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II. rész

Oldal

TARTALOMJEGYZÉK

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
171/1998. (X. 15.) Korm.
rendelete
a szociális és családügyi miniszter feladatés hatáskörér´ól
A Kormány a szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatáról és hatáskörér´ól a következ´óket rendeli el:
1. §
A miniszter alapvet´ó feladata, hogy kidolgozza a népesség szociális ellátási rendszerét, el´ósegítse a családok jólétének növelését, az emberi er´óforrásokkal való hatékony

és humánus gazdálkodás feltételeinek megteremtését és
kialakítsa a munkanélküliség csökkentéséhez vezet´ó eszközrendszert.

2. §
A miniszter a Kormány társadalompolitikai feladatainak teljesítése érdekében
a) meghatározza
aa) a népesség szociális ellátásával,
ab) a családok jólétének növelésével,
ac) a gyermekek védelmével,
ad) a n´ók és férfiak esélyegyenl´ósége biztosításával,
ae) a fogyatékosok és a megváltozott munkaképesség´ú
személyek esélyei növelésével,
af) a munkavállalók jogaival, munkahelyi biztonságuk
védelmével kapcsolatos kormányzati koncepcióból ered´ó
cselekvési programokat;
b) koordinálja a Kormány népesedéspolitikai koncepciójának kidolgozását és végrehajtását;
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c) közrem´úködik a Kormány életszínvonal-politikájának, foglalkoztatási politikájának, lakáspolitikájának kidolgozásában és megvalósításában.

3. §
A miniszter a nemzetközi feladatai körében
a) részt vesz a feladatkörét érint´ó nemzetközi szervezetek munkájában, ennek keretében koordinálja más hazai
állami szervek, érdekképviseleti szervezetek együttm´úködését, feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot alakít
ki a nemzetközi szervezetek tagországaival, valamint biztosítja a nemzetközi szervezetekben betöltött tagságából
adódó feladatok végrehajtását;
b) közrem´úködik a nemzetközi egyezmények el´ókészítésében, koordinálja az egyezményekkel, ajánlásokkal
kapcsolatos jelentések, vélemények el´ókészítését, gondoskodik a nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásáról és
közrem´úködik a nemzetközi kötelezettségeken alapuló, a
nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefügg´ó
jogalkotói munkában;
c) feladatkörében ellátja az Európai Unióhoz való csatlakozással összefügg´ó munkálatokat;
d) a Kormány eltér´ó döntésének hiányában képviseli a
Kormányt a szociális, családügyi és munkaügyi tárgyú hivatalos nemzetközi rendezvényeken.

4. §
A miniszter az érdekegyeztetés feladatai körében
a) képviseli a Kormányt az országos érdekegyeztetésben a feladatkörét érint´ó témakörökben és rendszeres
kapcsolatot tart a munkaadói, a munkavállalói, valamint
az önkormányzati érdekképviseleti szervezetekkel, a gazdasági kamarákkal és az ágazat területén m´úköd´ó civil
szervezetekkel;
b) koordinálja a feladatkörébe tartozó témaköröket
tárgyaló érdekegyeztet´ó bizottság m´úködésével kapcsolatos kormányzati feladatokat;
c) dönt a kollektív szerz´ódések hatályának az ágazatra
(alágazatra) történ´ó kiterjesztésér´ól;
d) biztosítja a munkaügyi közvetít´ói és dönt´óbírói szolgálat m´úködésének feltételeit.

5. §
A miniszter jogalkotási feladatai körében
a) el´ókészíti, illetve megalkotja
aa) a családok védelmére, a szociális biztonságra, illetve a gyermeknevelésre és a gyermekvédelem támogatására,
a gyámügyekre,
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ab) a szociális ellátásra, a munkanélküliek ellátására,
ac) a munkavédelemre (munkabiztonságra), valamint
a munkaügyi ellen´órzésre,
ad) a munkaer´ópiaci szervezetre,
ae) a kollektív szerz´ódések regisztrálására,
af) a polgári szolgálat teljesítésére,
ag) a gazdasági miniszter közrem´úködésével a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra és a munkaügyi
kapcsolatokra, valamint a foglalkoztatáspolitika eszközrendszerére és annak m´úködtetésére
vonatkozó jogszabályokat; továbbá
ba) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb
jogalkotási feladatokat,
bb) egyetértési jogot gyakorol a szociális fels´ófokú képzést érint´ó jogszabályok megalkotásánál.

6. §
A miniszter
a) meghatározza, illetve kidolgozza
aa) a szociális ellátás család-, gyermek- és ifjúságvédelem állami feladatait, rendszerét, ezen belül az egyes intézmények feladatait, az intézményrendszer m´úködésének
személyi és tárgyi feltételeit,
ab) az ágazati szakmai felügyelet rendszerét,
ac) meghatározza az ágazati továbbképzés szabályait,
szakmai követelményeit,
ad) a szociális tevékenység gyakorlásához szükséges
képesítési rendszert és követelményeket,
ae) az ágazatban foglalkoztatottak tekintetében a közalkalmazotti jogviszonnyal összefügg´ó egyes speciális kérdéseket, az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket, az azokhoz kapcsolódó elnevezéseket, a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (képesítés) megszerzése alóli végleges mentesítés szabályait,
af) a családi támogatások és a gyermeknevelés támogatásának rendszerét,
ag) a társadalmi beilleszkedési zavarok megel´ózéséhez
szükséges intézkedéseket,
ah) a hátrányos helyzet´ú társadalmi rétegek támogatásának, illetve gondozásának programjait,
ai) az érdekelt miniszterek bevonásával az egészségkárosodott személyek társadalmi életben való részvételét el´ósegít´ó támogatásokat, szolgáltatásokat;
b) irányítja a szociális-, gyermek- és ifjúságvédelem országos intézeteit, kollégiumait;
c) részt vesz
ca) a gyámügyi igazgatás rendszerének kialakításában,
m´úködési feltételeinek megteremtésében,
cb) a lakáshoz jutás feltételeinek meghatározásában;
d) közrem´úködik a hajléktalanok társadalmi beilleszkedésének el´ósegítésében, valamint a Kormány drogellenes politikájának megvalósításában;

1998/94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

5887

e) együttm´úködik az egyházi és más, nem állami szférába tartozó szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
intézményekkel, továbbá ösztönzi a lakosság karitatív csoportjainak m´úködését.

e) ellátja a hatáskörébe utalt min´óségvédelmi és hatósági feladatokat;

7. §

g) meghatározza az ágazat irányítása vagy felügyelete
alá tartozó szerveknek veszélyhelyzet, szükségállapot,
rendkívüli állapot (a továbbiakban: min´ósített id´ószak)
esetén végzend´ó, honvédelemmel kapcsolatos feladatait,
valamint a honvédelemben részt vev´ó szerveket, a végrehajtás szakmai követelményeit, az irányítása alá tartozó
szervek és a helyi igazgatási szervek együttm´úködésének
rendjét;

A miniszter a munkanélküliek ellátásának, foglalkoztatásának el´ósegítésével kapcsolatos feladatai keretében
a) közrem´úködik a Kormány foglalkoztatáspolitikai
irányelveinek és cselekvési programjainak kidolgozásában, ezen belül összehangolja a munkanélküliek ellátásának és támogatásának, valamint a szociális ellátás rendszerét, programot dolgoz ki a munkaer´ópiacon fokozott támogatásra szoruló rétegek helyzetének javítására;
b) meghatározza a munkaer´ópiaci szolgáltatások szabályait, el´ókészíti, illetve kidolgozza a foglalkozási rehabilitáció szabályait, és ellátja az irányításával kapcsolatos
tevékenységeket;
c) figyelemmel kíséri a munkaer´ópiaci folyamatokat, és
gondoskodik a munkanélküliségre vonatkozó információk
összegy´újtésér´ól, kezelésér´ól és rendszeres nyilvánosságra
hozataláról.

8. §
A miniszter a munkavédelmi feladatai körében el´ókészíti, illetve megalkotja a biztonságos munkavégzést el´ósegít´ó szabályokat, kialakítja — az egészségügyi miniszterrel
egyetértésben — a munkavédelem országos programját,
továbbá összehangolja a munkavédelmi követelmények
végrehajtását ösztönz´ó érdekeltségi rendszert.

f) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben foglaltak szerint hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében a
szakképzésért felel´ós miniszter feladatait;

h) ellátja mindazon hatósági feladatokat, amelyeket
jogszabály a hatáskörébe utal.

