ó egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi ellátást vesz igénybe.
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(3) Utazási támogatás csak helyközi utazáshoz, vonattal
történ´ó utazás esetén másodosztályú vasúti jegy árának
erejéig nyújtható.
(4) Az utazási támogatást a Hivatal, illet´óleg a jegyz´ó
folyósítja.

Beiskolázási támogatás
19. §
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Otthonteremtési támogatás
22. §

(1) A nagykorú menekült részére, kérelmére, a menekültkénti elismerését´ól számított 5 éven belül egy alkalommal otthonteremtési támogatás adható, amennyiben a kérelem tárgyát képez´ó ingatlan nem haladja meg a magyar
állampolgárok által igénybe vehet´ó, a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható
lakásigény mértékét.

(1) Az általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai,
szakmunkásképz´ó és szakiskolai tanulmányokat folytató
menekült, amennyiben rendszeres létfenntartási hozzájárulásban részesül, tanévkezdéskor beiskolázási támogatásra jogosult.

(2) Az otthonteremtési támogatás felhasználható:
a) els´ó lakás, családi ház, építési telek vásárlására;
b) els´ó lakás, családi ház építésére;
c) a saját tulajdonú lakás, családi ház els´ó alkalommal
történ´ó felújítására, b´óvítésére.

(2) A beiskolázási támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a.

(3) Az otthonteremtés támogatása kamatmentes kölcsön formájában történik.

(3) A beiskolázási támogatást — kérelemre — a jegyz´ó
folyósítja, és igényelheti vissza a Hivataltól.

(4) A támogatás összege a menekültet és a vele egy háztartásban, életvitelszer´úen együttlakó az Szt. 4. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott közeli hozzátartókat (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) számításba vett öt vagy
annál több tagú család esetében 800 ezer, négytagú család
esetében 700 ezer, háromtagú család esetében 600 ezer, kéttagú család esetében 500 ezer, egyedülálló esetében 400 ezer
forintig terjedhet, de nem haladhatja meg a vételár, építés,
felújítás és b´óvítés költségének 70%-át.

Okmányok fordítási költségének megtérítése
20. §
(1) A Hivatal a menekült kérelmére személyi okmányai
magyar nyelvre történ´ó fordításának költségeit átvállalja,
az idegen nyelvre történ´ó fordítás költségeit átvállalhatja.
(2) A fordítás költségét az Országos Fordító és Fordításhitelesít´ó Iroda részére a Hivatal megtéríti.

PÉNZBELI

TÁMOGATÁSOK

Egyszeri letelepedési segély
21. §
(1) A Hivatal a menekült kérelmére személyenként az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb hatszorosáig terjed´ó összeg´ú egyszeri letelepedési segélyt állapíthat meg.
(2) A kérelem
a) a menekültkénti elismerésr´ól szóló határozat joger´óre emelkedését´ól,
b) a közvetlen családtagjának a menekülthöz érkezését´ól, valamint a gyermeke születését´ól,
c) a befogadó állomáson vagy annak megfelel´ó más
szálláshelyen tartózkodó menekült a befogadó állomás,
illet´óleg más szálláshely elhagyásától számított
hat hónapon belül nyújtható be a Hivatalnál.
(3) Az egyszeri letelepedési segélyt a Hivatal folyósítja.

23. §
(1) A kamatmentes kölcsön 1—15 évi id´ótartamra
nyújtható. A visszafizetést a kölcsön folyósítását követ´ó
hónap els´ó napján kell megkezdeni. A visszafizetés megkezdésére a menekült kérelmére legfeljebb 1 évig terjed´ó
türelmi id´ó állapítható meg. Különös méltánylást érdeml´ó
esetben (különösen a menekült önhibáján kívüli súlyos és
tartós egészségromlása, munkanélkülivé válása) a menekült kérelmére a visszafizetés legfeljebb öt évig terjed´ó
id´ótartamra felfüggeszthet´ó, illet´óleg a kamatmentes kölcsön még nem törlesztett része vissza nem térítend´ó támogatásra változtatható.
(2) A támogatás visszafizetési feltételeinek megállapításánál figyelembe kell venni a menekült és közeli hozzátartozója
jövedelmét, vagyonát, rendszeres pénzellátásra szóló jogosultságát, keres´ótevékenységét, továbbá az igénybe vett központi, illetve önkormányzati forrásból finanszírozott kedvezményeket és támogatásokat, családi körülményeit (pl. fogyatékos családtagról történ´ó gondoskodás).
(3) A támogatást folyósító szerv által felszámított kezelési költség a menekültet terheli.
(4) Ha a kamatmentes kölcsönt több személy közösen
kapta, a kölcsön törlesztéséért, illet´óleg visszafizetéséért
egyetemlegesen felel´ósek.
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24. §

(1) A kamatmentes kölcsön biztosítására annak visszafizetéséig arra az ingatlanra, amelyre a támogatást igénybe
vették, elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.
(2) Az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt
az ingatlant csak a Hivatal írásbeli hozzájárulásával lehet
elidegeníteni, vagy megterhelni. A hozzájárulás akkor adható meg, ha a menekült
a) az ingatlan elidegenítésével egyidej´úleg vállalja a
még fennálló kölcsöntörlesztés egyösszeg´ú visszafizetését,
vagy
b) a támogatással megszerzett ingatlant a tulajdonába
kerül´ó másik ingatlanra úgy cseréli el, illet´óleg újabb ingatlant úgy szerez, hogy a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom az újabb ingatlanra átjegyezhet´ó.

25. §
(1) A Hivatal a tudomására jutástól számított 30 napon
belül felszólítja a támogatásban részesítettet a támogatás
egy összegben, 8 napon belül történ´ó visszafizetésére, ha a
támogatással szerzett ingatlant a támogatás folyósításától
számított öt éven belül elidegeníti, építési telek vásárlása
esetén akkor is, ha öt éven belül az építést nem fejezi be,
kivéve, ha azt másik, saját tulajdonú ingatlanra cseréli,
illet´óleg másik ingatlant szerez.
(2) Egy összegben kell visszafizetni a támogatást akkor
is, ha a támogatásban részesített véglegesen külföldre távozik.

26. §
(1) A menekült az otthonteremtési támogatás iránti
kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyz´ónél
nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a menekült nevét, születési helyét és idejét, anyja
nevét, személyi igazolványának számát, lakóhelyét (tartózkodási helyét), közeli hozzátartozóinak nevét, születési
helyét és idejét;
b) a megszerezni, b´óvíteni, felújítani kívánt ingatlanra
vonatkozó lényeges adatokat (az ingatlan helye, forgalmi
értéke, nagysága stb.).
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodást
(el´ószerz´ódést, vételre történ´ó kijelölést), a tulajdoni lap
30 napnál nem régebbi másolatát, építkezés esetén a joger´ós építési engedélyt;
b) a menekült, illet´óleg közeli hozzátartozója büntet´ójogi felel´óssége mellett tett nyilatkozatát vagyoni helyzetükr´ól;
c) a menekült és közeli hozzátartozója keresetének,
jövedelmének igazolását;
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d) értékbecslést az ingatlanról, illet´óleg hiteles költségvetési f´óösszesít´ót;
e) a különös méltánylást igényl´ó körülmények mérlegeléséhez szükséges igazolásokat.
(3) Az otthonteremtési támogatásra — menekült kérelme alapján — a jegyz´ó tesz javaslatot. A javaslat
tartalmazza:
a) a támogatás összegére, a visszafizetés id´ótartamára
és megkezdése id´ópontjának esetleges halasztására vonatkozó véleményt;
b) különös méltánylást érdeml´ó körülményeket.
(4) Az otthonteremtési támogatásról a Hivatal dönt.
(5) A jegyz´ó a Hivatal döntése alapján a támogatásra
szerz´ódést köt a menekülttel, gondoskodik a támogatás
pénzintézet útján történ´ó folyósításáról, az ingatlanra jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetésér´ól, illet´óleg törlésér´ól.
(6) Ha a menekült a támogatás odaítélésér´ól szóló értesítés kézhezvételét´ól számított hat hónapon belül a támogatás összegét nem veszi át, azt a támogatást folyósító
pénzintézet, illetve jegyz´ó visszautalja a Hivatalnak.

Lakhatási támogatás
27. §
(1) A településen elismert minimális lakásnagyságot és
min´óséget meg nem haladó lakásban, szálláson lakó menekültnek a jegyz´ónél benyújtott kérelmére lakbérének,
albérleti díjának, szállásköltségének megfizetéséhez a
jegyz´ó javaslata alapján a Hivatal támogatást nyújthat.
(2) A támogatás hat hónapra állapítható meg. Kérelemre a támogatás id´ótartamát a Hivatal legfeljebb két ízben,
további hat-hat hónapra meghosszabbíthatja.
(3) A támogatás összege a bérbeadó által igazolt lakbér,
albérleti díj, szállásköltség 50, kivételesen indokolt esetben 70%-áig terjedhet.
(4) A támogatás összegét a jegyz´ó havonta folyósítja, és
igénylésére a Hivatal téríti meg.

Az ország végleges elhagyásának támogatása
28. §
A Hivatal a menekült és a menedékes végleges hazatérése vagy harmadik országba történ´ó végleges távozása
esetén, kérelmére, az érintett ország külképviselete által
kiállított igazolás alapján kiadott, az igazolásban megjelölt
célállomásig érvényes menetjegyének árát részben vagy
egészben megtérítheti.
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A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA
29. §
Az ellátást, támogatást kér´ó a következ´ó okiratokkal
igazolhatja jogosultságát:
a) a kérelmez´ó a tartózkodásra jogosító okmányával;
b) a menekült személyazonosító igazolvánnyal, annak
kiállításáig a menekültként való elismerésér´ól szóló joger´ós határozattal, ellátásra jogosító okmányával;
c) a menedékes és a befogadott a menekültügyi hatóság
által kiállított okmánnyal;
d) a menekült közeli hozzátartozója magyarországi tartózkodásra jogosító okmányával.

SZERZ ´ÓDÉS

ALAPJÁN TELJESÍTETT
ELLÁTÁSOK
30. §

(1) A Hivatal társadalmi szervezettel, helyi önkormányzattal, egyházzal, jogi személlyel, egyesülettel, alapítvánnyal, ezek intézményével, gazdasági társasággal (a továbbiakban: szolgáltató) köthet szerz´ódést
a) a menekült, a menedékes és a befogadott elszállásolására;
b) a 7. § (2) bekezdésében meghatározott ellátások
teljesítésére;
c) a menekült, menedékes és befogadott szociális és
mentálhigiénés gondozására;
d) a kérelmez´ó, a menekült, a menedékes és a befogadott jogaira és kötelezettségeire irányuló tájékoztatására;
e) a menekült szak- és átképzésére;
f) a menekült magyar nyelvi oktatására;
g) a menekült társadalmi beilleszkedésének el´ósegítésére;
h) a menekült családegyesítésének el´ómozdítására;
i) a menekült szolgálattal összefügg´ó egyéb feladatok
ellátására.
(2) Az (1) bekezdés c)—h) pontjában foglalt feladatokra pályázat útján kell kiválasztani a szolgáltatót. A pályázati felhívást a Hivatal bocsátja ki. A pályázati felhívásnak
tartalmaznia kell az ellátásban részesítend´ók számát és
körét, a nyújtandó ellátások megnevezését és id´ótartamát.
(3) A szerz´ódést írásban kell megkötni. A szerz´ódésnek a
(2) bekezdésben foglaltakon túlmen´óen tartalmaznia kell:
a) a szerz´ódés tárgyát képez´ó ellátások, feladatok teljesítésének módját és ellenértékét;
b) az ellátások, feladatok nyilvántartására, valamint
teljesítésük ellenértékének elszámolására és átutalására
vonatkozó kikötéseket;
c) a Hivatalnak a szerz´ódés teljesülésére irányuló ellen´órzési jogosultságát, az ellen´órzés módját;
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d) a szerz´ódés felmondásának módját, hónapokban
meghatározott idejét, valamint az esetleges jogviták rendezésére vonatkozó kikötéseket.
(4) A szerz´ódéshez csatolni kell a szolgáltató jogállására
vonatkozó bírósági végzés, illet´óleg hatósági engedély másolatát.
AZ ELLÁTÁSRA, TÁMOGATÁSRA FORDÍTOTT
KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE
31. §
(1) E rendelet szerint ellátást vagy támogatást nyújtó
szerv, intézmény, személy a Hivatal költségvetésének terhére teljesített kiadásait az egyéb kiadásoktól elkülönítve
köteles nyilvántartani, és köteles a támogatást kér´ó jogosultságának fennállását ellen´órizni.
(2) A jelen rendelet alapján nyújtott ellátás, támogatás
költségeit a Hivatal utólagos elszámolás alapján téríti meg.
A költségtérítést — az ellátásban, támogatásban részesített nevének és a 29. §-ban felsorolt okiratok valamelyike
sorszámának vagy ügyiratszámának feltüntetésével — az
ellátás, támogatás biztosításától számított 1 hónapon belül, részletezett számla alapján lehet igényelni a Hivataltól,
az általa meghatározott nyomtatványon.
(3) A Hivatal a külföldi ellátásához nélkülözhetetlen
kiadások fedezetét az ellátást vagy támogatást folyósító
szervnek megel´ólegezheti.
(4) Amennyiben a menedékes és a befogadott magyarországi temetésér´ól a települési önkormányzat képvisel´ótestülete gondoskodott, ezzel járó igazolt kiadásait a jegyz´ó igénylésére a Hivatal megtéríti.
ADOMÁNY ELFOGADÁSA, KEZELÉSE
ÉS FELHASZNÁLÁSA
32. §
(1) A Hivatal és a befogadó állomás a külföldiek ellátására és a menekültügyi hatósági és ellátási tevékenység
feltételeinek javítására szolgáló pénzbeli és természetbeni
adományt fogadhat el bel- és külföldi természetes és jogi
személyekt´ól, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez´ó szervezetekt´ól. Befogadó állomás egy millió forintot
meghaladó összeg´ú, illet´óleg érték´ú adományt a Hivatal
el´ózetes hozzájárulásával fogadhat el.
(2) Az adomány felhasználásáról — amennyiben az adományozó meghatározta a felhasználás feltételeit, azok betartásával — az elfogadó szerv gondoskodik.
(3) A Hivatal és a befogadó állomás a pénzbeli és a
természetbeni adományokról, valamint azok felhasználásáról elkülönített nyilvántartást vezet.
(4) Az adományok elfogadásának rendjér´ól, felhasználásáról, kezelésér´ól és nyilvántartásáról a Hivatal szabályzatot készít.
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RENDELKEZÉSEK
33. §

(1) A rendelet hatálybalépése el´ótt megtérítési kötelezettséggel nyújtott támogatásokra fennálló visszafizetési
igényt a támogatási szerz´ódésben foglaltaktól függ´óen az
érintett pénzintézet, illet´óleg a jegyz´ó érvényesíti.
(2) Amennyiben a menekült a rendelet hatálybalépése
el´ótt megkötött szerz´ódés alapján az otthonteremtési támogatás törleszt´ó részleteit az önkormányzathoz fizeti be,
a jegyz´ó félévente tájékoztatja a Hivatalt a törlesztésr´ól.
34. §
Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben határozza meg a 7. § (3) bekezdése szerinti költ´ópénz
havi összegét.
35. §
(1) Ez a rendelet 1998. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lév´ó ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a menekülteket és a Magyar Köztársaság területén ideiglenes menedéket élvez´óket megillet´ó egyes ellátásokról szóló
129/1996. (VII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyar
Köztársaság területén ideiglenes menedéket élvez´ók pénzbeli támogatásának összegér´ól szóló 19/1996. (VII. 31.)
BM rendelet hatályát veszti.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
26/1998. (II. 18.) Korm.
rendelete
a külföldiek beutazásáról, magyarországi
tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló
1993. évi LXXXVI. törvény végrehajtására kiadott
64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI.
törvény 64. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
A külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról
és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) végrehajtásáról rendelkez´ó, a 100/1994.
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(VI. 29.) Korm. rendelettel és a 44/1996. (III. 22.) Korm.
rendelettel módosított 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 11. §-a a következ´ó új (2) bekezdéssel
egészül ki, egyidej´úleg a jelenlegi (2) bekezdés megjelölése
(3) bekezdésre változik:
,,(2) Az (1) bekezdésben meghatározott érdek fennállását igazolni kell.’’

2. §
Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Az eljáró idegenrendészeti hatóság hivatalból ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással látja el azt a
külföldit, aki a Tv.-ben vagy más jogszabályban meghatározott valamely beutazásra és tartózkodásra jogosító engedéllyel nem rendelkezik, és aki a Tv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján nem irányítható vissza, illetve az ország területér´ól nem utasítható ki, vagy aki az országot valamely
más okból nem hagyhatja el.’’

3. §
Az R. 29. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,29. § (1) A Tv. 20. §-ának (1) bekezdése alkalmazásában az eljáró közigazgatási hivatal a bevándorlási kérelmet
és annak mellékleteit megküldi a Nemzetbiztonsági Hivatal területileg illetékes kirendeltségének és az illetékes
rend´ór-f´ókapitányságnak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakhatóságok a
megkeresés tárgyában — nemzetbiztonsági, illet´óleg közbiztonsági szempontból — 20 napon belül kötelesek írásban véleményt nyilvánítani.’’