10. §
A miniszter egyéb feladatai körében
a) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti
kulturális örökség miniszterével együttm´úködve ellátja az
ágazati feladatokat;
b) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott
szempontokat, az ebb´ól fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli
Magyarok Hivatalának elnökével együttm´úködve ellátja
az ágazati feladatokat;
c) gyakorolja a jogszabály alapján hatáskörébe utalt
munkáltatói jogokat;

9. §

d) kezdeményezi és támogatja a szociális, családügyi,
munkaügyi, személyügyi, munkaer´ópiaci és munkavédelmi kutatásokat;

a) irányítja a munkaer´ópiaci szervezetet, valamint az
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi F´ófelügyel´óséget, meghatározza az ágazati szakmai felügyelet rendszerét;

e) ellátja a statisztikai információrendszer kialakításával, m´úködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

b) biztosítja a Munkaer´ópiaci Alap Irányító Testülete
(MAT) m´úködésének feltételeit, kezeli — a MAT jogkörének figyelembevételével — a Munkaer´ópiaci Alapot;

11. §

c) a gazdasági miniszternek a Foglalkoztatási alaprész
központi kerete feletti döntési jogának, valamint a MAT
jogkörének figyelembevételével a Munkaer´ópiaci Alap
jogszabályban meghatározott része felett rendelkezési jogot gyakorol;

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba. Egyidej´úleg a munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörér´ól szóló 202/1997. (XI. 19.) Korm. rendelet hatályát
veszti.

d) ellátja a polgári szolgálattal kapcsolatos hatósági
feladatokat;

Orbán Viktor s. k.,

A miniszter

miniszterelnök
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III. rész

HATÁROZATOK
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FELS ´ÓOKTATÁS- ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉS
VIZSGATÁRGY
A szükséges ismeretek témaköri bontása

Az Országgy´úlés határozatai
Az Országgy´úlés
59/1998. (X. 15.) OGY
határozata
a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói
válság megoldását célzó NATO-fellépéshez*
Az Országgy´úlés
az Alkotmány 40/C. §-ának (1) bekezdésére tekintettel
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a koszovói válság rendezésére vonatkozó ENSZ határozatok érvényesítésére irányuló NATO-fellépésben részt vev´ó felderít´ó-, harci- és
szállítórepül´ógépek, valamint helikopterek a Magyar Köztársaság légterét e m´úveletek céljaira és id´ótartama alatt
korlátozások nélkül igénybe vegyék.
Dr. Áder János s. k.,

1. A fels´óoktatási tevékenység fogalma, terjedelme, a
fels´óoktatási intézmények nem fels´óoktatási feladatai
2. A fels´óoktatással kapcsolatos állami feladatok, hatáskörök megoszlása a különböz´ó állami szervek között
3. A fels´óoktatási intézmények igazgatási jelleg´ú feladatai és bels´ó igazgatása
4. A fels´óoktatással kapcsolatos nem állami igazgatási
szervezetek, a fels´óoktatás háttérintézményei
5. Az egyes igazgatási eljárások és folyamatok
6. A fels´óoktatás permanens reformja és a reformfolyamatok jelenlegi tendenciái
7. A fels´óoktatás finanszírozása és az intézményi gazdálkodás
8. A hallgatók jogállása
9. A diplomák egyenérték´úsége
10. A fels´óoktatásban folyó kutatások és azok állami
támogatása
11. A Magyar Akkreditációs Bizottság
12. A Magyar Tudományos Akadémia

az Országgy´úlés elnöke

Herényi Károly s. k.,

Dr. Világosi Gábor s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1998. október 14-i ülésnapján
fogadta el.

Felkészülési segédlet:
Közigazgatási szakvizsga — Dr. Szamel Katalin (szerk.):
Fels´óoktatás- és tudományszervezés, BM Kiadó, Budapest, 1998.

Jogszabályok jegyzéke

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
a közigazgatási szakvizsga egyes választható
vizsgatárgyainak követelményrendszerér´ól
A Magyar Közlöny 1998. évi 70. számában tájékoztató
jelent meg a közigazgatási szakvizsga általános követelményeir´ól, valamint a kötelez´ó vizsgatárgy és a választható
vizsgatárgyak többségének követelményrendszerér´ól. Az
alábbiakban közzétesszük (az Agrárszabályozás és a Testnevelés- és sportigazgatás vizsgatárgyak kivételével) a többi vizsgatárgy követelményrendszerét.
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége

— a többször módosított 1993. évi LXXX. törvény a
fels´óoktatásról
— 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet az oktatási miniszter feladat- és hatáskörér´ól
— 90/1998. (V. 8.) Korm. rendelet a tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetésér´ól és az intézményi
tanulmányi pontrendszerek egységes nyilvántartásáról
— 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megalapításáról
— 66/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet a Magyar Akkreditációs Bizottság szervezetér´ól, m´úködésér´ól és az akkreditációs eljárás alapvet´ó szabályairól
— 45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet az akkreditált iskolai rendszer´ú fels´ófokú szakképzésr´ól
— 55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet a tudományos továbbképzés befejezésének feltételeir´ól, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismerésér´ól és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésr´ól
— 219/1997. (XII. 5.) Korm. rendelettel módosított
67/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet a fels´óoktatási szövetség
megalakulásának feltételeir´ól és az egységes, integrált fels´óoktatási intézménnyé történ´ó átalakulás szabályairól
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— 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról
— 192/1997. (XI. 4.) Korm. rendelet a külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi tanulmányainak egyes
kérdéseir´ól
— 72/1998. (IV. 10.) Korm. rendelet a fels´óoktatás
képzési és fenntartási normatívák alapján történ´ó finanszírozásáról
— 197/1997. (XI. 12.) Korm. rendelet által módosított
176/1993. (XII. 17.) Korm. rendelet a habilitációs eljárás
általános szabályairól
— 25/1995. (III. 8.) Korm. rendelet az állami fels´óoktatási intézmények karainak felsorolásáról
— 286/1997. (II. 23.) Korm. rendelettel módosított
28/1995. (III. 24.) Korm. rendelet a fels´óoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól
— 276/1997. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított
47/1995. (IV. 27.) Korm. rendelet a külföldi fels´óoktatási
intézményben szerzett fokozatok, oklevelek és diplomák
elismerésér´ól és honosításáról
— 96/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet a fels´óoktatási
intézmények létesítésének és megszüntetésének eljárási
rendjér´ól
— 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet és a 127/1998.
(VII. 1.) Korm. rendelettel módosított 144/1996.
(IX. 17.) Korm. rendelet az egyetemi és f´óiskolai hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetend´ó díjakról és térítésekr´ól
— 14/1997. (I. 30.) Korm. rendelet a doktori képzés, a
doktori fokozat odaítélésének eljárási szabályairól, valamint a képzésben résztvev´ók egyes jogairól és kötelességeir´ól, az általuk fizetend´ó díjakról és térítésekr´ól
— 15/1992. (XI. 12.) MKM többször módosított rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény fels´óoktatásban való végrehajtásáról
— 1/1995. (III. 17.) MKM rendelete a rektorokkal és a
f´óigazgatókkal kapcsolatos munkáltatói jogkörök gyakorlásáról
— 11/1996. (X. 9.) MKM többször módosított rendelete a Fels´óoktatás Fejlesztési Alapprogramokról
— 17/1996. (XII. 13.) MKM többször módosított rendelete a Széchenyi Professzori Ösztöndíj odaítélésér´ól
— 36/1997. (XII. 20.) MKM rendelettel módosított
6/1997. (II. 12.) MKM rendelet a fels´óoktatási normatív
kutatástámogatás felosztásáról és felhasználásáról
— 7/1997. (II. 13.) MKM rendelet a fels´óoktatásban
tanuló hallgatók és az oktatók szakmai könyvekkel és
folyóiratokkal történ´ó jobb ellátásával kapcsolatos források elosztásáról
— 8/1997. (II. 18.) MKM rendelet a közoktatási vezet´ó
szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeir´ól
— 15/1997. (III. 12.) MKM rendelet a Fels´óoktatási és
Tudományos Tanács szervezetér´ól, m´úködésér´ól és megválasztásának rendjér´ól
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— 30/1998. (VI. 25.) MKM rendelet a magyar fels´óoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldi
hallgatók részére nyújtható juttatásokról, azok nyilvántartásáról és a hallgatók által fizetend´ó térítésekr´ól
— 10/1998. (VI. 3.) HM rendelet a katonai fels´óoktatási intézményekbe évente felvehet´ó hallgatók számáról és
a felvétel különös feltételeir´ól
— 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról
Egyéb rendelkezések:
— 107/1995. (XI. 4.) OGY határozata a fels´óoktatás
fejlesztésének irányelveir´ól

Szóbeli kérdések
1. A fels´óoktatási intézmények által ellátandó feladatok
(oktatási, kutatási tevékenység, igazgatási feladatok)
2. A fels´óoktatási intézmény fogalma, bels´ó struktúrája
3. A fels´óoktatás autonómiájának lehetséges értelmezése, az autonómia korlátai
4. Integrálódási folyamatok a magyar fels´óoktatásban, a
jelenlegi helyzet értékelése
5. Az Országgy´úlés jogkörei és feladatai a fels´óoktatással kapcsolatban
6. A fels´óoktatás felügyeletét ellátó miniszteriális f´óhatóság, hatósági és törvényességi felügyeleti jogkörök
7. A miniszter és a bels´ó szervezeti egységek közötti
hatáskör megosztásának szabályai
8. Az intézményvezet´ók és vezet´ó oktatók jogi helyzete:
jogaik, javadalmazásuk
9. A fels´óoktatás finanszírozási rendszere korszer´úsítésének folyamata; a folyamat eddigi eredményei és várható
fejleményei
10. A hallgatói létszámok megállapításával kapcsolatos
hatáskörök, a felvételi eljárás
11. A Fels´óoktatási Tudományos Tanács jogállása, szervezete és szerepe a fels´óoktatás irányítási rendszerében
12. A Magyar Akkreditációs Bizottság kialakulása és
tevékenységének változásai az intézmény megalakulása
óta, az akkreditáció perspektívái
13. Az akkreditáció célja, az akkreditációhoz kötött
intézményi tevékenységek
14. A hallgatók kollektív és egyéni jogállása, a külföldi
hallgatók jogállása Magyarországon
15. A fels´óoktatási intézmények tudományos tevékenysége, és e tevékenység kiterjesztésének segítése állami eszközökkel
16. A szakindítás anyagi jogi és professzionális feltételei
és folyamata, valamint az ezzel kapcsolatos problémák
17. A kreditrendszer lehetséges szerepe a képzési rendszer korszer´úsítésében és azzal kapcsolatos nehézségek
18. A diplomák egyenérték´úsége és a külföldön szerzett
diplomák honosíthatósága
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19. Az Országos Tudományos Kutatási Alap m´úködési
feltételei
20. A Magyar Tudományos Akadémia jogállása és feladatai, az akadémiai kutatóintézetek

GAZDASÁGPOLITIKA, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
MONETÁRIS POLITIKA VIZSGATÁRGY
A szükséges ismeretek témaköri bontása
1. Az államháztartás és a költségvetési tervezés története, az állami szerepvállalás alakulása
2. Gazdaságpolitikai összefüggések
3. Az államháztartás pénzügyi rendszere
4. Az államháztartás és a monetáris politika kapcsolata
5. A költségvetési törvény parlamenti tárgyalása és bizottsági el´ókészítése
6. A makrogazdasággal, a költségvetéssel és a monetáris
politikával kapcsolatos fogalmak
Felkészülési segédlet:
Közigazgatási szakvizsga — Dr. Bathó Ferenc: Gazdaságpolitika, költségvetési és monetáris politika, BM Kiadó, Budapest, 1998.

Jogszabályok jegyzéke
— 1997. évi VII. törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerér´ól szóló 1992. évi
LXXXIX. törvény módosításáról
— 1996. évi LXXXVII. törvény a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
— 1996. évi CXXI. törvény az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes
törvényi rendelkezések módosításáról
— 1996. évi CXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény módosításáról
— 1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok
címzett és céltámogatási rendszerér´ól
— 1992. évi LXXXIII. törvény egyes elkülönített állami pénzalapokról
— 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
— 1991. évi LX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
— 1991. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás
önkormányzati igazgatásáról
— 203/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról
rendelkez´ó 19/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról
— 158/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet az államháztartás pénzügyi információs rendszerér´ól, az államháztartás
alrendszereinek tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási
kötelezettségér´ól, valamint a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekr´ól
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Szóbeli kérdések

1. Az államháztartás és a költségvetési tervezés története
2. A gazdaságpolitikai célok közötti kapcsolat
3. A gazdasági növekedés, a növekedési ütem kifejez´óereje és problémái
4. A fizetési mérleg
5. Az irányított piacgazdaság
6. Az államháztartás tervezési bázisa
7. Az államháztartás részei, általános funkciói
8. Az államháztartás m´úködésének alapszabályai
9. Az államháztartás gazdálkodási alapelvei
10. A központi költségvetés
11. A társadalombiztosítás
12. A helyi önkormányzatok
13. Az elkülönített állami pénzalapok
14. A jegybank feladatai és költségvetési kapcsolatai
15. A költségvetés és az MNB közti elszámolás változásai
16. Az államháztartás kincstári finanszírozása
17. A költségvetés szerepe, jelent´ósége, a parlamenti
,,hatáskörök’’
18. A költségvetési törvényalkotás eljárási rendje
19. A költségvetési törvényjavaslat tárgyalási rendje
20. Az Állami Számvev´ószék

EGYES KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK
VIZSGATÁRGY
A szükséges ismeretek témaköri bontása
1. A köztársasági elnök és hivatali szervezete
2. Az állampolgári jogok országgy´úlési biztosai
3. Az Állami Számvev´ószék
4. Az Országgy´úlés
5. Az Alkotmánybíróság
6. A Miniszterelnöki Hivatal feladat- és hatásköre
7. A belügyminiszter feladat- és hatásköre
8. A pénzügyminiszter feladat- és hatásköre
9. A gazdasági miniszter feladat- és hatásköre
10. A külügyminiszter feladat- és hatásköre
11. A honvédelmi miniszter feladat- és hatásköre
12. A környezetvédelmi miniszter feladat- és hatásköre
13. A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköre
14. Az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköre
15. A nemzeti kulturális örökség miniszterének feladatés hatásköre
16. A szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköre
17. Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre
18. A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköre
19. Az oktatási miniszter feladat- és hatásköre

1998/94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Felkészülési segédlet:
Közigazgatási szakvizsga — Dr. Kilényi Géza: Egyes
központi állami szervek, BM Kiadó, Budapest, 1998., valamint: a Magyar Közlöny 1998. évi 75. számában a Miniszterelnöki Hivatalról, a 88. számában a minisztériumok
statútumairól szóló kormányrendeletek, továbbá négy minisztérium kés´óbb megjelen´ó statútumai.

Jogszabályok jegyzéke
— a többször módosított 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
— 1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról
— 1989. évi XXXVIII. törvény az Állami Számvev´ószékr´ól
— 1993. évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgy´úlési biztosáról
— 154/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi
miniszter feladat- és hatáskörér´ól
— 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a földm´úvelési és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörér´ól
— 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a gazdasági miniszter feladat- és hatáskörér´ól
— 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet az igazságügyi
miniszter feladat- és hatáskörér´ól
— 158/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi miniszter feladat- és hatáskörér´ól
— 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a közlekedési,
hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörér´ól
— 160/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a külügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól
— 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatáskörér´ól
— 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet az oktatási miniszter feladat- és hatáskörér´ól
— 163/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól
— a belügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló kormányrendelet
— a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörér´ól
szóló kormányrendelet
— a szociális és családügyi miniszter feladat- és hatáskörér´ól szóló kormányrendelet
— az ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatáskörér´ól
szóló kormányrendelet
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6. A Miniszterelnöki Hivatal összkormányzati, többszektorú irányításának lényege. A kancelláriai típusú kormányzati hivatali m´úködés jellemz´ói, valamint a referatúrák szerepe
7. A Miniszterelnöki Hivatal feladatai az önkormányzatokkal, a f´óvárosi, megyei közigazgatási hivatalokkal, valamint a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatban
8. A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
mez´ógazdasági, erd´ógazdálkodási, vadgazdálkodási, növény- és állategészségügyi, földügyi feladatai
9. A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
területfejlesztési, vidékfejlesztési és építésügyi feladatai
10. A Pénzügyminisztérium költségvetéssel és adózással
kapcsolatos feladatai
11. Az Igazságügyi Minisztérium törvény-el´ókészítési,
deregulációs, valamint a bíróságok m´úködésével kapcsolatos feladatai
12. A Gazdasági Minisztérium gazdasági stratégiai, közgazdasági és piacszabályozási feladatai
13. A Gazdasági Minisztérium ipari, épít´óipari, energetikai, kereskedelmi és idegenforgalmi feladatai
14. A Külügyminisztérium diplomáciai, EU integrációs
stratégiai feladatai
15. A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
közlekedésügyi, hírközlési és vízügyi feladatai
16. Az Oktatási Minisztérium közoktatási, szakképzési
és a fels´óoktatás törvényességi felügyeletével kapcsolatos
feladatai
17. Az Egészségügyi Minisztérium általános, egészségpolitikai és egészségbiztosítási feladatai
18. A Környezetvédelmi Minisztérium természetvédelmi és környezetvédelmi feladatai
19. A Szociális és Családügyi Minisztérium szociális,
családvédelmi, gyermekvédelmi, munkaügyi feladatai
20. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a
kulturális örökség megóvása, a m´úemlékvédelem, a közm´úvel´ódési, közgy´újteményi tevékenység ágazati irányításával kapcsolatos feladatai
21. A Belügyminisztérium rendészeti, határvédelmi,
polgári védelmi, t´úzvédelmi, önkormányzatokkal, közszolgálattal kapcsolatos feladatai

MEZ ´ÓGAZDASÁGI

IGAZGATÁS

VIZSGATÁRGY

A szükséges ismeretek témaköri bontása
Szóbeli kérdések
1.
2.
3.
4.
5.

A köztársasági elnök és hivatala
Az állampolgári jogok országgy´úlési biztosai
Az Állami Számvev´ószék
Az Országgy´úlés és hivatala
Az Alkotmánybíróság

1. A növényfajták állami elismerése, a vet´ómagvak és
vegetatív szaporítóanyagok forgalmazása
2. Az élelmiszerek el´óállítása
3. A sz´ól´ótermesztés és borgazdálkodás szabályai
4. A hegyközségek
5. A mezei ´órszolgálat szabályai
6. Az önkormányzatok földm´úvelésügyi feladatai
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Felkészülési segédlet:
Közigazgatási szakvizsga — Dr. Szabó Ágnes—Dr. Kovács Enik´ó—Dr. Lupócz Róbert—Dr. Molnár Ferenc—
Dr. Kovács Gyula—Dr. Tóth Judit—Dr. Bekényi József—
Iglóiné dr. Haraszti Magdolna: Mez´ógazdasági igazgatás,
BM Kiadó, Budapest, 1998.