4. §
(1) Az R. 30. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Ha az (1) bekezdés szerinti igazolásban a bejelentett lakcím eltér a bevándorlási engedélyben megjelölt
lakcímt´ól, a rend´ór-f´ókapitányság az új lakcím elfogadhatósága tárgyában megkeresi a bevándorlási engedélyt kiadó közigazgatási hivatalt, amely a megkeresés tárgyában
15 napon belül dönt. A döntésig a személyi igazolvány nem
állítható ki.’’
(2) Az R. 30. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Ha a döntés szerint a bejelentett lakóhely nem felel
meg a törvényes feltételeknek, a közigazgatási hivatal a
bevándorlási engedély visszavonásáról a határozat joger´óre emelkedését követ´ó 8 napon belül — a nyilvántartásból
történ´ó törlés, valamint a személyi azonosítóról szóló ha-
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tósági igazolvány visszavonása céljából — értesíti az igazolást kiadó jegyz´ót.’’
(3) Az R. 30. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) A közigazgatási hivatal a bevándorolt külföldi útlevelébe a bejegyzés helyének és idejének feltüntetésével
az ,,állandó magyarországi tartózkodásra jogosult’’ szöveget, valamint a bevándorlási engedély számát bejegyzi.’’

5. §
Az R. 30/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A bevándorolt szül´ókt´ól származó, a bevándorlási
engedély kiadását követ´óen született gyermek esetén a
szül´ónek a születés tényét — a gyermek személyazonosító
adatainak közlésével — az állandó lakóhely szerint illetékes közigazgatási hivatalnál a születést´ól számított 30 napon belül be kell jelentenie. A bejelentéshez a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát is csatolni kell.’’

6. §
Az R. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Az idegenrendészeti hatóság az igazolást az alapügyirat mellékleteként az ügyiratra vonatkozó szabályok
szerint ´órzi.’’

7. §
(1) Az R. 73. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Ha a külföldi a bevándorlási kérelmét az állandó
vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes külképviseletnél nyújtja be, a külképviselet a kérelmet a Külügyminisztérium útján megküldi az elbírálásra illetékes közigazgatási hivatalhoz.’’
(2) Az R. 73. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A közigazgatási hivatal a bevándorlási kérelem
benyújtásáról a központi nyilvántartó szervet a következ´ó
adatokkal tájékoztatja:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) állampolgárság (hontalan státus),
c) állandó külföldi lakóhely,
d) magyarországi tartózkodási hely,
e) a beutazás (érkezés) id´ópontja,
f) útlevéladatok,
g) családi állapot,
h) iskolai végzettség,
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i) foglalkozás,
j) ügyiratszám,
k) a külföldi írásban tett hozzájárulása esetén a nemzetiségre vonatkozó adat.’’
(3) Az R. 73. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) A bevándorlási engedély alapján kiadott személyi
igazolvány számáról és érvényességér´ól a rend´ór-f´ókapitányság értesíti a központi nyilvántartó szervet.’’
(4) Az R. 73. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A bevándorolt szül´ók — bevándorlási engedély
kiadását követ´óen született — gyermeke esetén a közigazgatási hivatal a születés tényér´ól a (2) bekezdés a)—b), d)
és j)—k) pontjaiban meghatározott adatokkal értesíti a
központi nyilvántartó szervet.’’

8. §
Az R. 74. §-ának helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,74. § (1) Ha a személyi igazolvánnyal rendelkez´ó bevándorolt külföldi az országot végleg el kívánja hagyni,
szándékát — a kiutazást megel´óz´ó 3 napon belül — a lakóhelye szerint illetékes közigazgatási hivatalnál köteles
bejelenteni, személyi igazolványát leadni, és ezzel egyidej´úleg lakcímjelent´ó lapot kiállítani.
(2) A közigazgatási hivatal az (1) bekezdésben meghatározott esetben a külföldi útlevelében — az R. 30. §-ának
(5) bekezdése szerint — bejegyzett bevándorlási jogosultságot érvényteleníti és a személyi igazolványt a lakóhely
szerint illetékes rend´órkapitányságnak megküldi.
(3) A bevándorolt külföldi kiutasítása esetén, az ország
területér´ól történ´ó kiutazás tényér´ól a kiutasítást elrendel´ó szerv lakcímjelent´ó lapot állít ki.
(4) A közigazgatási hivatal és a kiutasítást elrendel´ó
szerv az (1) és (2) bekezdés alapján kiállított lakcímjelent´ó
lapot — az ország elhagyásának a személyi adat- és lakcímnyilvántartás rendszerében történ´ó érvényesítése céljából
— a bevándorolt külföldi lakóhelye szerint illetékes jegyz´ónek küldi meg, egyidej´úleg a végleges kiutazás id´ópontjáról értesíti a központi nyilvántartó szervet és a bevándorlási engedélyt kiadó közigazgatási hivatalt.’’

9. §
Az R. 80. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,80. § (1) Az érintett külföldi kérelmére a nyilvántartott
vagy az ügyiratban szerepl´ó adatairól — kivéve, ha a törvény a tájékoztatást kizárja — az idegenrendészeti hatóság
köteles tájékoztatást adni.
(2) Ha az idegenrendészeti hatóság a külföldi kérelmére
vagy hivatalból megállapítja, hogy téves adatszolgáltatás
történt, a helytelen adat módosítására köteles haladéktalanul intézkedni.’’
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Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet 1998. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépését követ´óen benyújtott bevándorlási engedély iránti kérelem elbírálása a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területen eljáró
közigazgatási hivatal hatáskörébe tartozik.
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A Kormány
28/1998. (II. 18.) Korm.
rendelete
az 1998. évi területfejlesztési célel´óirányzat
és a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatás megyék közti felosztásáról

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R .
16. §-ának (2) bekezdése, az R . 27. §-ának (1) bekezdése
és az R . 31. §-a, valamint a bevándorlási engedélyek
1997. évi keretszámáról és a kedvezményezett esetekr´ól
szóló 2/1997. (I. 15.) Korm. rendelet hatályát veszti.

A területfejlesztésr´ól és területrendezésr´ól szóló 1996.
évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tft.) 7. §-ának d), valamint a 27. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás, továbbá az Országgy´úlés 30/1997. (IV. 18.) OGY
határozatában elfogadott decentralizálási elvek alapján a
Kormány a következ´óket rendeli el:

Horn Gyula s. k.,

1. §

miniszterelnök

A Kormány
27/1998. (II. 18.) Korm.
rendelete
a programfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelés´ú
el´óirányzatok megtervezésér´ól, az ezek felhasználásával
megvalósuló kiadások finanszírozásának rendjér´ól szóló
208/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló — többször módosított — 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének r) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
A programfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelés´ú
el´óirányzatok megtervezésér´ól, az ezek felhasználásával
megvalósuló kiadások finanszírozásának rendjér´ól szóló
— a 262/1997. (XII. 21.) Korm. rendelettel módosított —
208/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím
Ágazati célfeladatok közül a ,,23. el´óirányzat-csoportszám
Választás, népszavazás’’ kiemelt el´óirányzat szövegrész
hatályát veszti.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezését az 1998. évi választásokkal kapcsolatos folyamatban lév´ó ügyekben alkalmazni kell.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Tft. 20. §-a (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott területfejlesztési térségi eszköz: a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól szóló 1997. évi CXLVI.
törvény XVI. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 8. címszám, 4. alcímszám, 1. el´óirányzat-csoportszámában szerepl´ó, területfejlesztési célfeladatok, valamint a törvény 11. számú mellékletében a privatizációs bevételb´ól a regionális és megyei területfejlesztési
tanácsok fejlesztési programjainak támogatására együttesen el´óirányzott 10 834,6 millió Ft terhére 5500 millió Ft.

2. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott decentralizálható pénzeszközökb´ól az egyes megyei területfejlesztési tanácsok
rendelkezésére álló összegb´ól
a) 20% , vagyis 1 milliárd 100 millió Ft a megyék lakónépessége alapján,
b) 30% , vagyis 1 milliárd 650 millió Ft a megyei hozzáadott bruttó hazai termék (GDP) egy f´óre jutó értéke
alapján,
c) 50% , vagyis 2 milliárd 750 millió Ft a területfejlesztés szempontjából külön jogszabályban meghatározott
kedvezményezett térségek lakónépessége alapján
kerül felosztásra.
(2) Az egyes megyék (1) bekezdés alapján meghatározott
decentralizált keretét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott megyei keretb´ól
a területfejlesztési tanácsok által nyújtott visszatérítend´ó
támogatások a visszafizetés évében a támogatásról döntést
hozó megye decentralizált keretét növelik.

3. §
(1) A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól
szóló 1997. évi CXLVI. törvény 1. számú melléklete
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XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. címszám, 7. alcímszám
alatt el´óirányzott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési
célú támogatásként a megyei területfejlesztési tanácsok
rendelkezésére álló összegekb´ól
a) 50% , vagyis 4 milliárd 500 millió Ft a megyei bruttó
hazai termék (GDP) egy f´óre jutó mutató alapján,
b) 50% , vagyis 4 milliárd 500 millió Ft a külön jogszabályban meghatározott területfejlesztési szempontból
kedvezményezett térségek lakónépessége alapján
kerül felosztásra.
(2) A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatási el´óirányzatból az egyes megyék (1) bekezdésben
meghatározott keretét a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidej´úleg a területfejlesztési célel´óirányzat és a területi kiegyenlítést szolgáló 1997. évi fejlesztési célú támogatások
megyék közti felosztásáról szóló 105/1997. (VI. 18.) Korm.
rendelet hatályát veszti.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 28/1998. (II. 18.) Korm. rendelethez
A területfejlesztési célel´óirányzat 1998. évi,
a megyei területfejlesztési tanácsok részére biztosított
támogatási kerete
Millió Ft
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Gy´ór-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
Összesen:

289,7
473,3
329,7
638,9
300,8
166,5
170,3
411,9
195,2
371,3
130,7
249,8
363,6
234,2
567,1
161,1
101,5
193,6
150,8
5500,0
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2. számú melléklet
a 28/1998. (II. 18.) Korm. rendelethez
A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
céltámogatások 1998. évi, a megyei területfejlesztési
tanácsok részére biztosított támogatási kerete
Millió Ft
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Gy´ór-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

476,6
779,5
543,0
1060,4
481,2
253,2
252,7
676,8
324,4
611,4
208,2
419,3
608,6
386,9
952,9
258,9
150,2
317,2
238,6

Összesen:

9000,0

A Kormány
29/1998. (II. 18.) Korm.
rendelete
a m´úszaki fels´óoktatás alapképzési szakjainak
képesítési követelményeir´ól szóló
157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a fels´óoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény 72. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
A m´úszaki fels´óoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeir´ól szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt egyetemi szint´ú ipari termék- és formatervez´ói alapképzési szak képesítési követelményeivel.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
a 29/1998. (II. 18.) Korm. rendelethez
Ipari termék- és formatervez´ói szak

1. A képzési cél
Okleveles ipari termék- és formatervez´ó mérnökök
képzése, akik — a rendelet 1. számú melléklet 1. pontjára
is tekintettel — alkalmasak fogyasztói termékek tervezésére, gyártására és forgalmazására, valamint rugalmasan és
hatékonyan tudnak reagálni a piacgazdaság kihívásaira.
Ismereteik és készségeik birtokában a termékfejlesztés
valamennyi fázisában képesek az önálló, alkotó munkára,
szervez´ó és irányító tevékenységükkel alkalmasak a termékfejlesztés innovációs folyamatát, a termékfejlesztéshez szükséges tárgyi, szervezeti és emberi er´óforrásokat,
illetve a termék életpálya teljes ciklusát menedzselni.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Okleveles ipari termék- és formatervez´ó mérnök.
3. A képzési id´ó
10 félév, a rendelet 1. számú mellékletének 3. pontjában
foglaltak figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei
A rendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában foglaltak figyelembevételével, a f´óbb tanulmányi területek:
Természettudományos alapismeretek:
— matematika, alkalmazott fizika, kémia, h´ó- és áramlástan, elektronika, mechanika.
Gazdasági és humán ismeretek:
— az 1. számú melléklet 4. b) pontjában foglaltak figyelembevételével közgazdaságtan, marketing, menedzsment, filozófia, szociológia, jogi ismeretek.
Szakmai törzsanyag:
— anyagtudomány, ábrázoló geometria, szabadkézi
rajz, m´úszaki rajz, gép- és szerkezeti elemek, mechanizmusok, informatika-számítástechnika, számítógépes grafika,
rendszerelmélet, ipari technológiák és gépeik, CAD/CAM
alkalmazások, min´óségbiztosítás, ergonómia, designtörténet, formaelmélet, csomagolástechnika, terméktervezés
módszertana, termékbiztonság.
Differenciált szakmai ismeretek:
— komplex terméktervezés, informatika, min´óségbiztosítás, gyártásautomatizálás, környezetszempontú tervezés, valamint kötelez´óen választható tantárgyak a m´úszaki,
konstrukciós és technológiai, a gazdaságtudomány, menedzsment, az ergonómia, pszichológia, biológia, valamint
az esztétika, formatervezés, társadalomtudomány szakterületekr´ól.
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5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
A rendelet 1. számú mellékletének 5. pontjában foglaltakra figyelemmel:
— A diplomamunka témája integrált terméktervez´ói
feladat megoldása. A diplomamunka magában foglalja a
termék prototípusának vagy modelljének elkészítését is.
— A kötelez´ó szigorlati tárgy a matematika, valamint
az összevont mechanika és alkalmazott fizika.

A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
6/1998. (II. 18.) BM
rendelete
a külföldiek beutazásáról, magyarországi
tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló
1993. évi LXXXVI. törvény, valamint
a 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet végrehajtásáról
szóló 9/1994. (IV. 30.) BM rendelet módosításáról
A külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI.
törvény 64. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a külügyminiszterrel, a népjóléti miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
A külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Tv.), valamint a 64/1994. (IV. 30.) Korm.
rendelet végrehajtásáról szóló, az 5/1995. (III. 22.) BM
rendelettel, a 7/1995. (IV. 7.) BM rendelettel és a 8/1996.
(III. 22.) BM rendelettel módosított 9/1994. (IV. 30.) BM
rendelet (a továbbiakban: r.) 2. §-a helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,2. § (1) A rend´ór-f´ókapitányság idegenrendészeti feladatokat ellátó szerve (a továbbiakban: rend´ór-f´ókapitányság) hatáskörébe tartozik a vízum kiadása, a huzamos
tartózkodási engedély kiállítása, meghosszabbítása, a bevándorolt külföldi személyi igazolvánnyal történ´ó ellátása,
a külföldi kiutasítása, az országhatárig történ´ó kitoloncolása, a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése, a
külföldi útlevelének visszatartása, az idegenrendészeti ´órizet elrendelése, meghosszabbításának indítványozása, a
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külföldi kijelölt helyen való tartózkodásának elrendelése,
egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiállítása, valamint
a hontalan útlevél kiállítása és érvényességi idejének meghosszabbítása.
(2) A vízum kiadásával, a huzamos tartózkodási engedély kiállításával és meghosszabbításával, a bevándorolt
külföldi személyi igazolványának kiállítására, az egyszeri
utazásra jogosító úti okmány kiállításával, valamint a hontalan útlevél kiállításával és meghosszabbításával kapcsolatos ügyekben a külföldi lakóhelye, tartózkodási helye
vagy szálláshelye szerinti rend´ór-f´ókapitányság az illetékes.
(3) A rend´ór-f´ókapitányság hatáskörébe tartozó más
ügyekben a jogsértés elkövetésének helye vagy az intézkedés helye szerinti rend´ór-f´ókapitányság az illetékes.’’
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5. §

(1) Az r. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A Határ´órség az (1) bekezdésben meghatározott
esetben köteles a menekültügyi hatóság szakhatósági véleményét haladéktalanul megkérni. A menekültügyi hatóság
az ügyben 3 napon belül nyilvánít véleményt.’’
(2) Az r. 27. §-a a következ´ó (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:
,,(3) A visszairányítás akadályának megsz´únéséig a határozat végrehajtását — a (4) bekezdésben foglaltak kivételével — fel kell függeszteni.
(4) Ha a menekültügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti
megkeresés alapján a külföldit — külön törvényben meghatározott okból — befogadottként elismerte, az idegenrendészeti eljárást meg kell szüntetni.’’

2. §
6. §
Az r. a következ´ó 5/A §-sal és a m ellékletben foglalt
17. számú melléklettel egészül ki:
,,5/A. § (1) A közigazgatási hivatal hatáskörébe tartozik
a bevándorlás engedélyezése és a bevándorlási engedély
visszavonása.
(2) A bevándorlási ügyekben a 17. számú mellékletben
meghatározott közigazgatási hivatal az illetékes.’’

3. §
Az r. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A huzamos tartózkodási engedély kiállítása, illetve
meghosszabbításának megtagadása, a rend´ór-f´ókapitányság által elrendelt kiutasítás, az útlevél visszatartása, valamint a hontalan útlevél kiállításának, érvényességi ideje
meghosszabbításának elutasítása miatt benyújtott fellebbezést az ORFK bírálja el.’’

Az r. 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A rend´órkapitányság — ha a bejelent´ó külföldi nem
rendelkezik érvényes tartózkodási vagy bevándorlási engedéllyel — az állampolgárság valószín´úsítése esetén, a bejelentés tényér´ól díjmentesen igazolást állít ki, egyidej´úleg a
külföldit — legfeljebb 5 napig érvényes — ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással látja el.’’