Jogszabályok jegyzéke
— 1995. évi XC. törvény az élelmiszerekr´ól
— 1/1996. (I. 9.) FM—NM—IKM együttes rendelet az
élelmiszerekr´ól szóló törvény végrehajtására
— 1996. évi CXXXI. törvény a növényfajták állami
elismerésér´ól, valamint a vet´ómagvak és vegetatív szaporítóanyagok el´óállításáról és forgalmazásáról
— 36/1996. (XII. 11.) FM—NM—IKIM együttes rendelet a dohánytermékek el´óállításáról, forgalmazásáról és
ellen´órzésér´ól
— 1994. évi LV. törvény a term´óföldr´ól
— 90/1997. (XI. 28.) FM rendelet a sz´ól´ó, komló, gyümölcs és dísznövény szaporítóanyagok el´óállításának és
forgalmazásának részletes szabályairól
— 91/1997. (XI. 21.) FM rendelet a szaporítóanyagok
el´óállításának, min´ósítésének és forgalmazásának feltételeir´ól
— 92/1997. (XI. 28.) FM rendelet a növényi genetikai
anyagok meg´órzésér´ól és felhasználásáról
— 95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi F´ófelügyel´óségr´ól
— 40/1995. (XI. 16.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelez´ó el´óírásairól
— 30/1996. (XI. 5.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelez´ó el´óírásairól szóló 40/1995. (XI. 16.) FM
rendelet módosításáról
— 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörér´ól
— 35/1996. (XI. 30.) FM—NM—IKIM együttes rendelet az élelmiszerekr´ól szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtására kiadott 1/1996. (I. 9.) FM—NM—IKM együttes
rendelet módosításáról
— 56/1997. (VIII. 14.) FM rendelet az élelmiszerek
megsemmisítésének feltételeir´ól és módjáról
— 1997. évi CXXI. törvény a sz´ól´ótermesztésr´ól és
borgazdálkodásról
— 1997. évi CII. törvény a hegyközségekr´ól, valamint a
módosításáról szóló 1997. évi CXXII. törvény
— 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági ´órségr´ól, a természetvédelmi és a mezei ´órszolgálatról
— 30/1981. (XII. 30.) MÉM—EüM együttes rendelet
az állati eredet´ú élelmiszerek élelmiszerhigiéniai vizsgálatáról és ellen´órzésér´ól
— 3/1989. (III. 12.) MÉM—SZ EM együttes rendelet az
élelmiszerek el´óállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerhigiéniai feltételeir´ól
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— 2/1952. (II. 10.) EüM rendelet a piaci és utcai élelmiszer-árusítás közegészségügyi szabályainak megállapítása tárgyában
— 22/1993. (VII. 11.) FM rendelet az Európai Közösségek tagállamaiba kiszállításra kerül´ó friss fogyasztásra
szánt gyümölcs és zöldség min´óségének kötelez´ó vizsgálatáról
— 2/1981. (I. 23.) BkM rendelet a min´óségvédelem
egyes kérdéseir´ól
— 60/1994. (XI. 8.) FM rendelet az Állatorvostudományi Egyetem Igazságügyi Felülvéleményez´ó Bizottságáról,
valamint az Igazságügyi Mez´ógazdasági Szakért´ói Bizottság m´úködésér´ól
— 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet a mez´ó´órök és a
hegy´órök szolgálati viszonyáról

Szóbeli kérdések
1. A növényfajták állami elismerése
2. A vet´ómagvak és növényi szaporítóanyagok forgalmazása
3. A sz´ól´ó, komló, gyümölcs és dísznövény szaporítóanyag el´óállítása
4. Az erdészeti szaporítóanyagok el´óállítása és forgalomba hozatala
5. A növényi genetikai anyagok meg´órzése, felhasználása
6. Az élelmiszerek el´óállítása és forgalmazása
7. Az élelmiszerek csomagolása
8. A fogyasztói tájékoztatás, a jelölés
9. Min´óségi feltételek, az élelmiszerek hatósági ellen´órzése
10. A Magyar Élelmiszerkönyv
11. Vet´ómag el´óállítás és forgalmazás
12. A sz´ól´ótermesztés, a borgazdálkodás
13. A must és a bor el´óállítása, kezelése
14. A must, a bor és a borpárlat forgalomba hozatala
15. A zárt borvidékre vonatkozó szabályozás
16. A sz´ólészet-borászat szakigazgatása
17. A hegyközségek megalakítása és alapvet´ó szabályai
18. A hegyközségek feladatai, területi és országos szervei
19. A hegyközségek felügyelete, m´úködésének pénzügyi
feltételei
20. Mez´ógazdasági rendészeti feladatok: a mezei ´órszolgálat, a hegy´ór, hal´ór, vad´ór

FÖLDM ´ÚVELÉSÜGYI
IGAZGATÁS
VIZSGATÁRGY
A szükséges ismeretek témaköri bontása
1. A földm´úvelésügyi igazgatás története
2. A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköre
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3. A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium
szervezeti felépítése
4. A minisztérium háttérintézményei és területi államigazgatási szervei
5. Köztestületek, ágazati szövetségek
6. A Magyar Állatorvosi Kamara
7. A tenyészt´ó szervezetek
8. Az Országos Magyar Vadászkamara
9. A terméktanácsok
10. A hegyközségek
11. Az önkormányzatok földm´úvelésügyi feladatai
Felkészülési segédlet:
Közigazgatási szakvizsga — Iglóiné dr. Haraszti Magdolna—Dr. Bekényi József: Földm´úvelésügyi igazgatás,
BM Kiadó, Budapest, 1998.

Jogszabályok jegyzéke
— 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörér´ól
— 1994. évi CII. törvény a hegyközségek megalakításáról
— 17/1995. (VI. 1.) MT rendelet a hegyközségek költségvetési támogatásáról
— 52/1995. (XII. 29.) FM—BM együttes rendelet a
hegyközségek közigazgatási ügyeinek átvételér´ól
Állattenyésztés-állategészségügy:
— 1995. évi XCIV. törvény az állatorvosi kamaráról,
valamint a mangánállatorvosi tevékenységr´ól
— 1995. évi XCI. törvény az állategészségügyr´ól, valamint
— 23/1995. (VII. 12.) FM rendelet az állategészségügyi
és élelmiszer-ellen´órz´ó állomásokról
— 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésr´ól
— 30/1994. (VI. 28.) FM rendelet a tenyészt´ó szervezetkénti elismerés, továbbá egyes tenyészállatokra vonatkozó törzskönyv, valamint tenyésztési f´ókönyv vezetésének és a származási igazolás kiállításának szabályairól
Földingatlan:
— 1994. évi LV. törvény a term´óföldr´ól
— 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet a megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatal létesítésér´ól és egyes hatáskört
megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról
— 1993. évi II. törvény a földrendez´ó és földkiadó bizottságokról
— 1970. évi 36. törvényerej´ú rendelet a sz´ól´ó- és gyümölcstelepítésr´ól, valamint a borgazdálkodásról
— 40/1977. (XI. 29.) MÉM rendelet a sz´ól´ó- és gyümölcstelepítésr´ól, valamint a borgazdálkodásról
— 8/1994. (III. 10.) FM rendelet a sz´ól´ó- és gyümölcstelepítésr´ól, valamint a borgazdálkodásról
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— 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységr´ól
FM-hivatalok:
— 1991. évi VII. törvény a megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatal létesítésér´ól és az egyes hatásköröket megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról
— 1996. évi CXXXI. törvény a növényfajták állami
elismerésér´ól, valamint a vet´ómagvakról és vegetatív szaporítóanyagok el´óállításáról és forgalmazásáról
— 24/1995. (VII. 12.) FM rendelet a növényegészségügyi és talajvédelmi állomásokról
— 1995. évi XCII. törvény a takarmányok el´óállításáról
és forgalomba hozataláról
— 25/1996. (IX. 4.) FM rendelet a takarmányok el´óállításáról és forgalomba hozataláról
Kárpótlás:
— 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
— 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok
tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
— 1992. évi XXIV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekben, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jét´ól 1949. június 8-ig terjed´ó id´óben
alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról és végrehajtási rendelete, a 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet
— 1992. évi XXXII. törvény az életükt´ól és szabadságuktól politikai okokból megfosztottak kárpótlásáról és
végrehajtási rendelete, a 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet
— 1992. évi IL. törvény a kárpótlási jegy term´óföld
tulajdon megszerzésére történ´ó felhasználásának egyes
kérdéseir´ól
— 1991. évi XXV. törvény a kárpótlás iránti kérelmek
benyújtásának határidejér´ól és az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
Önkormányzatok :
— 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség´ú szervek feladat- és hatáskörének megállapításáról
— 1994. évi CII. törvény a hegyközségekr´ól
— 1970. évi 36. törvényerej´ú rendelet a sz´ól´ó- és bortermesztésr´ól, valamint a borgazdálkodásról
— 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet a fák védelmér´ól
— 1988. évi 2. törvényerej´ú rendelet a növényvédelemr´ól
— 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendelet a növényvédelemr´ól
— 1996. évi LV. törvény a vad védelmér´ól, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
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— 30/1997. (IV. 30.) FM rendelet a vad védelmér´ól, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény végrehajtásáról
— 71/1989. (VII. 4.) MT rendelet a magyarországi hivatalos földrajzi nevekr´ól
— 48/1993. (III. 24.) Korm. rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezelésér´ól
— 1991. évi XXIV. törvény a f´óvárosi és a f´óvárosi
kerületi önkormányzatokról
— 65/1994. (XII. 24.) FM rendelet az Országos Bormin´ósít´ó Intézetr´ól
Erd´ó:
— 1996. évi LIV. törvény az erd´ór´ól és az erd´ó védelmér´ól
— 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet az erd´ór´ól és az erd´ó
védelmér´ól szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásáról
— 1994. évi XLIX. törvény az erd´óbirtokosságról
Agrárkamara:
— 1994. évi XVI. törvény a gazdasági kamarákról
— 1993. évi VI. törvény az agrárpiaci rendtartásról
— 11/1993. (III. 24.) FM rendelet a terméktanácsok
elismerésér´ól
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19. Az önkormányzatok földm´úvelésügyi feladatai
20. A kormányprogram és a minisztérium statútuma
alapján a minisztérium új feladatai (átfogó összehasonlítás)

ERDÉSZETI, VADÁSZATI, HALÁSZATI
IGAZGATÁS
VIZSGATÁRGY
A szükséges ismeretek témaköri bontása
1. Erdészeti jog és igazgatás
2. Halászati jog és igazgatás
3. Vadászati jog és igazgatás
4. Az önkormányzatok erdészeti, halászati, vadászati
feladatai
Felkészülési segédlet:
Közigazgatási szakvizsga — Dr. Mikó Zoltán—Dr. Cs.
Nagy Anikó—Dr. Bekényi József—Iglóiné dr. Haraszti
Magdolna: Erdészeti, vadászati, halászati igazgatás, BM
Kiadó, Budapest, 1998.

Jogszabályok jegyzéke
Szóbeli kérdések
1. A földm´úvelésügyi igazgatás története
2. A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatai és hatásköre
3. A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
szervezeti felépítése
4. A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter jogalkotási feladatai
5. A növényvédelem ágazati feladatai
6. Az erdészeti, vadgazdálkodási, halászati feladatok
7. A földügyi, ingatlan-nyilvántartási feladatok
8. A miniszter vagyonkezelési feladatai
9. A miniszter agrárpiaci szervezési és szakirányítási
feladatai
10. A miniszter élelmiszer-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatai
11. A miniszter fejlesztési, kutatási és ágazati oktatási
feladatai
12. A minisztérium háttérintézményei és területi államigazgatási szervei
13. Köztestületek, ágazati szövetségek
14. Állategészségügyi ágazati feladatok, a Magyar Állatorvosi Kamara
15. A tenyészt´ó szervezetek
16. Az Országos Magyar Vadászkamara
17. A terméktanácsok
18. A hegyközségek

— 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági ´órségr´ól, a természetvédelmi és a mezei ´órszolgálatról
— 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról
— 1997 évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztésér´ól
— 1997. évi XLVI. törvény az Országos Magyar Vadászkamaráról
— 1996. évi LIV. törvény az erd´ór´ól és az erd´ó védelmér´ól
— 1996. évi LV. törvény a vad védelmér´ól, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
— 1994. évi XLIX. törvény az erd´óbirtokossági társulatról
— 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet a kézi l´ófegyverekr´ól és a l´ószerekr´ól, a gáz- és riasztófegyverekr´ól és a
l´óterekr´ól
— 25/1980. (VI. 27.) MT rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 16/1980. (VII. 23.) MÉM rendelet a mez´ógazdasági ´órszolgálatról
— 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeir´ól
— 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok
védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról
— 37/1996. (XII. 29.) FM rendelet az Állami Erdészeti
Szolgálat létrehozásáról és szervezetér´ól
— 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet az erd´ór´ól és az erd´ó
védelmér´ól szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásáról
— 30/1997. (IV. 31.) FM rendelet a vad védelmér´ól, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
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3.
4.
5.
6.
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Vagyoni kárpótlás és részaránytulajdon-rendezés
Az ingatlan-nyilvántartás
A földmérési és térképészeti tevékenység
Az önkormányzatok földm´úvelésügyi feladatai

— 56/1997. (X. 21.) BM—FM együttes rendelet a határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat
és a horgászat rendjér´ól
— 73/1997. (X. 28.) FM—KTM együttes rendelet a
nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról
— 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet a halászatról és a
horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának
egyes szabályairól
— 35/1998. (V. 15.) FM rendelet a vadászati és halászati felügyel´óségek m´úködésének feltételeir´ól

Felkészülési segédlet:
Közigazgatási szakvizsga — Dr. Feny´ó György—Dr. Bekényi József—Iglóiné dr. Haraszti Magdolna: Földügyi
igazgatás és ingatlan-nyilvántartás, BM Kiadó, Budapest,
1998.

Szóbeli kérdések

Jogszabályok jegyzéke

1. Az erdészeti igazgatás, szervezeti egységei, az erd´óbirtokossági társulat, az Országos Erdészeti Tanács
2. Erdészeti alapelvek, célok, fogalmak, az erd´ógazdálkodó, az erd´ógazdálkodás
3. Az erd´ógazdálkodási tevékenység és a tervszer´úség,
erd´ótelepítés és fásítás
4. Az erdei haszonvétek, erdészeti termékek
5. Erd´óterület igénybevétele, az erdészeti termékek és
szállításuk
6. Az erdészeti munkák szakirányítása, erd´ó´órzés
7. Az erd´ó és a tulajdoni viszonyok, az erd´ó rendeltetései
8. Erd´óvédelmi szankciórendszer, az erd´ófenntartási járulék, az erd´ógazdálkodó erd´óvédelmi kötelezettségei
9. Halászati jog és a tulajdon, a halászati jog bérbeadása
10. A halászati vízterületek
11. A halászati jog gyakorlásával érintett ingatlanok
helyzete
12. A halfogásra jogosító okmányok és az igazgatás
hatályos szervezeti felépítése
13. A hal és él´óhelyének védelme, tilalmak és korlátozások
14. A halászati ´órzés, a halgazdálkodási és a halvédelmi
bírság
15. A vadászati jog fogalma, a vadászatra jogosultság
önálló és társult gyakorlása, hasznosítása
16. A vadaskert, vadaspark, a vadállomány védelme, vad
és él´óhelye védelme
17. A vadkártérítés szabályai, szankciórendszer
18. A vad és tulajdonjoga, a vadászat és gyakorlásának
feltételei
19. A vadászati igazgatás, az Országos Magyar Vadászkamara
20. Az önkormányzatok erdészeti, halászati, vadászati
feladatai

— 68/1990. (IV. 4.) MT rendelet a földügyi szakigazgatási tevékenységr´ól és szervezeteir´ól
— 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörér´ól
— 6/1988. (V. 19.) MÉM rendelet a Földmérési és
Távérzékelési Intézet létesítésér´ól és feladatairól
— 1/1990. (VI. 26.) FM rendelet a földhivatalokról
— 1994. évi LV. törvény a term´óföldr´ól
— 1993. évi II. törvény a földkiadó és földrendez´ó bizottságokról
— 1972. évi 31. törvényerej´ú rendelet az ingatlan-nyilvántartásról és a végrehajtásáról szóló 27/1972. (XII. 31.)
MÉM rendelet
— 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységr´ól
— 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet a megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatal létesítésér´ól és egyes hatáskört
megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról
— 1970. évi 36. törvényerej´ú rendelet a sz´ól´ó- és gyümölcstelepítésr´ól, valamint a borgazdálkodásról
— 40/1977. (XI. 29.) MÉM rendelet a sz´ól´ó- és gyümölcstelepítésr´ól, valamint a borgazdálkodásról
— 8/1994. (III. 10.) FM rendelet a sz´ól´ó- és gyümölcstelepítésr´ól, valamint a borgazdálkodásról

A szükséges ismeretek témaköri bontása

FM-hivatalok:
— 1991. évi VII. törvény a megyei (f´óvárosi) földm´úvelésügyi hivatal létesítésér´ól és az egyes hatásköröket megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról
— 1996. évi CXXXI. törvény a növényfajták állami
elismerésér´ól, valamint a vet´ómagvakról és vegetatív szaporítóanyagok el´óállításáról és forgalmazásáról
— 24/1995. (VII. 12.) FM rendelet a növényegészségügyi és talajvédelmi állomásokról
— 1995. évi XCII. törvény a takarmányok el´óállításáról
és forgalomba hozataláról
— 25/1996. (IX. 4.) FM rendelet a takarmányok el´óállításáról és forgalomba hozataláról

1. A földügyi igazgatás szervezete és feladatai
2. A föld tulajdonjoga és használata

Kárpótlás:
— 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulaj-

FÖLDÜGYI IGAZGATÁS ÉS
INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS
VIZSGATÁRGY
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donában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
— 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok
tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
— 1994. évi II. törvény a kárpótlás iránti kérelmek
benyújtásának határidejér´ól és az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról
Önkormányzatok:
— 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség´ú szervek feladat- és hatáskörének megállapításáról
— 1994. évi CII. törvény a hegyközségekr´ól
— 1970. évi 36. törvényerej´ú rendelet a sz´ól´ó- és bortermesztésr´ól, valamint a borgazdálkodásról
— 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet a fák védelmér´ól
— 1988. évi 2. törvényerej´ú rendelet a növényvédelemr´ól
— 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendelet a növényvédelemr´ól
— 1996. évi LV. törvény a vad védelmér´ól, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
— 30/1997. (IV. 30.) FM rendelet a vad védelmér´ól, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény végrehajtásáról
— 71/1989. (VII. 4.) MT rendelet a magyarországi hivatalos földrajzi nevekr´ól
— 48/1993. (III. 24.) Korm. rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezelésér´ól
— 1991. évi XXIV. törvény a f´óvárosi és a f´óvárosi
kerületi önkormányzatokról
— 65/1994. (XII. 24.) FM rendelet az Országos Bormin´ósít´ó Intézetr´ól
Erd´ó:
— 1996. évi LIV. törvény az erd´ór´ól és az erd´ó védelmér´ól
— 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet az erd´ór´ól és az erd´ó
védelmér´ól szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásáról
— 1994. évi XLIX. törvény az erd´óbirtokosságról
Agrárkamara:
— 1994. évi XVI. törvény a gazdasági kamarákról
— 1993. évi VI. törvény az agrárpiaci rendtartásról
— 11/1993. (III. 24.) FM rendelet a terméktanácsok
elismerésér´ól

Szóbeli kérdések
1.
2.
3.
4.
5.