7. §
Az r. a következ´ó 43/A. §-sal egészül ki:
,,43/A. § (1) Ha a kiutasított külföldi nem rendelkezik a
kiutazás költségeivel és nincs a költségek biztosítására
kötelezhet´ó meghívó személy, az idegenrendészeti hatóság
köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a külföldi a kiutazása érdekében humanitárius szervezet támogatását kérhesse.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók
akkor, ha a külföldi hatósági kísérettel történ´ó kiutaztatását (kitoloncolás) a Tv. 46. §-a (1) bekezdésének a)—b)
pontja alapján rendelték el.’’

4. §
8. §
Az r. a következ´ó 7/A. §-sal egészül ki:
,,7/A. § A bevándorlási kérelem elutasítása és a bevándorlási engedély visszavonása miatt benyújtott fellebbezést a Belügyminisztérium Menekültügyi és Migrációs
Hivatala bírálja el.’’

Ez a rendelet 1998. március 1-jén lép hatályba.
Kuncze Gábor s. k.,
belügyminiszter
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Melléklet a 6/1998. (II. 18.) BM rendelethez
,,17. számú melléklet a 9/1994. (IV. 30.) BM rendelethez
A bevándorlási ügyekben eljáró közigazgatási hivatalok illetékességi területe és székhelye
A közigazgatási hivatal megnevezése

Székhelye

1. F´óvárosi Közigazgatási Hivatal

Budapest

2. Borsod-Abaúj-Z emplén Megyei Közigazgatási Hivatal

Miskolc

3. Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Szeged

4. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal

Székesfehérvár

5. Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal

Gy´ór

6. Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal
7. Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal

Debrecen
Kaposvár

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal

Nyíregyháza

A belügyminiszter
7/1998. (II. 18.) BM
rendelete
a Rend´órség által körözött tárgyak adatainak
nyilvánossá tételér´ól szóló 1997. évi CXV. törvény
végrehajtásáról

Illetékességi területe

Budapest,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Nógrád megye,
Pest megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye
Bács-Kiskun megye,
Békés megye,
Csongrád megye
Fejér megye,
Veszprém megye
Gy´ór-Moson-Sopron megye,
Komárom-Esztergom megye,
Vas megye
Hajdú-Bihar megye
Baranya megye,
Somogy megye,
Tolna megye,
Zala megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye’’

ben kezelt, nyilvánosnak min´ósül´ó körözési adataira (jellemz´óje, különös ismertet´ójegye és egyedi azonosító jelsorozata, a körözés elrendelésének és visszavonásának ténye
és ideje), valamint az adatszolgáltatásra kijelölt szervekre
és az adatigényl´ókre terjed ki.

2. §

A Rend´órség által körözött tárgyak adatainak nyilvánossá tételér´ól szóló 1997. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Rend´órség adatkezelési rendszerében (a továbbiakban: nyilvántartás) kezelt, a törvény által nyilvánossá tett adatok hozzáférhet´óvé tételér´ól és a költségek megtérítésér´ól — a
költségtérítés tárgyában, a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

A Tv.-ben meghatározott adatszolgáltatás teljesítésére
kijelölt szervek:
a) a rend´órkapitányságok,
b) a rend´ór-f´ókapitányságok,
c) az Országos R end´ór-f´ókapitányság (a továbbiakban:
ORFK).

Az adatszolgáltatás szabályai

3. §

1. §

(1) Az adatszolgáltatás iránti kérelem bármelyik kijelölt
szervnél el´óterjeszthet´ó.

A rendelet hatálya az elvesztés vagy eltulajdonítás miatt
a Rend´órség által körözött tárgyaknak, a tárgy alkatrészének és tartozékának a Rend´órség adatkezelési rendszeré-

(2) Ha a kijelölt szerv a kérelmet mágneses adathordozón vagy egyéb módon is képes fogadni, illetve teljesíteni,
akkor ennek lehetséges formáit a rend´óri szerv vezet´óje
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meghatározza és azt — valamint annak változását —
a helyben szokásos vagy más alkalmas módon közzéteszi.

4. §
(1) A kérelemnek a kért adat meghatározását és a teljesítés átvételéhez (pl. postai úton továbbításához) szükséges adatokat kell tartalmaznia.
(2) A kérelem egy vagy több adat (beleértve a nyilvánossá tett adatok teljes körét is) közlésére irányulhat.
(3) A kérelemhez csatolni kell a díj megfizetését igazoló
postautalványt.
5. §
Az adatszolgáltatást a 2. §-ban kijelölt szervek a kérelem
beérkezését követ´ó legrövidebb id´ó alatt, legfeljebb azonban tizenöt napon belül teljesítik.
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8. §

(1) Ha a kérelmez´ó nem vette át az elkészült szolgáltatást, azt az adatszolgáltató az adatigénylés napjától számított 60 nap elteltével megsemmisíti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott id´óben át nem vett
szolgáltatás alapjául szolgáló kérelemben foglalt adatigénylés ismételt kezdeményezése új adatigénylésnek min´ósül, a
költségtérítésre az általános szabályokat kell alkalmazni.
A költségtérítés szabályai
9. §
Az adatszolgáltató szerv által a 6—8. §-okban meghatározottak szerint teljesített adatszolgáltatásért — a 12. §-ban
meghatározott esetet kivéve — igazgatási szolgáltatási díjat
(a továbbiakban: díj) kell fizetni.
10. §

6. §
(1) Az adatszolgáltató az adatigénylésben megjelölt
tárggyal kapcsolatban — a 7. §-ban meghatározott kivétellel — közli:
a) a tárgynak a nyilvántartásban kezelt jellemz´óit, különös ismertet´ójegyeit, illetve egyedi azonosító jelsorozatának adatait, valamint a körözés elrendelésének és viszszavonásának id´ópontját, illetve
b) ha a keresett tárgy a megadott ismérvek alapján nem
található a nyilvántartásban, ennek tényét.
(2) Az adatszolgáltató közlésének minden esetben tartalmaznia kell azt, hogy a nyilvántartásnak mely — év, hó,
nap, óra és perc szerint meghatározott — id´ópontban
meglév´ó adattartalma alapján történt az adatszolgáltatás.
7. §
(1) Az adatszolgáltató szerv megtagadja az adatszolgáltatást, ha a kérelem olyan adat közlésére irányul, amely a Tv.
1. §-a vagy 3. §-a alapján nem min´ósül nyilvános adatnak.
(2) Az adatszolgáltatás megtagadásáról nyolc napon
belül, írásban kell értesíteni a kérelmez´ót.
(3) Az adatszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott
esetben ,,A kérelemben megjelölt adat a Rend´órség által
körözött tárgyak adatainak nyilvánossá tételét´ól szóló 1997.
évi CXV. törvény által nyilvánossá tett adatok között nem
szerepel’’ megfogalmazást szerepelteti közlésében.
(4) Az adatszolgáltatás megtagadása, illet´óleg a kérelem
nem teljesítése esetén a kérelmez´ó a személyes adatok védelmér´ól és a közérdek´ú adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 21. §-a alapján a bírósághoz fordulhat.

(1) A díjat legkés´óbb a kérelem benyújtásával egyidej´úleg átutalási postautalványon, az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes rend´ór-f´ókapitányság — az ORFK-nál
történ´ó adatigénylés esetén ez utóbbi — el´óirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.
(2) A befolyt összeget a rend´óri szervnek elkülönített
számlán kell kezelnie.
(3) A rend´ór-f´ókapitányságok és az ORFK bevételi el´óirányzat-felhasználási keretszámlájának számát az 1. számú melléklet tartalmazza.
11. §
(1) A díj összegét a 2. számú melléklet alapján kell
kiszámítani.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott díj az áfát
tartalmazza.
12. §
A rend´órkapitányság, a rend´ór-f´ókapitányság vagy az
Országos Rend´ór-f´ókapitányság vezet´óje a Rend´órség
adatkezelési rendszerében nyilvánossá tett körözési adatállományát vagy annak egy részét a tömegtájékoztatási
eszközökön keresztül vagy egyéb módon költségtérítés
nélkül is nyilvánosságra hozhatja.
13. §
Ez a rendelet 1998. február 18-án lép hatályba.
Kuncze Gábor s. k.,
belügyminiszter
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1. számú melléklet a 7/1998. (II. 18.) BM rendelethez
Rend´ór-f´ókapitányság megnevezése

Országos Rend´ór-f´ókapitányság
Budapesti Rend´ór-f´ókapitányság
Baranya Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Bács-Kiskun Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Békés Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Csongrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Fejér Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Hajdú-Bihar Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Heves Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Komárom-Esztergom Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Pest Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Somogy Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Tolna Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Vas Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Veszprém Megyei Rend´ór-f´ókapitányság
Zala Megyei Rend´ór-f´ókapitányság

El´óirányzat-felhasználási számla száma

10023002-01451722-00000000
10023002-01451430-00000000
10024003-01451485-00000000
10025004-01451492-00000000
10026005-01451502-00000000
10027006-01451519-00000000
10028007-01451526-00000000
10029008-01451533-00000000
10033001-01451540-00000000
10034002-01451557-00000000
10035003-01451564-00000000
10045002-01451612-00000000
10036004-01451571-00000000
10037005-01451588-00000000
10023002-01451478-00000000
10039007-01451595-00000000
10044001-01451605-00000000
10046003-01451629-00000000
10047004-01451636-00000000
10048005-01451643-00000000
10049006-01451650-00000000

2. számú melléklet a 7/1998. (II. 18.) BM rendelethez
Az igazgatási szolgáltatási díj összegét az alábbiak szerint kell kiszámítani
1. A kérelemben meghatározott tárgyak száma szerint:

1200 forint/tárgy.

2. A rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott módon történ´ó adatszolgáltatás
esetén, ha a kérelemben meghatározott tárgyak száma:
a) egy és száz között van:
b) száz fölött van:

1200 forint/tárgy,
200 forint/tárgy.

1. §

A belügyminiszter
és a m´úvel´ódési és közoktatási
miniszter
8/1997. (II. 18.) BM—MKM
együttes rendelete

E rendelet hatálya kiterjed a rend´ór szakközépiskolákra
(a továbbiakban: szakközépiskola), a szakközépiskolák
fenntartásában érintett szervezetekre és személyekre, valamint a szakközépiskolák pedagógusaira és tanulóira.

a rend´ór szakközépiskolák, a pedagógusok
és a tanulók jogállásáról

2. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 122. §-ának (6) és (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következ´óket rendeljük el:

E rendelet alkalmazásában
a) ösztöndíjas szakközépiskolai tanuló: a szakközépiskolába felvételt nyert és az Országos Rend´ór-f´ókapitánysággal szerz´ódést kötött, rend´óri pályára készül´ó személy;
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b) kett´ós jogállású szakközépiskolai tanuló: a szakközépiskola második éves tanulója, aki próbaid´óre a hivatásos állományba nyert kinevezést.

3. §
(1) A szakközépiskola létesítésével, megszüntetésével,
tevékenységi körének megállapításával és módosításával
kapcsolatos jogkört a belügyminiszter közvetlenül, a szakmai ellen´órzést a BM Rendvédelmi Felügyelet vezet´ójén
keresztül gyakorolja.
(2) Az országos rend´órf´ókapitány gyakorolja a Kt.
102—104. §-ában foglalt jogköröket a közoktatási intézmény létesítése, megszüntetése, tevékenységi körének
megállapítása, módosítása és a szakmai ellen´órzés kivételével.

4. §
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rendelkezik, büntetlen el´óélet´ú, sikeres érettségi vizsgát tett,
a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas és a hivatásos jogviszony vállalását tartalmazó nyilatkozatot tesz;
b) az ország bármely területén vállalja a rend´óri szolgálatot;
c) a meghirdetett szakközépiskolai felvételi eljárásában részt vesz és felvételt nyer;
d) megfelel a Hszt. 258. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak.

7. §
(1) Az ösztöndíjas jogviszonyt a szakközépiskolába történ´ó beiratkozás napján kell létesíteni. Az ösztöndíjas tanulóval szerz´ódést kell kötni. Az e rendeletben foglaltak mellett
a szerz´ódésben a tanuló azt is vállalja, hogy tanulmányai
befejezése után a rend´órség hivatásos állományában két évig
folyamatos rend´óri szolgálatot teljesít, a rend´órség pedig
végzettségének megfelel´ó beosztást biztosít számára.

(1) A belügyminiszter a rend´órség hivatásos állománya
utánpótlásának biztosítása érdekében a Magyar Köztársaság Rend´órsége szervezeteiként rend´ór szakközépiskolákat létesít, és tart fenn.

(2) A szerz´ódést az ösztöndíjas tanulóval a szakközépiskola igazgatója köti meg az országos rend´órf´ókapitány
nevében.

(2) A rend´órszervez´ó (tiszt) szakképesítés megszerzését
biztosító, iskolarendszeren kívüli szakképzést és vizsgáztatást az Országos Rend´ór-f´ókapitányság Rendészeti Szervek Kiképz´ó Központja látja el.

8. §

5. §
(1) A hivatásos állományú pedagógusok szolgálatteljesítési idejének meghatározásakor a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)
84—85. §-ait kell alkalmazni a Kt. kötelez´ó óraszámokra vonatkozó rendelkezéseire tekintettel.
(2) A közalkalmazott pedagógusok munkaidejét a
Munka Törvénykönyvér´ól szóló 1992. évi XXII. törvény
117. §-ának (1) bekezdése alapján, a Kt. kötelez´ó óraszámokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelel´óen kell
kialakítani.
(3) A pedagógus a szakközépiskola igazgatója által meghatározottak szerint minden tanévben a rend´órség területi
vagy helyi szerveinél szakmai konzultáción (gyakorlaton)
köteles részt venni.

(1) Az ösztöndíjas jogviszony megsz´únik:
a) a tanuló tanulói jogviszonya megsz´únésének napján;
b) ha az ösztöndíjas tanuló tanulmányi kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget;
c) ha az ösztöndíjas tanuló körülményeiben olyan változás állt be, amelynek következtében már nem alkalmas
a hivatásos szolgálatra;
d) amikor az ösztöndíjas tanulót kett´ós jogállású tanulóvá és egyben próbaid´ós rend´órré nevezik ki.
(2) A szerz´ódést a felek közös megegyezéssel bármikor
megszüntethetik. A közös megegyezést írásba kell foglalni,
amelyben rögzíteni kell a feleknek a megszüntetett szerz´ódésb´ól ered´ó jogait és kötelezettségeit.
(3) Ha az ösztöndíjas jogviszony a tanulónak felróható
okból sz´únik meg, a szerz´ódésben vagy a (2) bekezdés
szerinti megegyezésben meghatározott — a szerz´ódés
alapján járó, az ingyenes oktatást nem érint´ó — költségeket a tanuló köteles megtéríteni. E rendelet alkalmazásában az egészségi ok a rend´órség érdekkörében felmerült
oknak min´ósül.

9. §
6. §
Ösztöndíjas jogviszony azzal a személlyel létesíthet´ó, aki
a) magyar állampolgár, 18. életévét betöltötte, de 23 évesnél nem id´ósebb, cselekv´óképes, állandó belföldi lakóhellyel

Az ösztöndíjas tanuló jogosult a Belügyminisztérium,
illetve a rend´órség kezelésében lév´ó kulturális, egészségügyi, valamint sportlétesítmények igénybevételére, az arra
meghatározott feltételek szerint.
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10. §

13. §

Az ösztöndíjas tanuló köteles
a) megtartani az államtitkot és a szolgálati titkot;
b) a tanterv szerinti szakmai gyakorlatokon részt venni,
és a szakmai felügyeletével megbízott gyakorlati oktató
(mentor) utasítására a képzettségének megfelel´ó szolgálati feladatok végrehajtásában közrem´úködni;
c) tanulmányi kötelezettségeinek eleget tenni a tantervben meghatározott id´ón belül;
d) a tantervben meghatározott ismeretanyag elsajátítását szolgáló, a szakközépiskola által el´óírt, valamint
BM kiadványként és az országos tankönyvforgalmazásban beszerezhet ´ó tankönyveket, tananyagokat megvásárolni.

(1) A kett´ós jogállású tanuló pénzbeli és természetbeni
juttatásokra jogosult.

11. §

c) a képzési (szolgálati) napokon (a szakközépiskolai
képzés, gyakorlati képzés, a szakmai gyakorlat során egyaránt) térítéses étkeztetés, indokolt esetben élelmezési
költségtérítés;

(1) Az ösztöndíjas tanuló pénzbeli és természetbeni
juttatásokra jogosult.
(2) Pénzbeli juttatásként az ösztöndíjas tanuló ösztöndíjra jogosult. Az ösztöndíj alanyi jogon járó alapjuttatásból és külön megbízás alapján a szakközépiskola szervezetében vállalt feladatért (megbízásért) járó ösztöndíj-kiegészítésb´ól, valamint az els´ó félévet követ´óen a tanulmányi
eredményt´ól függ´ó tanulmányi juttatásból áll.
(3) Természetbeni juttatások:
a) a külön jogszabályban meghatározottak szerinti
rend´óri egyenruházat, rend´óri szolgálati felszerelés;
b) az egységes sportfelszerelés;
c) indokolt esetben — kérelemre — a szakközépiskolai
képzés idejére ingyenes kollégiumi elhelyezés, a gyakorlati
képzés, illetve a szakmai gyakorlat id´ószakában a rend´órség adott területi szerve által biztosított térítésmentes elhelyezés;
d) a képzési (szolgálati) napokon (a szakközépiskolai
képzés, a gyakorlati képzés, szakmai gyakorlat során egyaránt) térítésmentes étkeztetés, indokolt esetben élelmezési költségtérítés;
e) a rend´órképzéshez szükséges, O R FK kiadványként megjelent tananyagokkal történ´ó térítésmentes ellátás;
f) tanszercsomag egyszeri térítésmentes biztosítása;
g) a Belügyminisztérium alkalmazottait megillet´ó belügyi orvosi ellátás.

12. §
Az ösztöndíjas tanulót intézkedésre és fegyverviselésre
nem jogosító ,,Rend´ór szakközépiskolai tanuló’’ feliratú
igazolvánnyal kell ellátni, melyen fel kell tüntetni az ,,Intézkedésre és fegyverviselésre nem jogosult’’ szöveget.

(2) Pénzbeli juttatásként a kett´ós jogállású tanuló a
Hszt.-ben meghatározott, II. besorolási osztály, pályakezd´óre megállapított alapilletményre jogosult.
(3) Természetbeni juttatások:
a) a rend´órség hivatásos állományú tagját megillet´ó
egyenruházat és szolgálati felszerelés;
b) indokolt esetben — kérelemre — a szakközépiskolai
képzés idejére térítéses kollégiumi elhelyezés, a gyakorlati
képzés, illetve a szakmai gyakorlat id´ószakában a rend´órség adott területi szerve által biztosított térítésmentes elhelyezés;

d) a rend´órképzéshez szükséges, OR FK kiadványként
megjelent tananyagokkal történ´ó térítésmentes ellátás.

14. §
(1) A kett´ós jogállású tanuló
a) intézkedési jogát a Hszt. 259. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint gyakorolhatja, a gyakorlati
képzés, illetve a szakmai gyakorlat során felszerelésként
vegyi eszközt, rend´órbotot, bilincset és rendszeresített l´ófegyvert tarthat magánál, melyeket a jogos védelem keretei
között, valamint a gyakorlati oktató (mentor), illetve a
szakmai vezet´ó utasítására használhat a vonatkozó eljárási
szabályok szerint;
b) egyenruhát csak a szakközépiskolában vagy az iskolán kívüli szakmai gyakorlaton viselhet az iskola igazgatója
és a szakmai gyakorlat illetékes vezet´óje által meghatározottak szerint. A tanuló a rend´órség hivatásos állománya
részére rendszeresített, de jól látható jelzésekkel megkülönböztetett (próbaid´ót jelz´ó váll-lap, iskolai karjelzés)
egyenruházatot visel;
c) köteles a tantervben meghatározott ismeretanyag
elsajátítását szolgáló, a szakközépiskola által el´óírt, BM
kiadványként és az országos tankönyvforgalmazásban beszerezhet´ó tankönyveket, tananyagokat megvásárolni.
(2) A kett´ós jogállású tanulót a képzés ideje alatt a
tantervt´ól eltér´ó rend´óri közterületi szolgálati és csapater´ós feladatokra — a rendkívüli és a szükségállapot kivételével — igénybe venni csak az országos rend´órf´ókapitány
írásos utasítására lehet.
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(3) A kett´ós jogállású tanulókat önálló intézkedésre
nem jogosító ,,Rend´ór szakközépiskolai tanuló’’ feliratú
igazolvánnyal kell ellátni, melyen fel kell tüntetni a ,,Fegyverviselésre jogosult, önálló intézkedésre nem jogosult’’
szöveget.

Az igazságügy-miniszter
és a pénzügyminiszter
3/1998. (II. 18.) IM—PM
együttes rendelete

15. §

a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott
költségvetési el´óirányzat felhasználási rendjér´ól szóló
2/1996. (III. 13.) IM—PM együttes rendelet
módosításáról

(1) Az ösztöndíjas tanuló fegyelmi és kártérítési felel´ósségét a Kt. és a szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI.
törvény vonatkozó rendelkezései állapítják meg.
(2) A kett´ós jogállású tanuló fegyelmi és kártérítési
felel´ósségére a Hszt. és a belügyminiszter irányítása alatt
álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak
kártérítési felel´ósségér´ól szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Ha a tanuló a szakközépiskolai képzést neki felróható okból, saját hibájából (kérelmére, fegyelmi okból,
tanulmányi okból) nem teljesítette, vagy nem vállalja a
hivatásos szolgálatot, illet´óleg a véglegesítést követ´ó kétéves szolgálatot nem teljesíti, akkor — a szakközépiskolában, illetve a rend´óri szolgálatban letöltött id´ó figyelembevételével — a képzési és felszerelési költséget id´óarányosan vissza kell térítenie.

16. §
(1) A sorköteles tanulóra, amennyiben a tanulói jogviszony keletkezéséig nem teljesítette a sorkatonai szolgálatát, a honvédelemr´ól szóló 1993. évi CX. törvény, valamint
a végrehajtására kiadott 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Ha a tanulói jogviszony a tanulónak felróható okból
sz´únik meg, a sorkatonát megillet´ó pénzbeli, anyagi juttatások, valamint a tanulót megillet´ó juttatások különbözetét kell a tanulónak megtérítenie.

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésér´ól szóló
1995. évi CXXI. törvény 112. §-ában kapott felhatalmazás
alapján — figyelemmel a büntetés-végrehajtás szervezetér´ól szóló 1995. évi CVII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésére
és a 34. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, továbbá a Magyar
Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól szóló 1997. évi
CXLVI. törvény 15. §-ában foglaltakra — a következ´óket
rendeljük el:
1. §
A büntetés-végrehajtás szervezeténél a fogvatartottak
foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési el´óirányzat
felhasználási rendjér´ól szóló 2/1996. (III. 13.) IM—PM
együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,2. § A büntetés-végrehajtás szervezetér´ól szóló 1995. évi
CVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott és a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól
szóló 1997. évi CXLVI. törvény 15. §-ában a gazdálkodó
szervezetek részére jóváhagyott sajátos többletköltségek
részbeni ellentételezésére szolgáló el´óirányzat
a) hatvanöt százaléka havi, egyenl´ó ütemezés szerint,
b) a fennmaradó harmincöt százaléka az id´óarányostól
eltér´óen, a gazdálkodó szervezetek jövedelmi-pénzügyi
helyzetéhez, valamint beruházási, felújítási, korszer´úsítési
szükségleteihez igazodóan használható fel visszatérítési
kötelezettség nélkül.’’

2. §
17. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követ´ó tanévt´ól kezd´ód´óen kell alkalmazni.
(2) A rendelet nem érinti a hatálybalépését megel´óz´óen
a tanulókkal kötött szerz´ódéseket, illetve a tanulók kinevezéseit.
Kuncze Gábor s. k.,

Dr. Magyar Bálint s. k.,

belügyminiszter

m´úvel´ódési és közoktatási
miniszter

Az R. 4. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. § (1) Az Igazságügyi Minisztérium illetékes f´óosztálya intézkedik a fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó
szervezetek támogatására jóváhagyott fejezeti kezelés´ú
el´óirányzat Büntetés-végrehajtás címhez történ´ó átcsoportosításáról.
(2) A vagyonkezel´ói jogok gyakorlója gazdálkodó szervezetenként megállapítja a 3. § (1) és (2) bekezdése szerint
igénybe vehet´ó támogatási el´óirányzat összegét.
(3) A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
minden hónap 1-jéig intézkedik a Magyar Államkincstárnál a gazdálkodó szervezeteket megillet´ó összegnek a szervezetek folyószámlájára történ´ó jóváírásáról.’’
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E z a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Vastagh Pál s. k.,

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

pénzügyminiszter
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b) gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény a fogyatékosság típusának megfelel´óen létrehozott általános
iskola, középiskola, szakiskola, speciális szakiskola, készségfejleszt´ó speciális szakiskola, kollégium, illetve iskolai
tagozat, osztály, csoport;
c) iskolai tankönyvterjeszt´ó az a tankönyvterjeszt´ó,
amelyik az iskolával közvetlenül köt megállapodást az
iskolai tankönyvellátásra;
d) munkatankönyv az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a tankönyvben kell az el´óírt feladatot
megoldania;
e) nyomdakész kézirat a szerkesztett kézirat, ábra, kép;

A m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
5/1998. (II. 18.) MKM
rendelete
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjér´ól
A közoktatásról szóló — többször módosított —
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról
szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — szakképzés keretében a munkaügyi miniszterrel és a szakképesítésért felel´ós miniszterrel, az eljárási díj tekintetében pedig a pénzügyminiszterrel
egyetértésben — a következ´óket rendelem el:

Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) fenntartóra, tekintet nélkül az általános iskolákra, a
szakmunkásképz´ó iskolákra és szakiskolákra, a gimnáziumokra és szakközépiskolákra, az alapfokú m´úvészetoktatási intézményekre a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre (a továbbiakban együtt: iskola),
b) az iskola tanulóira, pedagógusaira és más alkalmazottaira (a továbbiakban együtt: alkalmazottak),
c) a tanulók szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt:
szül´ók),
d) a tankönyvkiadásban részt vev´ó kiadókra, szerz´ókre
és iskolai tankönyvterjeszt´ókre.
(2) Könyvet az e rendeletben meghatározott eljárás
szerint lehet tankönyvvé nyilvánítani.

2. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) beszerzési ár a tankönyvjegyzékben az adott tankönyvnél feltüntetett, az iskolai terjesztésben alkalmazott ár;

f) segédkönyv az a könyv, szöveggy´újtemény, atlasz,
munkafüzet, szótár, album, példatár, feladatlap-gy´újtemény stb., amely segítséget nyújt a tanulónak a tankönyv
alkalmazásához, illetve a pedagógusnak a nevel´ó és oktató
munkájához;
g) speciális célú tankönyv az, amelynek el´óállítását a
tankönyv által feldolgozott tananyag elsajátításában érdekelt tanulók kis létszáma miatti piaci kereslet hiánya
akadályozhatja (a nemzeti etnikai kisebbségi oktatáshoz, a két tanítási nyelv´ú oktatáshoz, a fogyatékos gyermekek oktatásához, a m´úvészeti oktatáshoz készített
tankönyv stb.);
h) szociálisan rászorult az a tanuló, aki a gyermekek
védelmér´ól és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 129. §-a alapján rendszeres támogatásra
jogosult;
i) tankönyv az a szerz´ói jogi védelem alá es´ó, nyomtatott formában megjelent és az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított
ia) könyv, amely a tanulók részére — a közoktatásról
szóló törvény követelményrendszerére építve — pedagógiai szempontból feldolgozza, továbbá rendszerezi valamely m´úveltségi terület, m´úveltségi részterület, szakképzési szakterület, szakképzési részszakterület ismereteit,
ib) szöveggy´újtemény, feladatgy´újtemény, atlasz, kottakiadvány stb., amelynek az alkalmazása nélkül a tankönyv ismeretei nem sajátíthatók el, illetve amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen valamely m´úveltségi terület,
m´úveltségi részterület, szakképzési szakterület, szakképzési részszakterület ismeretanyagának átadásához (irodalmi szöveggy´újtemény, matematikai feladatgy´újtemény,
földrajzi és történelmi atlasz, képlet- és táblázatgy´újtemény stb.);
j) tartós tankönyv az a tankönyv, amelyik tartalma és
kivitele alapján alkalmas arra, hogy több tanuló, több tanéven keresztül alkalmazza (a továbbiakban a d) és az i)—j)
pontokban szabályozottak együtt: a könyv megjelenési formája).
(2) Tankönyvvé nyilvánítható az elektronikus és képi
ismerethordozó, ha tartalmánál fogva megfelel az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott követelményeknek.
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A tankönyvvé nyilvánítás,
illetve a tankönyvvé nyilvánítás megsz´únése
3. §
(1) A tankönyvvé nyilvánítás iránti kérelmet a kiadónak
kell benyújtania a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztériumhoz. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a könyvet milyen iskolatípus, mely évfolyam, illet´óleg m´úveltségi
terület, szakképzési szakterület, tantárgy tanításához készítették, továbbá a tankönyv megjelenési formájáról. Ha
a 2. § ib) pontjában felsoroltak tankönyvvé nyilvánítását
kérik, meg kell jelölni azt a tankönyvet, ismeretanyagot,
amelynek alkalmazásához nélkülözhetetlen. Abban az
esetben, ha a könyv több iskolatípusban, évfolyamon, m´úveltségi területen, szakképzési szakterületen alkalmazható, illetve a szöveggy´újtemény, feladatgy´újtemény, atlaszt
stb. több tankönyv alkalmazásához, több ismeretanyag elsajátításához nélkülözhetetlen, a kérelemben valamennyit
fel kell tüntetni.
(2) A tankönyvvé nyilvánítás iránti kérelemhez csatolni
kell
a) a könyv három példányát,
b) a 2. § ib) pontjában felsoroltak tankönyvvé nyilvánítása esetén — az Országos Köznevelési Tanács kérésére —
három példányban azt a tankönyvet, amelynek alkalmazásához a szöveggy´újtemény, feladatgy´újtemény, atlaszt stb.
nélkülözhetetlen,
c) a könyvhöz készített lektori véleményt és szerkeszt´ói
jelentést,
d) az eljárási díj befizetésének igazolását,
e) a kiadó és a szerz´ó — harminc napnál nem régebbi
— nyilatkozatát arról, hogy a könyv kiadásának jogával
rendelkezik a kiadó,
f) a kiadó nyilatkozatát a javasolt beszerzési árról, a
tankönyv forgalmazásának módjáról és feltételeir´ól,
g) ha a könyvet a gyakorlatban el´ózetesen kipróbálták,
a közrem´úköd´ó iskola nyilatkozatát.
(3) Az eljárási díj a tankönyvvé nyilvánítási eljárással
felmerül´ó költségek fedezetét szolgáló átalány, melynek
összege szerz´ói ívenként a kérelem benyújtásakor érvényes
legkisebb munkabér (minimálbér) huszonöt százaléka, fellebbezés esetén — a szerz´ói ívek számától függetlenül —
a legkisebb munkabér (minimálbér) huszonöt százaléka.
(4) A kérelmeket, mellékleteivel együtt a M´úvel´ódési és
Közoktatási Minisztérium továbbítja az Országos Köznevelési Tanács részére.

4. §
(1) A könyv tankönyvvé nyilvánításáról és a tankönyvvé
nyilvánítás megszüntetésér´ól a m´úvel´ódési és közoktatási
miniszter az Országos Köznevelési Tanács javaslata alapján dönt.
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(2) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban — a közoktatásról szóló törvény 122. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak mellett — vizsgálni kell, hogy
a) a könyv alkalmas-e
— a Nemzeti alaptantervben meghatározott követelmények közvetítésén túl, az alapm´úveltségi vizsgára, középiskolák részére készített tankönyv esetén továbbá az
érettségi vizsgára történ´ó felkészítésre,
— a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén, a ,,Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvében’’ meghatározottak szerint a kisebbségi
oktatás sajátos céljainak megvalósítását szolgáló követelmények közvetítésére,
— két tanítási nyelv´ú iskolai oktatás esetén, a ,,Két
tanítási nyelv´ú iskolai oktatás irányelvében’’ meghatározottak szerint a két tanítási nyelv´ú iskolai oktatás céljainak
megvalósítását szolgáló követelmények közvetítésére,
— fogyatékos tanulók iskolai nevelése és oktatása esetén, a ,,Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi
irányelvében’’ meghatározottak szerint a tanulók fogyatékosságához igazodó sajátos felkészítésre, felkészülésre,
— alapfokú m´úvészetoktatás esetén, az ,,Alapfokú m´úvészetoktatás követelményeiben és tantervi programjában’’ meghatározottak szerint a m´úvészeti ismeretek közvetítésére,
— a szakképzés központi programjában (tantervében)
meghatározottak szerint a szakmai vizsgára történ´ó felkészítésre, felkészülésre,
— az Alapm´úveltségi vizsga vizsgaszabályzata és az
Érettségi vizsga vizsgaszabályzata szerint akkreditált tantárgy, vizsgatantárgy követelményeihez készült könyv esetén a tantárgy, vizsgatantárgy tananyagtartalmának közvetítésére;
b) ha az iskolában a nevel´ó és oktató munka a közoktatásról szóló törvény 23. §-ában meghatározottak szerint
kiadott engedély alapján folyik, a könyv alkalmas-e az
átadni kívánt — az engedély kiadásához alapuló szolgáló
— ismeretek közvetítésére.
(3) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban — az (1) bekezdésben meghatározottakon túl — vizsgálni kell a tankönyv
terjesztési, forgalmazási feltételeit és lehet´óségeit.