A földügyi igazgatás szervezete
A földügyi igazgatás feladatai
A földhivatalok szervezete és feladatai
A Földmérési és Távérzékelési Intézet
A föld tulajdonjoga és használata
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6. A term´óföld tulajdonjogának megszerzése és használata
7. A birtokrendezés
8. A term´óföld hasznosítása és védelme
9. A vagyoni kárpótlás és a részaránytulajdon-rendezés
10. A kárpótlási eljárás
11. A részaránytulajdon rendezése
12. Az ingatlan-nyilvántartás
13. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
14. Az ingatlan-nyilvántartás célja és tartalma
15. Az ingatlan-nyilvántartási adatok számítógépes feldolgozása
16. A földmérési és térképészeti tevékenység
17. A földmérési hatóság és feladatai
18. A földmérési alaptérkép
19. A földmérési alaptérkép felhasználási területe és a
térkép digitalizálása
20. Az önkormányzatok földm´úvelésügyi feladatai

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
IGAZGATÁS

ÉS NÖVÉNYVÉDELMI
VIZSGATÁRGY

A szükséges ismeretek témaköri bontása
1. Állategészségügyi feladatokat ellátó szervezetek, m´úködésük köre
2. Élelmiszer- és takarmányellen´órzési feladatokat ellátó szervezetek m´úködési rendje
3. Az állatok védelme és kímélete
4. Növényvédelmi igazgatás
5. Talajvédelem szabályai
Felkészülési segédlet:
Közigazgatási szakvizsga — Dr. Hajdú Attila—Dr. Ocskó Zoltán—Szabó Lajos—Horváth Péter—Dr. Bekényi
József—Iglóiné dr. Haraszti Magdolna: Állategészségügyi
és növényvédelmi igazgatás, BM Kiadó, Budapest, 1998.

Jogszabályok jegyzéke
1. Állategészségügy és állatvédelem:
— 1995. évi XCI. törvény az állategészségügyr´ól
— 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörér´ól
— 23/1995. (VII. 22.) FM rendelet az állategészségügyi
és élelmiszer-ellen´órz´ó állomásokról
— 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi
Szabályzat kiadásáról
— 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezelésér´ól
— 2/1987. (II. 9.) MÉM—PM együttes rendelet a sertésállományok brucellózistól, leptospirózistól és Aujeszky-féle
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betegségt´ól való mentesítésér´ól és ennek pénzügyi feltételeir´ól
— 1995. évi XCIV. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magánállatorvosi tevékenység gyakorlásáról
— 60/1994. (XI. 8.) FM rendelet az Állatorvostudományi Egyetem Igazságügyi Felülvéleményez´ó Bizottságáról,
valamint az Igazságügyi Mez´ógazdasági Szakért´ói Bizottság m´úködésér´ól
— 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmér´ól és
kíméletér´ól
2. Takarmány:
— 1995. évi XCII. törvény a takarmányok el´óállításáról
és forgalomba hozataláról
— 25/1996. (IX. 4.) FM rendelet a takarmányok el´óállításáról és forgalomba hozataláról szóló 1995. évi XCII.
törvény végrehajtásáról
3. Díjak, illetékek:
— 13/1992 (III. 21.) FM rendelet az ebek veszettség
elleni kötelez´ó véd´óoltásáért fizetend´ó díjakról
— 55/1997. (VIII. 14.) FM—IKIM—NM—PM együttes
rendelet az egyes élelmiszer-ellen´órzési igazgatási szolgáltatásokért fizetend´ó díjakról, valamint díjak és a min´óségvédelmi bírság megfizetésének és felhasználásának módjáról
— 26/1997. (IV. 18.) FM rendelet a takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetend´ó díjakról
— 64/1997. (IX. 16.) FM rendelet az egyes állategészségügyi vizsgálatok díjáról
— 60/1997. (IX. 10.) FM rendelet a járványügyi intézkedés esetén járó kártalanítás fels´ó határáról
4. Növényvédelem:
— 1988. évi 2. törvényerej´ú rendelet a növényvédelemr´ól
— 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendelet a növényvédelemr´ól
szóló 1988. évi 2. törvényerej´ú rendelet végrehajtásáról
— 9/1993. (I. 30.) FM rendelet a növényvédelemr´ól
szóló 1988. évi 2. törvényerej´ú rendelet végrehajtásáról
szóló 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendelet módosításáról
— 39/1995. (XI. 16.) FM rendelet a növényvédelemr´ól
szóló 1988. évi 2. törvényerej´ú rendelet végrehajtásáról
szóló 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendelet módosításáról
— 28/1997. (VI. 25.) FM rendelet a növényvédelemr´ól
szóló 1988. évi 2. törvényerej´ú rendelet végrehajtásáról
szóló 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendelet módosításáról
— 24/1995. (VII. 12.) FM rendelet a növényegészségügyi és talajvédelmi állomásokról
— 7/1992. (II. 25.) FM rendelet a légijárm´úvel végzett
növényvédelemr´ól
— 3/1992. (II. 10.) FM rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatáskörének megállapításával
kapcsolatos földm´úvelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról
— 1994. évi LV. törvény a term´óföldr´ól
Szóbeli kérdések
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1. Az állategészségügy fogalma, tevékenysége, rendszere
2. Élelmiszerhigiénia, élelmiszer min´óség-ellen´órzés
3. A takarmányozás higiéniája, a takarmány min ´óségellen ´órzése
4. Az állatgyógyászati készítmények
5. Az állategészségügyi igazgatási és vizsgálati feladatokat ellátó szervezet
6. A Magyar Állatorvosi Kamara
7. Az egyes állategészségügyi, élelmiszer- és takarmányellen´órzési feladatokat ellátó szervezetek hatásköre
8. Az állatok védelme és kímélete
9. Az állategészségügyi szabálysértési bírságok, az állatok büntet´ójogi védelme
10. A növényvédelmi igazgatás
11. A növényvédelem, a növényegészségügy szabályozási rendszere
12. A növényvéd´ószer-felhasználás és -ellen´órzés
13. A karanténtevékenység
14. A növényvédelmi szankciórendszer
15. A növényegészségügyi és talajvédelmi állomások
ügymenete
16. A növényegészségügy és a nemzetközi együttm´úködés—EU
17. A talajvédelem ágazati feladatai, intézményrendszere
18. A megyei(f´óvárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomások általános talajvédelmi feladatai
19. A talajvédelmi szankciórendszer, a talajvédelmi szabálysértés és bírság
20. A települési önkormányzat képvisel´ó-testülete és a
jegyz´ó állategészségügyi, valamint növényegészségügyi és
talajvédelmi feladatai

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI IGAZGATÁS
VIZSGATÁRGY
A szükséges ismeretek témaköri bontása
1. A postai és távközlési szervezet története
2. Az állami postai és távközlési igazgatás szervezete
napjainkban
3. A minisztérium hírközlési feladatait ellátó szervezeti
egységek szerepe
4. A miniszter hírközlési ágazatot érint´ó feladat- és
hatásköre
5. A hírközlési hatósági rendszer (1998. január 1-jét´ól)
6. A posta szervezete, m´úködése, állami irányítása
7. A távközlési feladatok és ellátásának szerepl´ói
8. A frekvenciagazdálkodás szabályai
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Felkészülési segédlet:
Közigazgatási szakvizsga — Dr. Baksa Sarolta: Postai és
távközlési igazgatás (hírközlési igazgatás), BM Kiadó, Budapest, 1998.

Jogszabályok jegyzéke
— 1996. évi I. törvény a rádiózásról és a televíziózásról
— 1995. évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában
lév´ó vállalkozói vagyon értékesítésér´ól (módosította az
1997. évi LXXVI. törvény)
— 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
— 1993. évi LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásról
— 1992. évi LXXII. törvény a távközlésr´ól
— 1992. évi XLV. törvény a postáról
— 1992. évi XXV. törvény a távközlési alaphálózattal
összefügg´ó egyes törvények módosításáról
— 1991. évi XVI. törvény a koncesszióról
— 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet a távközlési el´ófizetési szerz´ódésekr´ól
— 232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet az egységes hírközlési hatóságról, valamint egyes hírközlést érint´ó jogszabályok módosításáról
— 48/1997. (III. 14.) Korm. rendelet az egyes távközlési
szolgáltatások engedélyezésér´ól
— 84/1995. (VII. 12.) Korm. rendelet a távközlési beruházási hozzájárulásról szóló 16/1987. (V. 13.) MT rendelet hatályon kívül helyezésér´ól
— 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet a közlekedési,
hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörér´ól
— 17/1994. (II. 9.) Korm. rendelet a kormányzati célú
frekvenciagazdálkodás szervezetének létrehozásáról, valamint a kormányzati frekvenciagazdálkodás rendjér´ól
— 158/1993. (XI. 11.) Korm. rendelet a távközl´ó hálózatok összekapcsolásáról, együttm´úködésének engedélyezésér´ól, valamint a hálózati szerz´ódésekr´ól
— 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelet az egységes hírközlési hatósági szerv létesítésér´ól, valamint egyes hírközlést érint´ó jogszabályok módosításáról
— 12/1991. (I. 18.) Korm. rendelet a távbeszél´ó-állomások létesítésére vonatkozó igények teljesítésének rendjér´ól
— 27/1994. (IX. 29.) KHVM rendelet egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi nemzeti szabványok kötelez´óvé
nyilvánításáról
— 10/1994. (III. 10.) KHVM rendelet egyes hírközlési
szabályokról
— 25/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet a távközlési szolgáltatások koncessziós pályázati eljárásáról és az eljárás
díjáról
— 23/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet a távközl´óhálózatok alapvet´ó m´úszaki terveir´ól
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Szóbeli kérdések