5. §
(1) Az Országos Köznevelési Tanács valamennyi tankönyvvé nyilvánításra irányuló kérelmet — javaslatával
együtt — megküldi a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
részére. Az Országos Köznevelési Tanács javasolhatja
a) a könyv tankönyvvé nyilvánítását,
b) a tankönyvvé nyilvánítási kérelem elutasítását.
(2) Az Országos Köznevelési Tanács az (1) bekezdésben
meghatározott döntésének meghozatala el´ótt legalább két
szakért´ót kér fel a benyújtott könyv bírálatára (a továbbiakban: bírálók), és további bírálókat is felkérhet. A két
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bíráló közül az egyiket az adott szakterület tudományának
képvisel´ói, a másikat a gyakorló pedagógusok közül kell
felkérni. A bírálók díját és költségeit a M´úvel´ódési és
Közoktatási Minisztérium fizeti.
(3) Abban az esetben, ha van olyan — a közoktatásról
szóló törvény 97. §-ának (2) bekezdése szerint a Közoktatáspolitikai Tanács titkárságára bejelentkezett — pedagógus szakmai szervezet, amelynek m´úködési területét érintik a könyv által feldolgozott ismeretek, bírálóként — ha a
pedagógus szakmai szervezet a jegyzéket az Országos Köznevelési Tanács részére megadta — a jegyzékben szerepl´ó
gyakorló pedagógust kell felkérni. Abban az esetben, ha a
pedagógusképzésben érdekelt fels´óoktatási intézmények a
jegyzéket elkészítik, és az Országos Köznevelési Tanácshoz eljuttatják, az adott szakterület tudományának képvisel´ói közül a pedagógusképzésben érdekelt fels´óoktatási
intézmények által elkészített jegyzékben szerepl´ó szakért´ót — ha van olyan, akinek a szakterületébe tartoznak a
könyv által feldolgozott ismeretek — kell bírálónak felkérni. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni, ha a felkérésre az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések
miatt nincs lehet´óség.
(4) Az Országos Köznevelési Tanácsnak a bírálók felkérésében részletesen meg kell állapítania azokat a szempontokat, kérdéseket, amelyek alapján a könyvr´ól ki kell alakítani a bírálatokat, illetve amelyekre a választ meg kell
adni. A felkérésben meg kell határozni azt az id´ószakot,
amelyen belül el kell készíteni a bírálatot, illetve a szakvéleményt.
(5) Az Országos Köznevelési Tanács az (1) bekezdésben
meghatározott döntésének meghozatala el´ótt megfelel´ó
határid´ó kit´úzésével
a) meghatározhatja azokat a tartalmi, technikai vagy
más feltételeket, amelyek teljesítése esetén a könyv tankönyvvé nyilvánítását javasolni fogja a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter részére,
b) javasolhatja, hogy a könyvet a kiadó más megjelenési
formában adja ki.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott javaslatot az
Országos Köznevelési Tanács megküldi a kiadónak. Ha a
javasolt változtatások végrehajtását a kiadó vállalja, annak
teljesítése után az átdolgozott könyvet — újabb tankönyvvé nyilvánítási kérelem benyújtása nélkül — be kell nyújtani az Országos Köznevelési Tanács részére.

6. §
(1) Az Országos Köznevelési Tanács javaslatáról, ha az
nem támogatja a könyv tankönyvvé nyilvánításárt, a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium nyolc napon belül
értesíti a kiadót. Az Országos Köznevelési Tanács felkérésére elkészített bírálatokat, szakvéleményeket, az Országos Köznevelési Tanács javaslatát az iratoknak a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter részére történ´ó megküldése
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el´ótt a kiadó megtekintheti, és kérelmére azok másolatát
részére át kell adni. A kiadó a bírálatban, szakvéleményben, az Országos Köznevelési Tanács javaslatában foglaltakkal kapcsolatosan nyolc napon belül írásban kifejtheti
véleményét, melyet — az 5. § (1) bekezdésében meghatározott iratokkal együtt — a m´úvel´ódési és közoktatási
miniszter részére meg kell küldeni.
(2) A tankönyvvé nyilvánítás öt évre szól (a továbbiakban: tankönyvvé nyilvánítás id´ószaka). Megsz´únik a tankönyvvé nyilvánítás abban az esetben, ha a könyvet akár
tartalmában, akár kivitelében megváltoztatják. Nem tekinthet´ó változtatásnak a tankönyvben található hibák javítása. Ha a változtatás a könyv — szerz´ói ívben mért —
kevesebb, mint huszonöt százalékát érinti, a kérelemhez
csak a változtatott és a változtatás megértéséhez szükséges
részeket kell benyújtani, s a változtatás terjedelmének
megfelel´ó eljárási díjat kell befizetni. Az Országos Köznevelési Tanács kérésére a kiadónak — további eljárási díj
befizetése nélkül — a megváltoztatott könyvet teljes egészében be kell nyújtania.
(3) Abban az esetben, ha a tankönyvvé nyilvánítási
id´ószak letelt, a kiadó kérheti a tankönyvvé nyilvánítás
meghosszabbítását. Változatlan tankönyv esetén — a
tankönyvvé nyilvánítás els´ó alkalommal történ ´ó meghosszabbításakor — a kérelemhez nem kell a mellékleteket csatolni, és eljárási díjat sem kell fizetni. Abban az
esetben, ha a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbításához az O rszágos Köznevelési Tanács bíráló kirendelését
tartja szükségesnek, felhívására az eljárási díjat be kell
fizetni.

7. §
(1) A kiadó a 3. § (1) bekezdésében meghatározottak
szerint kérheti a könyv nyomdakész kéziratának tartalmi
szempontból történ´ó el´ózetes elbírálását. A kérelemhez a
3. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett csatolni
kell a könyv végs´ó formájának részletes ismertetését.
(2) Ha a kiadó a nyomdakész kézirat el´ózetes elbírálását
kéri, az Országos Köznevelési Tanács a kéziratot tartalmi
szempontból vizsgálja meg. Ennek eredményeképpen tájékoztatja a kiadót arról, hogy a kéziratot alkalmasnak
tartja-e arra, hogy könyv formájában tankönyvvé nyilvánítsák, illetve milyen változtatásokat tart szükségesnek.
(3) Az elkészült könyvet az 5. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint be kell nyújtani az Országos Köznevelési Tanács részére.

8. §
(1) Az O rszágos Köznevelési Tanács kezdeményezheti a kiadónál a tankönyv tartalmi vagy technikai átdolgozását.
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(2) A tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésére — kérelemre vagy hivatalból — az Országos Köznevelési Tanács
tehet javaslatot a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter részére.
(3) A tankönyvvé nyilvánítás megszüntetését — beleértve azt az esetet is, amikor a tankönyvet akár tartalmában,
akár kivitelében megváltoztatták — az Országos Köznevelési Tanácsnál kezdeményezheti a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium, a kiadó és a szerz´ó. A kezdeményezést
meg kell indokolni. Az Országos Köznevelési Tanács szükség esetén bírálókat kérhet fel, vagy más szakvéleményt
készíttethet.
(4) Ha a tankönyvvé nyilvánítás id´ószaka eltelt, a tankönyvvé nyilvánítás külön eljárás nélkül megsz´únik. Err´ól
a tényr´ól a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium értesíti a kiadót.
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11. §

(1) A tankönyvjegyzékbe történ´ó felvételt — kivéve a
tankönyvvé nyilvánítás évét — a kiadónak kell kérnie a
M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium által megküldött
adatlapon, minden év július hónap utolsó napjáig.
(2) A tankönyvvé nyilvánítás évében a tankönyvet külön
kérelem nélkül — a szükséges adatok közlése után — fel
kell venni a tankönyvjegyzékbe. A tankönyvjegyzékbe els´ó
alkalommal azt a könyvet kell felvenni, amelynek tankönyvvé nyilvánításáról az adott év szeptember hó 30-áig
döntött a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben meg kell jelölni
a tankönyv beszerzési árát, továbbá a 3. § (2) bekezdés
e) pontja szerint igazolni kell, hogy a kiadó továbbra is
rendelkezik a tankönyv kiadásának a jogával. Közölni kell
továbbá a tankönyv forgalmazására vonatkozó adatokat.

9. §
Nem m´úködhet közre a tankönyvvé nyilvánítással, tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésével kapcsolatos eljárásban a könyv szerz´óje, továbbá az, aki az adott tankönyv
kiadásában és forgalmazásában érdekelt, így különösen
a) a szerz´ó közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §-ának
d) pontja],
b) a kiadó képvisel´óje,
c) aki a kiadóval munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban áll,
d) aki a kiadó tulajdonosa, résztulajdonosa vagy annak
közeli hozzátartozója.

A tankönyvjegyzék
10. §
(1) A tankönyvekr´ól a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium évente jegyzéket készít (a továbbiakban: tankönyvjegyzék), amelyet a tanévet megel´óz´ó naptári év december hó utolsó napjáig eljuttat az iskolákhoz.
(2) A tankönyvjegyzéknek tartalmaznia kell a m´ú címét,
szerz´ójét, raktári számát, azt az iskolatípust, évfolyamot,
szakképesítést, amelyben oktatás céljára felhasználható,
annak az ismeretkörnek, m´úveltségi területnek, m´úveltségi részterületnek, szakképzési szakterületnek, szakképzési
részszakterületnek a megjelölését, amelyben a nevel´ó és
oktató munkához igénybe vehet´ó, a kiadót és forgalmazót,
a tankönyv megjelenési formáját, az els´ó kiadási évet, az
átdolgozást és az átdolgozás évét, a beszerzési árat. Abban
az esetben, ha a könyv több iskolatípusban, évfolyamon,
m´úveltségi területen, szakképzési szakterületen alkalmazható, a jegyzékben valamennyit fel kell tüntetni.
(3) A tankönyvjegyzékben szerepl´ó beszerzési ár tartalmazza a terjesztés költségeit is.

12. §
(1) A m´úvel´ódési és közoktatási miniszter — a kiadók
képvisel´óinek bevonásával — minden évben meghatározza azt a legmagasabb beszerzési árat, amely felett a könyvet
nem lehet felvenni a tankönyvjegyzékbe. A m´úvel´ódési és
közoktatási miniszter több beszerzési árat is megállapíthat, külön a tartós tankönyvekre, speciális célú tankönyvekre, tankönyvcsaládokra, m´úszaki kivitelre tekintettel.
A beszerzési árat a tanévet megel´óz´ó naptári év március
31-éig a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.
(2) Nem vehet´ó fel a tankönyvjegyzékbe az a könyv,
amelynek
a) beszerzési ára meghaladja a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter által meghatározott összeget,
b) az el´óz´ó évhez képest indokolatlanul megnövelték a
beszerzési árát.

13. §
(1) A tankönyvjegyzékkel egyidej´úleg el kell készíteni a
segédkönyvek jegyzékét is. A segédkönyvek jegyzékébe
való felvételt a kiadó kérheti minden év július hónap utolsó
napjáig.
(2) A fakultatív hit- és vallásoktatás céljait szolgáló
könyveket, segédkönyveket az egyházi jogi személy kérésére fel kell venni a segédkönyvek jegyzékébe.
(3) A segédkönyvek jegyzékébe való felvételért eljárási díjat kell fizetni, amelyik a jegyzék összeállításával
és az iskolák részére történ ´ó kiküldésével kapcsolatos
költségek fedezését szolgáló átalány. Az eljárási díj
összege — könyvenként, segédkönyvenként — a kére-
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lem benyújtásakor érvényes legkisebb munkabér (minimálbér) öt százaléka.

e rendelet 15. §-ának (1) bekezdése alapján az iskola részére jutó összeg legalább huszonöt százalékát tartós tankönyv, továbbá a tanulók által alkalmazott segédkönyv
vásárlására kell fordítani.

14. §

(5) A (4) bekezdés alapján megvásárolt tankönyv, segédkönyv az iskola tulajdonába, s ha m´úködik, az iskolai
könyvtár állományába kerül.

A M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium október hó
31-ig elkészíti és a kiadók részére hozzáférhet´óvé teszi a
tankönyv- és segédkönyvjegyzék tervezetét. A tervezetben
— a saját adatait — minden kiadó november hó 15-ig
megtekintheti és javíthatja.

A tanulói tankönyvtámogatás rendje és az iskolai
tankönyvellátás
15. §
(1) Az éves költségvetésr´ól szóló törvény kihirdetését´ól
számított harminc napon belül a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni — a
közoktatásról szóló törvény 118. §-ának (5) bekezdése
alapján, a piaci áron forgalomba kerül´ó tankönyvek megvásárlásához az éves költségvetésr´ól szóló törvényben
meghatározott el´óirányzatból, a helyi önkormányzatok részére az egyes normatív állami hozzájárulások megállapításakor a nappali rendszer´ú iskolai oktatásnál figyelembe
vett mutatószám alapján meghatározott — egy tanulóra
jutó éves — tankönyvtámogatás összegét. Az egy tanulóra
jutó tankönyvtámogatás összege eltér´ó lehet iskolai évfolyamonként, továbbá, ha a tanulónak speciális célú tankönyvet kell vásárolnia.
(2) A tankönyvtámogatás összegét — a M´úvel´ódési és
Közoktatási Minisztérium által megadott adatok alapján
— az éves költségvetésr´ól szóló törvényben meghatározottak szerint kell eljuttatni a fenntartók részére.

16. §
(1) Az iskolának biztosítania kell, hogy a napközis és a
tanulószobai foglalkozásokon megfelel´ó számú tankönyv,
segédkönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási
órákra történ´ó felkészüléshez.
(2) Az iskola minden év május 31-éig felméri, hogy hány
tanuló kíván kölcsönözni az iskolai könyvtárból, iskolai
könyvtár hiányában az iskolától tartós tankönyvet, segédkönyvet.
(3) A felmérés eredményér´ól a nevel´ótestületet, az iskolaszéket, az iskolai szül´ói szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot június 15-ig tájékoztatni kell.
(4) A nevel´ótestület minden év június hó 30-áig — a
közoktatásról szóló törvény 118. §-ának (5) bekezdésében
meghatározott eljárási rend szerint — meghatározza a
tankönyvtámogatás módját, azzal a megkötéssel, hogy az

(6) Az iskolának közzé kell tennie azoknak a tartós
tankönyveknek, továbbá segédkönyveknek a jegyzékét,
amelyeket az iskolai könyvtárból, ennek hiányában az iskolától a tanulók kikölcsönözhetnek.
(7) Az iskola a (2) bekezdésben meghatározott felméréssel egyidej´úleg felméri azt is, hogy hány szociálisan
rászoruló tanuló jár az iskolába, illetve hány tanuló igényel
tankönyvtámogatást, s a felmérés eredményér´ól a (3) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatást ad.
(8) Az iskola — a gyermekek védelmér´ól szóló törvény
18. §-ának (4) bekezdése alapján — kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a
települési önkormányzatnál azon tanulók részére, akiknek
a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.

17. §
(1) Az iskola igazgatója minden év február hó 15-éig
elkészíti az iskolai tankönyv- és segédkönyv rendelést
(a továbbiakban: tankönyvrendelés). A tankönyvrendelés
alapján a nevel´ótestület meghatározza, hogy a 16. §
(4)—(5) bekezdése alapján tartós tankönyv, segédkönyv
vásárlására rendelkezésre álló összeget melyik tankönyv,
segédkönyv vásárlására fordítsák.
(2) A tankönyvrendelés végleges elkészítése el´ótt az
iskola igazgatója beszerzi — ha m´úködik — az iskolaszék
véleményét.
(3) A tankönyvrendelésbe azokat a könyveket, segédkönyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szül´ói
szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat
egyetértésével lehet felvenni.
(4) Az igazgató a tankönyvrendelés elkészítésével egyidej´úleg kidolgozza az iskolán belüli tankönyvterjesztéssel
kapcsolatos feladatok ellátásának rendjét (a továbbiakban: tankönyvterjesztés rendje).
(5) A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni és a
tankönyvterjesztés rendjét úgy kell kialakítani, hogy minden tanuló — kivéve, aki szorgalmi id´óben átvétellel kerül
az iskolába — a tankönyvjegyzékben szerepl´ó beszerzési
áron hozzájuthasson az iskolai tanulmányaihoz szükséges
tankönyvekhez, segédkönyvekhez.
(6) A tankönyvterjesztés rendjének elkészítésével egyidej´úleg az iskola igazgatójának ki kell jelölnie és meg kell
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bíznia azt az alkalmazottat, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Az alkalmazottal kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét. Díjazás illeti meg azt az alkalmazottat is, aki elkészítette az iskolai tankönyvrendelést.
A díjazás összege nem lehet kevesebb az ügyeleti díj öszszegénél. A díjazás forrása a beszerzési árba beépített terjesztési költségnek — a tankönyvterjesztéssel kapcsolatosan kötött megállapodás alapján — az iskolát megillet´ó
része.
(7) A tankönyvrendelés elkészítésének — e rendeletben
nem szabályozott — kérdéseit az iskolai szervezeti és m´úködési szabályzatban kell meghatározni. A szabályozásnál
az iskolaszéket — ha m´úködik — egyetértési jog illeti meg.
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ciókat, amelyekb´ól megállapítható, hogy a kiadó teljesíteni tudja a szerz´ódésben vállalt kötelezettségeket. A támogatás felhasználásáról a szerz´ódésben meghatározott módon és id´óre el kell számolni. Ha a kiadó az elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a támogatást
nem a szerz´ódésben meghatározott módon használja fel, a
támogatás összegét, illetve a szerz´ódést´ól eltér´ó módon
felhasznált részét — a Ptk. 232. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott mérték´ú — késedelmi kamattal együtt köteles visszatéríteni. Szerz´ódés csak azzal a kiadóval köthet´ó, amelyik igazolja, hogy eleget tett a külön jogszabályban
meghatározott kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségének.
(7) A (6) bekezdésben meghatározottak szerint a fakultatív hit- és vallásoktatás céljait szolgáló könyvek kiadásához is adható támogatás.