1. A postai és távközlési igazgatás fejl´ódésének f´óbb
állomásai
2. A miniszter hírközlési igazgatásban rögzített feladatés hatásköre
3. A Hírközlési Titkárság és a Hírközlési Iroda jelent´ósége az ágazati irányításban
4. A Frekvenciagazdálkodási Iroda és az Informatikai
Iroda feladatai
5. A Hírközlési F´ófelügyelet szerepe a hírközlési igazgatásban
6. A felügyeletek, mint teljes hatósági hatáskörrel rendelkez´ó költségvetési szervek feladatai
7. A postáról szóló törvény célja, hatálya
8. A postai tevékenység állami irányítása
9. A postai szolgáltatásokra köthet´ó koncessziós szerz´ódések feltételei
10. A postai szolgáltatási szerz´ódés, felel´ósség a szerz´ódés teljesítéséért
11. A postai szolgáltatási tevékenység engedélyezése
12. A postahatósági igazgatási ügyek területi szervei
13. A távközlés védelme
14. Távközléssel kapcsolatos állami feladatok
15. Az el´ófizetési és a hálózati szerz´ódés szabályai
16. Hatósági eljárás a távközlésr´ól szóló törvény alapján
17. A frekvenciagazdálkodásról szóló törvény célja és
hatálya
18. A frekvenciakijelölés szabályai
19. A frekvenciagazdálkodás állami feladatai, a feladatok ellátása
20. Az Országos Rádió és Televízió Testület jogállása,
feladatai, a Hírközlési F´ófelügyelettel való kapcsolata

RENDÉSZETI

IGAZGATÁS

VIZSGATÁRGY

A szükséges ismeretek témaköri bontása
1. Az állampolgársági ügyek igazgatása
2. Anyakönyvi igazgatás
3. Útlevélrendészet
4. A nemzetközi és magyar menekültügy
5. A kézil´ófegyverek és l´ószerek, a gáz- és riasztófegyverek, valamint a légfegyverek és l´óterek rendészete
6. Idegenrendészet
7. T´úzvédelmi igazgatás
Felkészülési segédlet:
Közigazgatási szakvizsga — Dr. Czégény Julianna—Dr.
Joó Bálint—Dr. Madari Edit—Répási Károly—Dr. Ugróczky Mária: Rendészeti igazgatás, BM Kiadó, Budapest,
1998.
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— 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya
— 1993. évi LV. törvény az állampolgárságról
— 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet az állampolgárságról szóló törvény végrehajtásáról
— 1989. évi XXVIII. törvény a külföldre utazásról és
az útlevélr´ól
— 1/1992. (I. 1.) BM rendelettel módosított 13/1989.
(XII. 29.) BM rendelet a külföldre utazásról és az útlevélr´ól szóló 1989. évi XXVIII. törvény végrehajtásáról
— 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmér´ól és a közérdek´ú adatok nyilvánosságáról
— 151/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet a kézil´ófegyverekr´ól és l´ószerekr´ól, a gáz- és riasztófegyverekr´ól, valamint a légfegyverekr´ól és a l´óterekr´ól
— 14/1991. (X. 31.) BM rendelet a 115/1991. (IX. 10.)
Korm. rendelet végrehajtásáról
— 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézil´ófegyverek,
l´ószerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeir´ól és vizsgálatáról
[módosította a 14/1992. (VI. 26.) NM rendelet]
— 9/1970. (XII. 24.) BM—KGM együttes rendelete a
polgári kézil´ófegyverek vizsgálatáról
— 8/1993. (I. 30.) FM rendelet a vadgazdálkodásról és
a vadászatról
— 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági ´órségr´ól, a természetvédelmi és a mezei ´órszolgálatról
— 25/1980. (VI. 27.) MT rendelet a mez´ógazdasági
´órszolgálatról
— 16/1980. (VII. 23.) MÉM rendelet a 25/1980. (VI. 27.)
MT rendelet végrehajtásáról
— 1/1983. (V. 12.) OKTH rendelkezés a védett természeti területek ´órzésér´ól
— 1996. évi XXXI. törvény a t´úz elleni védekezésr´ól, a
m´úszaki mentésr´ól és a t´úzoltóságról
— 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és a építési követelményekr´ól
— 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet a 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Szóbeli kérdések
1. A magyar állampolgárság keletkezése, megsz´únése
2. Az állampolgársági jogalkalmazás gyakorlata
3. Az anyakönyvi nyilvántartás feladata, rendszere, szervezete
4. A születés anyakönyvezése
5. A házasságkötés és a házasság anyakönyvezése
6. A haláleset anyakönyvezése
7. A névviselés és a név megváltozása
8. Az útlevél kiadásának jogi szabályai
9. Az útlevelek és úti okmányok fajtái és a jogosultak
köre

5899

10. A menekültügyre vonatkozó nemzetközi egyezmények
11. A menekültté nyilvánítási eljárás
12. A l´ófegyverek gyártására, kereskedelmére és javítására vonatkozó szabályok
13. Az önvédelmi célú fegyvertartás, sportvadászat,
sportlövészet szabályai
14. A l´óterekre vonatkozó szabályok
15. Vállalkozás keretében végzett vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység
16. A beutazás és tartózkodás szabályai
17. A külföldiekkel szemben alkalmazható rendészeti
szabályok
18. A bevándorlási kérelemmel kapcsolatos feladatok
19. A t´úz elleni védekezés feladatai és ellátóinak köre
20. A t´úzvédelmi igazgatás szabályai

SZOCIÁLIS

IGAZGATÁS

VIZSGATÁRGY

A szükséges ismeretek témaköri bontása
1. A szociálpolitika és a szociális igazgatás kapcsolata
2. A szociális igazgatás története 1945-t´ól
3. A szociális igazgatásról szóló törvény (Szt.) által szabályozott pénzbeli ellátások
4. Természetben nyújtott szociális ellátás
5. Személyes gondoskodást nyújtó ellátás
6. Intézményi jogviszony, egyes intézményekre vonatkozó külön szabályok
7. Szociális ellátás finanszírozása
8. Feladat- és hatáskörök a szociális igazgatásban

Jogszabályok jegyzéke
— 1997. évi LXXXIV. törvény a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
— 1997. évi VI. törvény a családi pótlékról és a családok
támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról
— 1996. évi CXXVIII. törvény a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
— 1996. évi XXII. törvény az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
— 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról
— 226/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a
szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 132/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról
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— 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény m´úködésének engedélyezésér´ól
— 82/1996. (VI. 7.) Korm. rendelet az egyes nyugellátásban, baleseti nyugellátásban és nyugdíjszer´ú rendszeres
szociális ellátásban részesül´ók egyszeri támogatásáról
— 19/1996. (VII. 26.) NM rendelet az egészségügyi
szolgáltatást nyújtó egyes intézmények m´úködésének
szakmai minimumfeltételeir´ól
— 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményér´ól
— 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet az egészségügy
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseir´ól

1998/94. szám

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

VIZSGATÁRGY

A szükséges ismeretek témaköri bontása
1. A biztosítási kötelezettség szabályai
2. A járulék fizetésének rendje
3. Az adózás rendjér´ól szóló törvény alkalmazása a járulékellátásban
4. Egészségbiztosítási ellátások
5. Felel´ósségi szabályok
6. Jogorvoslatok
Felkészülési segédlet:
Közigazgatási szakvizsga — Dr. Kiss Lenke: Egészségbiztosítás, BM Kiadó, Budapest, 1998.

Szóbeli kérdések
Jogszabályok jegyzéke
1. A szociálpolitika és a szociális igazgatás fogalma,
funkciója, feladata
2. A szociális igazgatás 1945-t´ól napjainkig
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény célja, hatálya
4. A szociális igazgatás eljárása
5. Gyermeknevelési támogatás, vakok személyi járadéka, cukorbetegek támogatása
6. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, hadkötelesek szociális ellátása
7. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres szociális segély, id´óskorúak járadéka
8. Lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély
9. Természetben nyújtott szociális ellátások
10. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások, a személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek
11. Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási
formák
12. Szociális vállalkozói engedély, a szakmai tevékenység felfüggesztése, megszüntetése
13. Szociális intézmény m´úködésének engedélyezése,
ellen´órzése, megsz´únése
14. A nem állami illetve nem önkormányzati szociális
intézmény m´úködése, m´úködésének normatív támogatása
15. Intézményi jogviszony keletkezése, megsz´únése, térítési díj
16. Tájékoztatási kötelezettség, a jogosultak érdekvédelme a szociális intézményeknél
17. A bentlakásos szociális, a rehabilitációs intézményekre vonatkozó külön szabályok
18. Szerz´ódéses szociális ellátások; az ellátások finanszírozásának egyes szabályai
19. A központi igazgatás, a helyi önkormányzat és a
jegyz´ó szociális feladat- és hatásköre
20. Adatvédelem, adatkezelés a szociális igazgatásban