A tankönyvkiadás támogatása
18. §

19. §

(1) A m´úvel´ódési és közoktatási miniszter az éves költségvetésr´ól szóló törvényben meghatározott keret terhére
a — tankönyvjegyzékben lév´ó — tankönyv el´óállításához
vissza nem térítend´ó támogatást nyújthat.

A M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium nyilvános
pályázatot ír ki tankönyvkiadásra azokon a területeken,
amelyeken a tankönyvellátás nem megoldott.

(2) A tankönyvkiadás támogatásának elnyeréséhez a
m´úvel´ódési és közoktatási miniszter nyilvános pályázatot
ír ki. A pályázatot a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. A pályázatokról
az Országos Köznevelési Tanács javaslata alapján a m´úvel´ódési és közoktatási miniszter dönt.
(3) A pályázathoz csatolni kell a tankönyv el´óállításának részletes költségkimutatását, a beszerzési árat meghatározó költségtényez´óket, továbbá, hogy a támogatás megadása esetén miképpen módosul a tankönyv beszerzési ára.
A támogatás elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtásával egyidej´úleg — az Országos Széchényi Könyvtár által
kiállított igazolással — igazolni kell, hogy az eddig kiadott
könyvei tekintetében a kiadó eleget tett a kötelespéldányszolgáltatási kötelezettségének.
(4) A tankönyvkiadás támogatására benyújtott kérelmek elbírálásánál el´ónyben kell részesíteni a speciális célú
tankönyv kiadását.
(5) A tankönyvkiadás támogatására benyújtott kérelem
elbírálásánál el´ónyben kell részesíteni a tartós tankönyvet
abban az esetben, ha ugyanabban az iskolatípusban, ugyanahhoz a m´úveltségi területhez, tantárgyhoz egyidej´úleg
nyújtanak be kérelmet könyv, illetve tartós tankönyv támogatásához.
(6) A támogatás folyósítására a kiadóval a M´úvel´ódési
és Közoktatási Minisztérium szerz´ódést köt. A szerz´ódésben ki kell kötni az elszámolás módját és idejét, továbbá
azt, hogy a szerz´ódésben vállalt kötelezettség teljesítését
milyen módon kell igazolni. A szerz´ódés megkötése el´ótt
be kell szerezni azokat a szakmai, gazdasági, jogi informá-

A szakmai tankönyvekre vonatkozó
külön rendelkezések
20. §
(1) A szakképzés szakmai tankönyveit a szakképzésr´ól
szóló — többször módosított — 1993. évi LXXVI. törvény
4. §-a (2) bekezdésének d) pontjában és az 5. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkamegosztás szerinti szakképesítésért felel´ós miniszter (a továbbiakban: szakképesítésért felel´ós miniszter) nyilvánítja tankönyvvé. Az e rendeletben foglaltakat a szakképzés szakmai tankönyvei tekintetében a következ´ó eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az Országos Köznevelési Tanács feladatait a szakképesítésért felel´ós miniszter által létrehozott — legalább öt
tagból álló — szakmai bizottság gyakorolja,
b) a szakmai bizottság bírálónak az 5. § (3) bekezdésében meghatározottak mellett a szakterület más kiváló ismer´óit is felkérheti, továbbá a pedagógus szakmai szervezetek mellett más szakmai szervezet is összeállíthatja a
bírálók jegyzékét, amelyet megküld a szakképesítésért felel´ós miniszternek,
c) a 3. § (1) és (4) bekezdésében, az 5. § (2) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdésében, a 8. § (3)—(4) bekezdésében,
a 11. § (1) bekezdésében, a 18. § (6) bekezdésében,
19. §-ában a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium helyett a szakképesítésért felel´ós miniszter által irányított
minisztériumot (a továbbiakban: szakképesítésért felel´ós
minisztérium) kell érteni,
d) az 5. § (1) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésében, a
11. § (2) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és (2) be-
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kezdésének a) pontjában, a 18. § (1)—(2) bekezdésében a
m´úvel´ódési és közoktatási miniszter helyett a szakképesítésért felel´ós miniszter jár el,
e) a 18. § (2) bekezdésében szabályozott pályázati felhívást a szakképesítésért felel´ós minisztérium hivatalos
lapjában kell közzétenni,
f) az eljárási díjat az e rendelet mellékletében megjelölt
számlára kell befizetni, amely a szakmai bizottság és a
szakképesítésért felel´ós minisztérium e rendeletben meghatározott feladatainak az ellátásához, a személyi és a
tárgyi kiadások fedezetére használható fel.
(2) A szakképesítésért felel´ós miniszter abban az esetben, ha a könyv a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai neveléséhez és oktatásához készült, a szakképesítésért felel´ós
miniszter beszerzi az Országos Kisebbségi Bizottság véleményét.
(3) A szakképzés szakmai tantárgyainak tankönyveit,
segédkönyveit a szakképesítésért felel´ós miniszter kezdeményezése alapján fel kell venni a tankönyvjegyzékbe,
segédkönyvjegyzékbe.

Vegyes rendelkezések
21. §
(1) A nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai neveléssel és
oktatással összefügg´ó ügyekben az Országos Kisebbségi
Bizottság gyakorolja az Országos Köznevelési Tanács részére e rendeletben meghatározott jogköröket.
(2) Az Országos Kisebbségi Bizottság megkeresésére a
M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztériumnak a tankönyvkiadásra nyilvános pályázatot kell kiírnia, ha a nemzeti,
etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás valamely területén a tankönyvellátás nem megoldott.
(3) Az O rszágos Kisebbségi Bizottság kezdeményezésére a 18. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás
külföldön kiadott tankönyvnek is adható a 18. § (6) bekezdése szerinti feltételekkel, ha a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás tankönyvellátása így
biztosítható.
(4) Ha a könyv nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás céljára készült, a tankönyvvé nyilvánítás
iránti kérelemhez — a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl — be kell csatolni az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát.
(5) A nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásban alkalmazható tankönyveket, segédkönyveket a többi tankönyvt´ól, segédkönyvt´ól elkülönítetten kell feltüntetni a
tankönyvjegyzékben, a segédkönyvek jegyzékében.
(6) A külföldön kiadott tankönyveket — külön kérelem
nélkül — az Országos Kisebbségi Bizottság kezdeményezésére fel kell venni a segédkönyvek jegyzékébe.
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(1) Az e rendelet hatálybalépése el´ótt tankönyvvé nyilvánított könyvek tekintetében — a közoktatásról szóló
törvény 9. §-ában szabályozott követelményrendszernek a
bevezetésével párhuzamosan — a tankönyvvé nyilvánítási
eljárást e rendeletben meghatározottak szerint le kell folytatni. Nem kell eljárási díjat fizetni abban az esetben, ha a
kérelem benyújtásakor a tankönyvvé nyilvánítás óta öt év
még nem telt el. Ha a tankönyvvé nyilvánítási eljárást nem
indítják meg, a tankönyvvé nyilvánítás az új követelményrendszernek az adott iskolai évfolyamon történ´ó bevezetését követ´ó év december 31. napján megsz´únik. A megsz´únésre e rendelet 8. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat a szakképzés
szakmai tankönyvei tekintetében oly módon kell alkalmazni, hogy az eljárást az Országos Képzési Jegyzékben szerepl´ó szakképesítés központi programjának megjelenését
követ´ó egy éven belül kell megindítani.
(3) Abban az esetben, ha a könyvet e rendelet hatálybalépése el´ótt, az új követelmények alapján nyilvánították
tankönyvvé, az (1)—(2) bekezdésben meghatározott eljárást nem kell lefolytatni. A tankönyvvé nyilvánítás 2003.
december 31-ig érvényes.

23. §
(1) Az e rendeletben megállapított eljárási díjat — ha
e rendelet másképp nem rendelkezik — a M´úvel´ódési és
Közoktatási Minisztériumnak az e rendelet mellékletében
felsorolt bankszámlájára kell befizetni, a rendelkezésre
bocsátott készpénz-átutalási megbízáson. A befizetett eljárási díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjér´ól szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A befizetett eljárási díj — ha e rendelet másképp
nem rendelkezik — a M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium bevétele.
(3) A befizetett eljárási díj a tankönyvvé nyilvánítással összefügg´ó bírálók felkéréséig, a tankönyvvé nyilvánítási kérelem visszavonása esetén visszaigényelhet´ó. A
visszaigényelt eljárási díjat — az adott üggyel összefüggésben keletkezett költségekkel csökkentve — vissza
kell fizetni a befizet ´ónek. A fellebbezéssel befizetett
eljárási díjat vissza kell fizetni, ha az államigazgatási
vagy a bírósági eljárásban felülvizsgált határozat vagy
intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben
jogszabálysért ´ónek bizonyult.
(4) Az eljárási díj — a 20. § (1) bekezdése f) pontjának
kivételével — az Országos Köznevelési Tanács és a M´úve-
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l´ódési és Közoktatási Minisztérium e rendeletben meghatározott feladatainak az ellátásához, a személyi és a tárgyi
kiadások fedezetére használható fel.

24. §
(1) A kiadóknak új tankönyvük, segédkönyvük egy-egy
példányát — a megjelenést követ´ó tizenöt napon belül —
meg kell küldeniük ellenszolgáltatás nélkül a f´óvárosi,
megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények részére.
(2) Az e rendeletben meghatározott könyv-, tankönyvszolgáltatási kötelezettség nem mentesít a kötelespéldányszolgáltatási kötelezettség alól.
(3) A tankönyvön, segédkönyvön fel kell tüntetni a m´ú
azonosító számát, a könyvészeti adatokat (ISBN, ISSN,
kolofon, copyright), valamint az engedélyezési számát.

25. §
(1) A tankönyvvé és a segédkönyvvé nyilvánítással és a
tankönyvvé, segédkönyvvé nyilvánítás megszüntetésével
kapcsolatos eljárásban az államigazgatási eljárás általános
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A tankönyvek, segédkönyvek készítésével és kiadásával összefügg´ó egyéb, — e rendeletben nem szabályozott
kérdésekre — a szerz´ói jogra vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.

26. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 7. napon lép
hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti
a) a tankönyvek hatósági fogyasztói áráról szóló
10/1991. (VIII. 6.) MKM rendelet,
b) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjér´ól szóló 1/1994.
(II. 3.) MKM rendelet, valamint az ezt módosító 11/1995.
(XI. 9.) MKM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése, a 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 50. §-ának (1)—(2) bekezdése.
(2) A rendelet hatálybalépése el´ótt megkezdett tankönyvvé nyilvánítási eljárást a kérelem benyújtásának napján hatályban lév´ó rendelkezések alapján kell elbírálni.
(3) A rendelet hatálybalépése után megkezdett tankönyvvé nyilvánítási eljárásban a közoktatásról szóló törvény 123. §-ának (9) bekezdésében foglaltak szerint vizsgálni kell, hogy a könyv alkalmas-e a több tanéven keresztül történ´ó felhasználásra.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
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Melléklet
az 5/1998. (II. 18.) MKM rendelethez
JEGYZÉK
a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlákról,
amelyekre az eljárási díjat be kell fizetni
1. Belügyminisztérium 10023002-010093495-0000005
pénzforgalmi jelz´ószámú bankszámla,
2. Földm´úvelésügyi Minisztérium 1003200-01494549
pénzforgalmi jelz´ószámú bankszámla,
3. Honvédelmi Minisztérium 10023002-01780499 pénzforgalmi jelz´ószámú bankszámla,
4. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
1003200-01468216-00000000 pénzforgalmi jelz´ószámú
bankszámla,
5. Munkaügyi Minisztérium (NSZI) 132000-0174426000000000 pénzforgalmi jelz´ószámú bankszámla,
6. M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium 10003200001425190 pénzforgalmi jelz´ószámú bankszámla,
7. Népjóléti Minisztérium 10032000-01491838 pénzforgalmi jelz´ószámú bankszámla.

A pénzügyminiszter
7/1998. (II. 18.) PM
rendelete
a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai követelményeir´ól szóló
2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról
A szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvény
5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai követelményeir´ól szóló — 11/1995. (V. 27.) PM
rendelettel, a 21/1995. (IX. 28.) PM rendelettel és a 46/1997.
(XII. 31.) PM rendelettel módosított — 2/1995. (II. 22.) PM
rendelet 6., 7. és 8. számú mellékletének IV. c) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,c) A szakmai vizsga egyes részei alól annak komplexitása
miatt — feladatcsoportonként — felmentés nem adható.
A szakmai vizsga egésze alól mentesülnek, és mérlegképes könyvel´ó szakképesítéssel rendelkez´ónek min´ósülnek
azok, akik szakirányú fels´óoktatási intézményben szereztek diplomát, és tanulmányaik során számvitel és elemzés
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feladatcsoportból szigorlatot, záróvizsgát vagy államvizsgát, és e melléklet b) pontjában felsorolt többi feladatcsoportból vizsgát tettek.
A mentesítésnél figyelembe vehet´ó szakirányú fels´ófokú
iskolai végzettségeket (kar, szak és évfolyam megjelölésével)
a fels´ófokú oktatási intézmények által benyújtott dokumentumok alapján — els´ó ízben e rendelet megjelenését követ´ó
hatvan napon belül — közlemény formájában teszi közzé a
Pénzügyminisztérium a Pénzügyi Közlönyben.’’

2. §

III. rész
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HATÁROZATOK

Az Országgy´úlés határozatai
Az Országgy´úlés
4/1998. (II. 18.) OGY
határozata
a népszavazás eredményér´ól*

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Medgyessy Péter s. k.,
pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter
8/1998. (II. 18.) PM
rendelete
a kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás
1991. július 1. el´ótti rendszere alapján fizetett
baleseti kártérítési járadékok emelésér´ól szóló
2/1997. (I. 31.) PM rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésér´ól szóló
1996. évi CXXIV. törvény 97. §-ának (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás 1991. július 1.
el´ótti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emelésér´ól szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet 1. §-a
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1. § A gépjárm´úvek kötelez´ó felel´ósségbiztosítása
alapján az 1991. július 1. napja el´ótt bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban a Magyar Államot terhel´ó, forintban megállapított baleseti kártérítési járadékok 1998.
január 1-jét´ól az 1997. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 13 százalékkal emelkednek.’’

Az Országgy´úlés a népszavazásról és a népi kezdeményezésr´ól szóló, többször módosított 1989. évi XVII. törvény 24. §-a (3) bekezdésének megfelel´óen az Országos
Választási Bizottságnak, az Országgy´úlés elnökéhez eljuttatott tájékoztatója alapján a népszavazás eredményét a
következ´ók szerint állapítja meg:
I.
Az 1997. november 16-án megtartott országos népszavazás eredménye:
A választójogosultak száma: 8 059 039, a népszavazáson
leadott szavazatok száma: 3 964 075.
A leadott szavazatokból érvénytelen: 44 961, érvénytelenül szavazott a megjelent választópolgárok 1,13%-a, az
érvényes szavazatok száma: 3 919 114, amely a megjelent
állampolgárok 98,75%-a.
A népszavazás kérdésére az érvényesen szavazók
85,33%-a igen választ adott, a nem szavazatok aránya
14,67%.
Az összes választópolgár 41,50%-a szavazott a többséget kapott válaszra, így az Alkotmány 28/C. §-ának (6) bekezdésében foglaltak alapján a népszavazás eredményes.

II.
Az Országgy´úlés megköszöni a népszavazás szervezésében és lebonyolításában közrem´úköd´ók munkáját.
Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

2. §

Dr. Kiss Róbert s. k.,

Dr. Tóth Tihamér s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Akar László s. k.,
pénzügyminisztériumi politikai államtitkár

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. február 10-i ülésnapján
fogadta el.
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Az Országgy´úlés
5/1998. (II. 18.) OGY
határozata
az 1998. évben a két- és többoldalú megállapodások
alapján tervezett, országgy´úlési hozzájárulást igényl´ó
csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és l´óterek
külföldiek által, térítés ellenében történ´ó
igénybevételér´ól*
I.
Az Országgy´úlés hozzájárul ahhoz, hogy a két- és többoldalú megállapodások alapján:
1. a 34. felderít´ó zászlóalj kijelölt alegysége, legfeljebb
30 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül,
június vagy október hónapban (8 nap), Belgiumban egy
belga parakommandós (ejt´óerny´ós) egység személyi állományával közös gyakorlaton részt vegyen;
2. a 34. felderít´ó zászlóalj kijelölt alegysége, legfeljebb
30 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül, a
II. negyedévben (4 nap), a Francia Köztársaságban az
1. francia ejt´óerny´ós huszárezreddel közös felkészítésen és
kiképzésen részt vegyen,
3. a 3. gépesített hadosztály kijelölt alegysége, legfeljebb
30 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül, a
II. félévben (7 nap), Olaszországban egy gépesített lövész
szakasszal közös gyakorlaton részt vegyen;
4. a 24. felderít´ó zászlóalj kijelölt alegysége, legfeljebb
25 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül,
június hónapban (5 nap), a Szlovák Köztársaságban a
Presov-i felderít´ó zászlóaljjal közös kiképzésen részt vegyen;
5. egy belga parakommandós (ejt´óerny´ós) alegység állománya, legfeljebb 30 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel,
l´ószer nélkül, június vagy október hónapban (8 nap), a
34. felderít´ó zászlóaljjal közös kiképzés érdekében Magyarországra érkezzen;
6. egy cseh gépesített lövész szakasz állománya, legfeljebb 15 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül,
a II. félévben (7 nap), a 25. gépesített lövészdandár egy
lövész szakaszával közös kiképzés érdekében Magyarországra érkezzen;
7. az 1. francia ejt´óerny´ós huszárezred kijelölt alegysége,
legfeljebb 30 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer
nélkül, a II. negyedévben (4 nap), a 34. felderít´ó zászlóaljjal
közös felkészítés és kiképzés érdekében Magyarországra
érkezzen;

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. február 10-i ülésnapján
fogadta el.
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8. egy lengyel gépesített lövész szakasz, legfeljebb 30 f´ó,
egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül, a II. félévben (7 nap), a 3. gépesített hadosztály egy gépesített lövész
alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen;
9. egy olasz gépesített lövész szakasz, legfeljebb 30 f´ó,
egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül, a II. negyedévben (7 nap), a 3. gépesített hadosztály egy gépesített
lövész alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából
Magyarországra érkezzen;
10. egy román vegyivédelmi alegység, legfeljebb 25 f´ó,
egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül, a II. negyedévben (10 nap), a 3. gépesített hadosztály egy vegyivédelmi alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából
Magyarországra érkezzen;
11. egy román tüzér t´úzszakasz, legfeljebb 30 f´ó, egyéni
felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül, a III. negyedévben (10 nap), a 3. gépesített hadosztály 36. páncéltör´ó
tüzér ezred kijelölt alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen;
12. a szlovák Presov-i felderít´ó zászlóalj egy szakasza,
legfeljebb 25 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer
nélkül, a II. félévben (5 nap), a 24. felderít´ó zázszlóaljjal
történ´ó közös kiképzésre Magyarországra érkezzen;
13. az Amerikai Egyesült Államok 1 db zavaró repül´ógépe, legfeljebb 20 f´óvel, egyéni felszereléssel, fegyver és
l´ószer nélkül, a III. negyedévben (3 nap), a MIG—29 repül´ógép-vezet´ók rádiózavar-viszonyok közötti felkészítése
érdekében az 59. harcászati repül´óezredhez érkezzen;
14. az Amerikai E gyesült Államok 10. különleges
ejt ´óerny´ós felderít ´ó csoportja, legfeljebb 20 f´ó, egyéni
felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül, a II. negyedévben (20 nap), a 3. gépesített hadosztály kijelölt alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen;
15. a 3. gépesített hadosztály kijelölt felderít´ó alegysége,
legfeljebb 30 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer
nélkül, szeptember vagy október hónapban (7 nap) Olaszországban közös kiképzésen részt vegyen;
16. a 3. gépesített hadosztály kijelölt felderít´ó alegysége,
legfeljebb 15 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer
nélkül, a II—III. negyedévben (7 nap) Hollandiában közös
ejt´óerny´ós kiképzésen részt vegyen;
17. a 25. gépesített lövészdandár kijelölt gépesített lövész alegysége, legfeljebb 15 f´ó, egyéni felszereléssel és
fegyverrel, l´ószer nélkül, a II. negyedévben (7 nap) a Cseh
Köztársaságban közös gyakorlaton részt vegyen;
18. a 3. gépesített hadosztály kijelölt felderít´ó alegysége,
legfeljebb 25 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer
nélkül, a II—III. negyedévben (10 nap) Romániában közös
kiképzésen részt vegyen;
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19. a 3. gépesített hadosztály kijelölt légvédelmi alegysége, legfeljebb 12 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel,
l´ószer nélkül, július hónapban (10 nap) Romániában közös gyakorlaton részt vegyen;
20. az olasz hadsereg kijelölt felderít´ó alegysége, legfeljebb 35 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül,
szeptember vagy október hónapban (7 nap) a 3. gépesített
hadosztály kijelölt alegységével kétoldalú ejt´óerny´ós kiképzési gyakorlaton részt vegyen;
21. az olasz és szlovén szárazföldi er´ók kijelölt alegységei, együttesen legfeljebb 150 f´ó, egyéni felszereléssel és
fegyverrel, l´ószer nélkül, a IV. negyedévben, a 25. gépesített lövész dandár kijelölt alegységeivel közös kiképzés
végrehajtása céljából Magyarországra érkezzenek;
22. a Holland Légier´ó F´óparancsnokság alárendeltségébe tartozó 2 db Appache harci helikopter és személyzete,
legfeljebb 15 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer
és rakéták nélkül, a II—III. negyedévben közös kiképzési
feladatok végrehajtása céljából a 87. harci helikopter ezredhez érkezzen;
23. a Holland Szárazföldi Er´ók F´óparancsnoksága alárendeltségébe tartozó felderít´ó alegység, legfeljebb 15 f´ó,
egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül, a II—III.
negyedévben (7 nap) a 3. gépesített hadosztály kijelölt
alegységével közös ejt´óerny´ós kiképzésre Magyarországra
érkezzen;
24. a Cseh Szárazföldi Er´ók kijelölt felderít´ó alegysége,
legfeljebb 15 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer
nélkül, a II. félvében (12 nap) a 3. gépesített hadosztály
kijelölt alegységével közös kiképzésre Magyarországra érkezzen;
25. a cseh—lengyel vegyivédelmi szakalegységek, együttesen legfeljebb 30 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel,
l´ószer nélkül, a II. negyedévben (10 nap), a 3. gépesített
hadosztály kijelölt alegységével háromoldalú közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzenek;
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lövészetet hajtson végre a Lengyel Köztársaság Ustka-i
bázisán;
— a repül´ó rakéta éleslövészetet végrehajtó személyi
állomány ki- és visszaszállítása 2 db AN—26 szállító repül´ógéppel történjen, a felhasználásra tervezett 32 db
R—13M ,,leveg´ó-leveg´ó’’ repül´ógépfedélzeti rakéta légi
úton a gyakorlatot megel´óz´óen a Lengyel Köztársaságba
kiszállításra, illetve a lövészet során fel nem használt rakéták a gyakorlatot követ´óen Magyarországra visszaszállításra kerüljenek;
29. a 11. és 12. vegyes légvédelmi rakétaezred kijelölt
alegységei, legfeljebb 100 f´ó, egyéni felszereléssel, fegyver
és technikai eszközök nélkül, a II—III. negyedévben
(4 nap) éleslövészetet hajtsanak végre a Bolgár Köztársaság Sabla-i bázisán;
— a légvédelmi rakéta éleslövészetet végrehajtó személyi állomány ki- és visszaszállítása 2 db AN—26 szállító
repül´ógéppel történjen, a felhasználásra tervezett 4 db
KRUG és 4 db VOLHOV légvédelmi rakéta vasúton a
gyakorlatot megel´óz´óen a Bolgár Köztársaságba kiszállításra, illetve a lövészet során fel nem használt rakéták a
gyakorlatot követ´óen Magyarországra visszaszállításra kerüljenek.

II.
Az Országgy´úlés a hazai gyakorló- és l´óterek külföldiek
által, térítés ellenében történ´ó igénybevételér´ól szóló
60/1997. (VI. 4.) OGY határozatára figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy
— az olasz ,,Centauro’’ páncélos dandár, összesen legfeljebb 1500 f´ó, teljes felszereléssel és fegyverrel, a lövészet
végrehajtásához szükséges l´ószerekkel és páncéltör´ó rakétákkal, legfeljebb 120 lánctalpas, valamint 350 kerekes
harc- és gépjárm´úvel, legfeljebb 10 db több funkciójú helikopterrel, június—július hónapban (23 nap), éles l´ógyakorlatok végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen,
és igénybe vegye a kijelölt gyakorló- és l´óteret.

26. a román hadsereg kijelölt felderít´ó alegysége, legfeljebb 25 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül,
a II—III. negyedévben (10 nap) a 3. gépesített hadosztály
kijelölt alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából
Magyarországra érkezzen;
27. lengyel—magyar—szlovák felderít´ó alegységek közös gyakorlatára, kiképzésére és tapasztalatcseréjére a
3. gépesített hadosztály kijelölt felderít´ó alegysége, legfeljebb 25 f´ó, egyéni felszereléssel és fegyverrel, l´ószer nélkül
a II. negyedévben (5 nap) Lengyelországba utazzon;

III.
A két- és többoldalú megállapodásokban szerepl´ó feladatok költségfedezetét a Magyar Honvédség 1998. évi
gyakorlataira és rendezvényeire tervezett költségvetési
el´óirányzatok tartalmazzák.
Dr. Gál Zoltán s. k.,

28. a 47. harcászati repül´óezred egy százada, legfeljebb
100 f´ó, egyéni felszereléssel, fegyver és l´ószer nélkül, valamint 8 db MIG—21BIS vadász-, illetve 2 db AN—26 szállító repül´ógép, május hónapban (7—10 nap), rakéta éles-

az Országgy´úlés elnöke

Dr. Kiss Róbert s. k.,

Dr. Tóth Tihamér s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje
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Az Országgy´úlés
6/1998. (II. 18.) OGY
határozata
a Magyar Köztársaság és a NATO közötti
1998. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének
jóváhagyásáról*
Az Országgy´úlés az Észak-atlanti Szerz´ódés Szervezetével aláírt ,,Békepartnerség’’ program keretdokumentumának törvénybe iktatásáról és annak a Magyar Köztársaság
által történ´ó végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény 5. §-ának (4) bekezdése alapján:
1. a) jóváhagyja a Magyar Köztársaság és a NATO
közötti 1998. évi Egyéni Partnerségi Program (a továbbiakban: EPP) tervezetét — amelynek kivonatát ezen ha-
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tározat melléklete tartalmazza — azzal, hogy a jóváhagyás
egyben az 1998. évre az EPP-ben tervezett békepartnerségi
hadgyakorlatok engedélyezése,
b) tudomásul veszi, hogy a tervezet akkor válik a Magyar Köztársaság 1998. évi Egyéni Partnerségi Programjává, amikor azt a NATO elfogadja;
2. az EPP végrehajtására szolgáló — az 1. pont szerinti
tervezeten alapuló — összeget a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium részére a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól
szóló törvényben biztosítja;
3. felhívja a Kormányt, hogy az EPP szerinti tevékenységeket a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva folyamatosan pontosítsa.
Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. február 10-i ülésnapján
fogadta el.

Dr. Kiss Róbert s. k.,

Dr. Tóth Tihamér s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Melléklet a 6/1998. (II. 18.) OGY határozathoz
A Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1998. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének kivonata
I. Tevékenység
Tételek száma összesen (ezen belül hazai programok)
Tevékenységi kör

ADF*
ASM
C3
CEP
CRM
DCF
DPB
DPM
DPS
DRT
ERT
GEO
LNG
LOG
MED
MET

Légvédelem
Légtér-gazdálkodás/ellen´órzés
Konzultáció, irányítás és ellen´órzés, híradás és információcsere
Polgári szükséghelyzet tervezés
Válságkezelés
Védelmi struktúrák és a fegyveres er´ók polgári irányítása
Védelmi tervezés és költségvetés
A nemzetvédelmi beszerzések tervezése, szervezése,
menedzselése és nemzetközi együttm´úködés
Védelempolitika/stratégia
Nemzeti haditechnikai kutatások tervezése, szervezése és menedzselése
Gyakorlatok és egyéb kapcsolódó képzési tevékenységek
Katonaföldrajz
Nyelvképzés
Logisztika
Egészségügyi szolgálat
Meteorológiai kiszolgálás a NATO/partnerországok
számára

Honvédelmi
Minisztérium

Belügyminisztérium

Külügyminisztérium

Tételek
összesen

5
11

0
0

0
0

5
11

24
13
16/2

0
18/2
0

0
0
1/1

24
31/2
17/3

24/10
11/5

0
0

0
0

24/10
11/5

5
36/5

0
0

0
7/7

5
43/12

2

0

0

2

6
9
6/5
13/1
3

2/2
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8/2
9
6/5
13/1
3

3/1

0

0

3/1
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Tételek száma összesen (ezen belül hazai programok)
Tevékenységi kör

MIF
PKG
STD

Katonai infrastruktúra
Békefenntartás
A szabványosítás hadm´úveleti, anyagi és adminisztratív aspektusai
Katonai gyakorlatok és kapcsolódó képzési tevékenységek
Katonai oktatás, kiképzés és elvek
Mindösszesen:

TEX
TRD

Honvédelmi
Minisztérium

Belügyminisztérium

Külügyminisztérium

Tételek
összesen

9/3
32/1

0
0

0
0

9/3
32/1

65/7

0

0

65/7

47/5
69/7
409/52

0
0
20/4

1
1
10/8

48/5
70/7
439/64

* NATO-rövidítés.

II. 10 M Ft feletti költségkihatású tevékenységek
E Ft
Honvédelmi Minisztérium
a) Gyakorlatok
— Cooperative Lantern
— Tartalék NATO/PfP és PfP szellem´ú gyakorlatokra
— Cooperative Baltic Challenge
— Strong R esolve
— Simulated Launch
— Cooperative Chance

127 000
37 000
35 000
35 000
20 000
18 500

Gyakorlatok összesen:

272 500

b) R egionális nyelvképzés
c) Tartalékkeret a meghívott státusból ered´ó eddig még ismeretlen feladatokra (pl. NATO gyakorlatokon történ´ó részvétel)
d) Törzstisztképzés
e) NATO törzsekbe és külszolgálatra utazók speciális felkészítése
f) A HM kommunikációs stratégiája
g) A közös gyakorlatok környezetvédelmi szempontjai. Az ITAM program megismertetése és
bevezetésének lehet´óségei a partneroszágok számára.
h) A NATO bizottságokkal és ügynökségekkel történ´ó további kapcsolatépítés (NAAG, NIAG,
NAMSA, AGARD stb.)
i) R egionális együttm´úködés: a politikai értelemben vett szomszédos országokkal történ´ó együttm´úködés

90 000
65 765
60 000
20 000
20 000
10 700
13 000
10 000

Összesen:

289 465

HM összesen:

561 965

Külügyminisztérium
a) Fiatal diplomaták euro-atlanti integrációs témákban való képzésnek módszerei, lehet´óségei és
tapasztalatai

12 800

Összesen:

12 800
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III. Gyakorlatok

A gyakorlat megnevezése

A gyakorlat tervezett
helye

A gyakorlat tervezett
id´ópontja

Engedélyezett
létszám (f´ó)*
legfeljebb

NATO/PfP gyakorlatok
1. Cooperative Chance ’97/98

Litvánia
Szlovákia
Szlovákia

március
április
július

10
10
40

2. Strong R esolve

Portugália

március

40

3. Cooperative Adventure Exhange ’98

Szlovénia

november

20

4. Cooperative Determination ’98

Bulgária
Bulgária
Bulgária

június
szeptember
december

10
10
30

5. Cooperative Guard ’98/99

Csehország
Finnország
Finnország

június/július
III. negyedév
IV. negyedév

10
10
10

6. Cooperative Jaguar ’97/98

Dánia
Finnország

május
szeptember

10
10

7. Cooperative Key ’98

Törökország
Törökország
Törökország

I. negyedév
II. negyedév
július

10
10
10

8. Cooperative Aura ’98

Csehország

október

10

9. Cooperative Dragon ’98

Olaszország
Olaszország

április
június—július

10
20

10. Cooperative Automation ’98

Belgium

október

10

11. Cooperative Best Effort ’98

Macedónia

szeptember

20

12. CMX ’98

Belgium
Belgium

március
március

10
10

13. Intex ’98

Magyarország

I. negyedév

10

14. Comprotex ’99

Ausztria

I. negyedév—III. negyedév

10

15. Cooperative Lantern ’98

Magyarország

május

**1000

1. Combined Endeavor

Németország

május

20

2. Simulated Launch

Magyarország

március

100

3. JCET—1

Magyarország

március

200

PfP szellem´ú gyakorlatok

4. JCET—2

Magyarország

április

200

5. INEX ’98

Magyarország

május

160

6. Trilog ’98

Olaszország

április

100

7. Cooperative Baltic Challenge

Litvánia

szeptember

* Magyarországi gyakorlat esetén a részt vev´ó külföldi, külföldi gyakorlat esetén a részt vev´ó magyar fegyveres er´ók tagjai.
** A 15. pont alatt szerepl´ó gyakorlat képezi a változást.
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IV. A Békepartnerségi Program 1998. évi keretösszegének megoszlása
El´óirányzat (E Ft)

Megnevezés
HM

Honvédelmi Minisztérium
Részvétel a NATO bizottságok munkájában, a NATO és a partnerországok rendezvényein, szemináriumokon, tanfolyamokon
stb.
Tanfolyamok külföldön
Egyéb programok külföldön
Magyarországi programok
Kiegészít´ó tevékenységi lista
Együttm´úködési programok összesen
Gyakorlatok
Egyéb projektek:
Regionális nyelvképzés
NATO törzsekbe és külszolgálatra utazók speciális felkészítése
Törzstisztképzés
Tartalékkeret a meghívott státuszból ered´ó eddig még ismeretlen feladatokra (pl. NATO gyakorlatokon történ´ó részvétel)
Honvédelmi Minisztérium összesen

MH

Összesen

14 020
16 510
32 900
61 550
124 980

17 145
37 060
4 530
25 920
84 655

31 165
53 570
37 430
87 470
209 635

—

346 600

346 600

—
5 000
—

90 000
15 000
60 000

90 000
20 000
60 000

65 765

—

65 765

195 745

596 255

792 000

Külügyminisztérium

42 970

Belügyminisztérium

19 000

Mindösszesen

853 970

Az Országgy´úlés
7/1998. (II. 18.) OGY
határozata
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság
létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat
módosításáról*
1. A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) mellékletének III. A részvénytársaság
vagyona, alapt´ókéje és részvénye fejezete 3.2. pontjának
els´ó bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

,,A részvénytársaság alapításkori saját t´ókéje
2 642 394 000 Ft, azaz kett´ómilliárd-hatszáznegyvenkett´ómillió-háromszázkilencvennégyezer forint, amely
1 750 000 000 Ft, azaz egymilliárd-hétszázötvenmillió forint alapt´ókéb´ól (jegyzett t´ókéb´ól) és 892 394 000 Ft, azaz
nyolcszázkilencvenkett´ómillió-háromszázkilencvennégyezer forint t´óketartalékból áll.’’
2. A Határozat mellékletében szerepl´ó Alapító Okirat
1. számú melléklete helyébe a jelen határozat melléklete
lép.
3. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. február 10-i ülésnapján
fogadta el.

Dr. Kiss Róbert s. k.,

Dr. Tóth Tihamér s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje
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Melléklet a 7/1998. (II. 18.) OGY határozathoz
,,1. számú melléklet a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság Alapító Okiratához
A Magyar Távirati Iroda végleges vagyonmérlege és a Magyar Távirati Iroda Rt. nyitómérlege
1997. július 15-i id´ópontra
Adatok ezer forintban
Sorszám

ESZKÖZÖK
A tétel megnevezése

01. A) Befektetett eszközök (02+ 09+ 16. sor)
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03—08. sorok)
Vagyoni érték´ú jogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Immateriális javak értékhelyesbítése

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10—15. sorok)
Ingatlanok
M´úszaki berendezések, gépek, járm´úvek
Egyéb berendezések, felszerelések, járm´úvek
Beruházások
Beruházásokra adott el´ólegek
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

16. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (17—21. sorok)
17. Részesedések
18. Értékpapírok
19. Adott kölcsönök
20. Hosszú lejáratú bankbetétek
21. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
22. B) Forgóeszközök (23+30+36+40. sor)
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Könyv. sz. érték

Értékelési
különbözet

Vagyon érték

Nyitómérleg

1 137 230

1 735 544

2 872 774

2 872 774

24 775
1 883

65 050
46 759

89 825
48 642

89 825
48 642

22 892

18 291

41 183

41 183

1 018 054
827 178
163 054
984
26 838

1 720 848
1 570 626
150 263
—41

2 738 902
2 397 804
313 317
943
26 838

2 738 902
2 397 804
313 317
943
26 838

94 401
83 742

—50 354
—45 642

44 047
38 100

44 047
38 100

10 659

—4 712

5 947

5 947

317 102

—119 786

197 316

447 316

14 246
14 246

14 246
14 246

I. KÉSZLETEK (24—29. sorok)
Anyagok
Áruk
Készletekre adott el´ólegek
Állatok
Befejezetlen termelés és félkész termékek
Késztermékek

14 246
14 246

30. II. KÖVETELÉSEK (31—35. sorok)
31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vev´ók)
32. Váltókövetelések
33. Jegyzett, de még be nem fizetett t´óke
34. Alapítókkal szembeni követelések
35. Egyéb követelések

247 454

—119 786

127 668

377 668

234 265

—119 786

114 479

114 479

13 189

250 000
13 189

13 189

740
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Könyv. sz. érték
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Értékelési
különbözet

Vagyon érték

Nyitómérleg

36. III. ÉRTÉKPAPÍROK (37—39. sorok)
37. Eladásra vásárolt kötvények
38. Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények
39. Egyéb értékpapírok
40. IV. PÉNZESZKÖZÖK (41—42. sorok)
41. Pénztár, csekk
42. Bankbetétek

55 402
1 320
54 082

55 402
1 320
54 082

55 402
1 320
54 082

3 070 090

3 320 090

43. C) Aktív id´óbeli elhatárolások
44. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(01+22+43. sorok)

1 454 332

1 615 758

Adatok ezer forintban
Sorszám

FORRÁSOK
A tétel megnevezése

45. D) Saját t´óke (46—51. sorok)

Könyv. sz. érték

963 938

Értékelési
különbözet

1 428 546

46. I. JEGYZETT T ´ÓKE
47. II. T ´ÓKETARTALÉK
48. III.

Vagyon érték

Nyitómérleg

2 392 394

2 642 394

1 500 000

1 750 000

892 394

892 394

677 696

677 696

EREDMÉNYTARTALÉK

49. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
50. V. EL ´ÓZ ´Ó ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉGE
51. VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
52. E) Céltartalékok (53—55. sorok)
53. 1. Céltartalék a várható veszteségekre
54. 2. Céltartalék a várható kötelezettségekre
55. 3. Egyéb céltartalék
56. F) Kötelezettségek (57+64. sor)
57. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (58—63. sorok)
58. Beruházási és fejlesztési hitelek
59. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
60. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
61. Tartozások kötvénykibocsátásból
62. Alapítókkal szembeni kötelezettségek
63. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

490 394

187 302

1998/10. szám
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FORRÁSOK
A tétel megnevezése

Könyv. sz. érték

64. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (65—70. sorok)
65. Vev´ókt´ól kapott el´ólegek
66. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
67. Váltótartozások
68. Rövid lejáratú hitelek
69. Rövid lejáratú kölcsönök
70. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

490 394
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Értékelési
különbözet

Vagyon érték

187 302

47 898

Nyitómérleg

677 696

677 696

47 898

47 898

442 496

187 302

629 798

629 798

1 454 332

1 615 758

3 070 090

3 320 090

71. G) Passzív id´óbeli elhatárolások
88. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(45+52+56+71. sorok)

Apportlista a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság számára
(1997. július 15.)
Sorszám

Leltári szám

Cím

a) Közm ´úvesített telek
1.
121-14-87 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
2.
122-31-57 8623 Balatonföldvár, Szigligeti u. 11.
Összesen:
b) Épületek, építmények
1.
123-11-53 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
2.
123-36-57 8623 Balatonföldvár, Szigligeti u. 11.
3.
123-37-91 9024 Gy´ór, Bajcsy-Zsilinszky u. 30—32.
4.
123-34-69 3300 Eger, Trinitárius u. 1.
5.
123-35-74 7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 1.
6.
123-33-79 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4.
7.
123-38-84 9700 Szombathely, Gyöngyösparti sétány 1.
Összesen:
c) Software
1.
6450/93.
2.
6754/93.
Összesen:

Software csomag+drive+interface
Software crossfield Newsline mac

d) Archívumok (eszmei értéken)
1.
Sajtóadatbank
2.
Szakkönyvtár, mikrofilm
3.
Fotóarchívum
Összesen:
Mindösszesen:

Helyrajzi szám

Apportérték
(E Ft)

7342
634

222 403
15 988
238 391

7342
634
7179/A/1
7228
18815/1
513/1/A
6538/2/A/58

1 210 451
19 963
9 204
3 024
4 331
1 800
12 528
1 261 301

61
244
305

1
1
1
3
1 500 000
azaz egymilliárd-ötszázmillió forint’’
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Az Országgy´úlés
8/1998. (II. 18.) OGY
határozata

Az Országgy´úlés
10/1998. (II. 18.) OGY
határozata

az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló
62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról*

mentelmi jog fenntartásáról*

Az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994.
(XI. 23.) OGY határozat a következ´ók szerint módosul:

A Magyar Köztársaság Országgy´úlése dr. Rapcsák András országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Szegedi Városi Bíróság 9. B. 2094/1997/2. számú megkeresésével érintett ügyben fenntartja.
Dr. Gál Zoltán s. k.,

Az Országgy´úlés

az Országgy´úlés elnöke

a Környezetvédelmi bizottságba
dr. Simon Imre korábban megüresedett tagsági helyére
Lassu Istvánt,
a bizottság tagjává megválasztja.

Dr. Kiss Róbert s. k.,

Dr. Tóth Tihamér s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. február 10-i ülésnapján
fogadta el.

Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Dr. Kiss Róbert s. k.,

Dr. Tóth Tihamér s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

A Köztársasági Elnök
határozatai
Az Országgy´úlés
9/1998. (II. 18.) OGY
határozata
az 1998. évi országgy´úlési képvisel´óválasztás
kampányának költségvetési támogatásáról**
1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
91. §-ának (1) bekezdése alapján az Országgy´úlés az 1998.
évi országgy´úlési képvisel´óválasztás kampányára fordítható költségvetési támogatás összegét — a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól szóló 1997. évi CXLVI. törvény 1. számú melléklet, XI. Belügyminisztérium fejezet,
19. Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok, 2. Ágazati célfeladatok, 23. Választás, népszavazás rendkívüli el´óirányzatából
— 100 M Ft-ban állapítja meg.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

A Köztársaság Elnökének
19/1998. (II. 18.) KE
határozata
egyetemi tanárok felmentésér´ól
A m´úvel´ódési és közoktatási miniszter el´óterjesztésére
a Budapesti M´úszaki Egyetemen
dr. Lindner Ern´ó egyetemi tanárnak
— közalkalmazotti jogviszonya áthelyezés jogcímmel
történ´ó megszüntetésére tekintettel —
1998. március hó 1. napjával,
dr. Bényei András egyetemi tanárnak
— saját kérésére — nyugállományba vonulására tekintettel —
1998. augusztus hó 31. napjával,

Dr. Kiss Róbert s. k.,

Dr. Tóth Tihamér s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. február 10-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1998. február 10-i ülésnapján
fogadta el.

dr. Horváth Tibor egyetemi tanárnak
— 70. életéve betöltésére és nyugállományba vonulására
tekintettel —
1998. december hó 31. napjával, továbbá
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dr. Platthy Pál egyetemi tanárnak
— 70. életéve betöltésére és nyugállományba vonulására
tekintettel —
1999. január hó 25. napjával
e tisztsége alól felmentem.
Budapest, 1998. február 11.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

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

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Érdekegyeztet´ó Tanács 1998. január 23-i ülésér´ól
Napirend el´ótt:
a) A munkaadói oldal a szövetkezeti üzletrész visszavásárlásának támogatásával kapcsolatos — Érdekegyeztet´ó Tanács megállapodásban rögzített — kormányzati intézkedés elmaradását kifogásolta, és további egyeztetést
igényelt.
Ugyancsak a munkaadói oldal kifogásolta, hogy az 1998.
évre vonatkozó Érdekegyeztet´ó Tanács megállapodáson
túlmen´óen a Kormány az azt követ´ó id´ószakra az átlagkereset százalékában határozta meg a munkaadók által fizetend´ó rehabilitációs hozzájárulás mértékét. Kérték, hogy
ezt a jöv´óben az Érdekegyeztet´ó Tanácsban tárgyalják
meg.
A munkaadói felvetést a munkavállalói oldal is támogatta.
b) A kormányzati tárgyalócsoport tájékoztatta a szociális partnereket, hogy az érintettek szakmai konferencián vitatták meg a munkaszüneti napok üzleti nyitva tartásával kapcsolatos problémákat, és az érintett munkáltatók és szakszervezetek közvetlen tárgyalásokon kívánják a
megváltozott körülményekre is tekintettel a megoldást
megtalálni. A munkaadói és a munkavállalói oldal a tájékoztatót tudomásul vette.
Ugyancsak a kormányzati tárgyalócsoport jelezte a
ment´ódolgozók korkedvezményes nyugdíjazásával kapcsolatos szándékokat, és kérte a szociális partnereket, se-
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gítsenek megoldást találni az érvényes Érdekegyeztet´ó Tanács megállapodások keretei között. A partnerek nem
zárkóztak el e probléma megoldásától, de ragaszkodtak
ahhoz, hogy arra az Érdekegyeztet´ó Tanács megállapodás
keretei között, komplex módon kerüljön sor.
c) A munkavállalói oldal az üzemi balesetben elhunyt
munkavállalók hozzátartozójának baleseti ellátásának ellentmondásos szabályozását tette szóvá, és fölkérte a népjóléti tárcát ennek vizsgálatára és megoldására. A tárca
jelen lév´ó képvisel´óje erre ígéretet tett.
1. A Kormány által el´óterjesztett, az Európai Szociális
Karta ratifikációjára vonatkozó javaslatot a szociális partnerek támogatták. Egyetértettek abban, hogy az európai
integráció folyamatában e lépés nagy jelent´óség´ú, és a
ratifikáció is jelent´ósen hozzájárul a szociális jogok meger´ósítéséhez. A munkavállalói oldal igényelte, hogy a tárcaközi bizottságban és annak albizottságaiban a szakszervezetek részvételével a ratifikált cikkelyek gyakorlati megvalósítása, illetve a most nem javasolt cikkelyek ratifikálása érdekében folytatódjon a munka. Az ez irányú további
munkálatokra készüljön feladat- és ütemterv a szociális
partnerek bevonásával, és e kérdéskör, arra alkalmas id´ópontban ismételten kerüljön az Érdekegyeztet´ó Tanács
elé. A munkaadói oldal által is támogatott javaslattal a
kormányzati tárgyalócsoport — miután álláspontja szerint
Magyarország távlati célja a Karta egészének ratifikálása
— egyetértett.
2. Az Érdekegyeztet´ó Tanács támogatta a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (ILO) 138. számú egyezményének
ratifikálását, amely a foglalkoztatás alsó korhatárát 15 éves
korban rögzíti, és egyetértett az erre vonatkozó törvénytervezettel.
Ugyancsak egyetértett az ILO alapszabályának azon
módosításával, amely lehet´óvé teszi egyes idejétmúlt
egyezmények hatályon kívül helyezését.
3. Az Érdekegyeztet´ó Tanács meghallgatta az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi F´ófelügyel´óség tájékoztatóját a munkaügyi ellen´órzések 1997. évi tapasztalatairól,
és úgy foglalt állást, hogy a közeljöv´óben informális megbeszélésen tekintik át, milyen információkat igényelnek
megkapni a munkaügyi ellen´órzésekr´ól. Az Érdekegyeztet´ó Tanács egyetértett azzal, hogy a munkaügyi ellen´órzésekr´ól szóló törvény egyéves tapasztalatairól érdemi
elemzés alapján a három oldal folytasson párbeszédet.
4. Az Érdekegyeztet´ó Tanács a munkavállalói oldal el´óterjesztése alapján megvitatta az üzemi és közalkalmazotti
tanácsok választásának néhány kérdését és támogatta,
hogy az alábbi tartalmú törvényjavaslat készüljön:
— 1998. november 16. és november 27. között üzemi és
közalkalmazotti tanácsi választásokat kell tartani.
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— Az 1995. május 19. és május 26. közötti, valamint az
azt követ´óen megválasztott üzemi és közalkalmazotti tanácsok megbízatása az el´óz´ó bekezdés szerinti üzemi és
közalkalmazotti tanács megválasztásáig, de legfeljebb
1998. november 27-ig szól.
— A Kormány az Érdekegyeztet´ó Tanácsban részt vev´ó
országos szakszervezeti szövetségekkel egyetértésben, a
közalkalmazotti tanács választásokkal összhangban, meghatározza az üzemi tanács választás szavazólapjának tartalmát és a reprezentativitás érdekében az ágazati (szakágazati), területi és országos szavazatösszesítés módját és
rendjét.

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1997. évi 106. számában kihirdetett, a
hegyközségekr´ól szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról rendelkez´ó
1997. évi CXXII. törvény 14. §-ának (2) bekezdése helyesen:
,,(2) A Htv. 46. §-ának (1) bekezdése új c) ponttal egészül ki, egyidej´úleg a c)—h) pontok jelölése d)—i) pontokra változik:’’

5. A kormányzati tárgyalócsoport tájékoztatta a szociális partnereket arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján
a kollektív szerz´ódések regisztrációjára vonatkozó adatlapokat eljuttatták az érintett gazdálkodó szervezetekhez, és
ismételten felhívták a figyelmet az adatszolgáltatás jelent´óségére.

(Kézirathiba)

Érdekegyeztet´ó Tanács Titkárság

(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 1997. évi 112. számában kihirdetett, a kulturális
javak védelmér´ól és a muzeális intézményekr´ól, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közm´úvel´ódésr´ól szóló 1997. évi CXL. törvény 109. §-a
(2) bekezdésének c) pontja helyesen:
[(2) A törvény II. részének hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti:]
,,c) az országos múzeumok felsorolásáról szóló 1032/1981. (X. 30.)
Mt. h. határozat, valamint a módosításáról rendelkez´ó 131/1989.
(XII. 22.) MT rendelet és az 1022/1991. (V. 23.) Korm. határozat.’’

A Magyar Közlöny 1998. évi 3. számában kihirdetett, a védett állatfajok
védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes
szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 13. §-a (1) bekezdésének utolsó fordulata helyesen:
,,… hasznosítás vagy — a 11. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel —
a jelölés helye szerinti igazgatóság engedélye szükséges.’’
(Kézirathiba)

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
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A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407
98.0264 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felel´ós vezet´ó: Burján Norbert.