— 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelez´ó egészségbiztosítás ellátásairól
— 1990. évi XCI. törvény az adózás rendjér´ól
— 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
— 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet az 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról
— 1998. évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjának és a társadalombiztosítás szervének
állami felügyeletér´ól
— 131/1998. (VII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos
feladat- és hatáskörökr´ól
Egyéb rendelkezések:
— 24/1998. (III. 11.) OGY határozat a biztosítási önkormányzatok alapszabályának és a felügyel´ó bizottságok
ügyrendjének jóváhagyásáról

Szóbeli kérdések
1. A foglalkoztató a társadalombiztosítás szempontjából
2. A járulékalapot képez´ó jövedelem fogalma
3. Az egyéni vállalkozó
4. A biztosított fogalma
5. Szövetkezet tagjának biztosítási ideje
6. Tanulószerz´ódés alapján szakképz´ó iskolai tanulmányokat folytató tanuló biztosításának id´ótartama
7. Egyidej´úleg fennálló több biztosítási jogviszony
8. A társadalombiztosítási járulék alapját nem képez´ó
jövedelmek
9. Az egészségbiztosítási járulék számításának rendje
10. A társas vállalkozás járulékfizetési kötelezettsége
11. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira vonatkozó
megállapodás szabályai, különös figyelemmel az egészségbiztosítási ellátásra és az egészségügyi szolgáltatásra
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12. Az egyéni vállalkozó biztosítása és járulékfizetési
kötelezettsége
13. A járulékbevallás szabályai
14. Önellen´órzés
15. Adó (járulék)bírság
16. Az egészségügyi szolgáltatások
17. Pénzbeli ellátások
18. Visszafizetési kötelezettség
19. A kifizet´óhely vagy egyéb szerv megtérítési kötelezettsége
20. A jogorvoslatra vonatkozó szabályok

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

VIZSGATÁRGY

A szükséges ismeretek témaköri bontása
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A biztosítási kötelezettség szabályai
A járulék fizetésének rendje
Nyugdíjbiztosítási ellátások
Magánnyugdíjpénztári ellátás
Felel´ósségi szabályok
Jogorvoslatok

Jogszabályok jegyzéke
— 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a
szolgáltatások fedezetér´ól
— 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási
nyugellátásról
— 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjakról és
a magánnyugdíjpénztárakról
— 1990. évi XCI. törvény az adózás rendjér´ól
— 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
— 1998. évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjának és a társadalombiztosítás szerveinek
állami felügyeletér´ól
— 131/1998. (VII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos
feladat- és hatáskörökr´ól
Egyéb rendelkezések:
— 24/1998. (III. 11.) OGY határozat a biztosítási önkormányzatok alapszabályának és a felügyel´ó bizottságok
ügyrendjének jóváhagyásáról

Szóbeli kérdések
1. A járulékalapot képez´ó jövedelem és a járulék fogalma
2. A biztosítottak köre
3. Az alkalmi munkavállalásra vonatkozó külön szabályok
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4. A biztosítottak körébe nem tartozó személyek
5. A biztosítás szünetelése
6. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személy és a választott tisztségvisel´ó biztosítási ideje
7. A járulék a társadalombiztosítás rendszerében
8. Nyugdíjbiztosítási járulék
9. A társas vállalkozásokra vonatkozó járulékfizetési
kötelezettség
10. A járulékalap alsó és fels´ó határának számítása
11. A táppénz-hozzájárulás
12. A szolgálati id´óre vonatkozó megállapodás szabályai
13. Magánnyugdíjpénztári tagdíj megállapítása
14. A járulékfizetés mellett a társadalombiztosítás egyes
ellátásaira jogosultak köre
15. A járulékbevallás szabályai
16. Az adózás rendjér´ól szóló törvény alkalmazása a
járulékeljárásban
17. A fizetési halasztás és részletfizetés szabályai
18. A késedelmi pótlék alapja, mulasztási bírság
19. Végrehajtási eljárás
20. Jogorvoslatokra vonatkozó szabályok

ÉPÍTÉSÜGYI

IGAZGATÁS

VIZSGATÁRGY

A szükséges ismeretek témaköri bontása
1. Az építésügyi igazgatás feladatokhoz kapcsolódó alkotmányos rendelkezés, továbbá a polgári perrendtartásban és az államigazgatási eljárás általános szabályaiban
meglév´ó vonatkozó szabályok
2. Az épített környezet alakításáról és védelmér´ól szóló
törvény hatálya és az általános követelmények
3. Az állami és önkormányzati építésügyi feladatok
4. A településrendezés törvényi szabályozása
5. Az építési folyamat szabályozása
6. Az épített környezet fenntartása, használata és értékeinek védelme
7. A tervez´ó- és szakért´ó mérnökök, valamint építészek
szakmai kamarái
8. A tervez´ói jogosultság, m´úszaki ellen´órzési és szakért´ói tevékenység szabályai
9. Az országos településrendezési és építési követelmények (OTÉK)
10. Az építésügyi hatósági kötelezési eljárás
11. Az építésügyi bírság
12. Az építészeti-m´úszaki tervdokumentációk tartalmi
követelményei
13. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
14. Az építésügyi és a m´úemlékvédelmi hatósági, továbbá az építésfelügyeleti ellen´órzés
15. A telekalakítás hatályos rendelkezése
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— 1949. évi XX. törvény 57. § (5) bekezdés (a Magyar
Köztársaság Alkotmánya)
— 1997. évi LXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmér´ól
— 1996. évi LVIII. törvény a tervez´ó- és szakért´ó mérnökök kamarájáról
— 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
— 1952. évi III. törvény XX. fejezete a polgári perrendtartásról (a közigazgatási perek)
— 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet az építészeti-m´úszaki tervezési jogosultság általános szabályairól
— 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet az építési m´úszaki ellen´órzési tevékenységr´ól
— 159/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet az épített környezet alakításával kapcsolatos m´úszaki szakért´ói tevékenység gyakorlásának általános szabályairól
— 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet a kiemelt építésügy
hatósági ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területér´ól,
a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekr´ól
— 241/1997. (XII. 19.) Korm. rendelet az építésügy
körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és m´úködésének feltételeir´ól
— 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekr´ól (OTÉK)
— 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a
mozgólépcs´ók építésügyi hatósági engedélyezésér´ól, üzemeltetésér´ól, ellen´órzésér´ól és az ellen´órz´ókr´ól
— 32/1997. (XI. 19.) KTM rendelet az építészeti-m´úszaki tervezési jogosultság részletes jogszabályairól
— 38/1997. (XII. 8.) KTM—IKIM együttes rendelet az
építésügybe tartozó szakért´ói tevékenység gyakorlásának
részletes szabályairól
— 39/1997. (XII. 19.) KTM—IKIM együttes rendelet
az építési célra szolgáló anyagok, m´úszaki követelményeinek és megfelel´óség igazolásának, valamint forgalomba
hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
— 40/1997. (XII. 21.) KTM rendelet az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról
— 43/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építésügyi bírságról
— 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építészeti-m´úszaki tervezési tervdokumentációk tartalmi követelményeir´ól
— 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel és építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi
hatósági engedélyezési eljárásokról
— 47/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építésügyi és m´úemlékvédelmi hatósági ellen´órzés részletes szabályairól
— 48/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építésfelügyeleti ellen´órzési eljárásról
— 3/1998. (II. 11.) KTM rendelet a telekalakítási és
építési tilalom elrendelésér´ól
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— 14/1969. (VIII. 27.) ÉVM rendelet a bauxitcementtel készült épületek helyreállításáról
— 29/1971. (XII. 29.) ÉVM rendelet a telekalakításról

Szóbeli kérdések
1. Az épített környezet alakításáról és védelmér´ól szóló
törvényben meghatározott feladatok és tevékenységi körök
2. Az épített környezet alakításának és védelmének követelményei
3. Az Országgy´úlés, a Kormány és a miniszter törvényben (1997. évi LXXVIII. törvény) meghatározott feladatai
4. A megyei és helyi önkormányzatok építésügyi feladatai
5. A területrendezés törvényben (1997. évi LXXVIII.
törvény) meghatározott általános szabályai
6. A törvényi (1997. évi LXXVIII. törvény) tilalmak
fajtái és szabályai
7. Telekalakítás
8. A helyi közút céljára történ´ó lejegyzés szabálya
9. A kártalanítás szabályai
10. Az építési munkák építésügyi hatósági engedélyezésének f´óbb szabályai
11. Az építésügyi bírság alanyai, a kiszabás esetei és
kiszámításának módja
12. A tervez´ó- és szakért´ó mérnökök, valamint az építészek szakmai kamarai tagságára és a tagok jogaira vonatkozó szabályok
13. Az építészeti-m´úszaki tervezési jogosultság általános szakmai feltételei és a névjegyzékbe való felvételi eljárás szabályai
14. Az építési-m´úszaki ellen´ór feladatai
15. Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos m´úszaki szakért´ói tevékenység ellátásához szükséges általános és szakmai feltételek
16. Az ipari és üdül´óterületekre vonatkozó új szabályok
a beépítésre szánt területek körében
17. A véd´óterületekre vonatkozó rendelkezések
18. Az építmények általános el´óírásainak típusai és a
t´úzbiztonság
19. Az építésügyi hatósági kötelezés esetei és módjai,
továbbá a kötelezettség megállapításának szabálya
20. Intézkedések az építésfelügyeleti ellen´órzési eljárás
körében

TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS -RENDEZÉS,
TERÜLETI TERVEZÉS VIZSGATÁRGY
A szükséges ismeretek témaköri bontása
1. A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásában a deklarált célok és feladatok
2. A központi állami és területi szervek feladatai és
hatásköre
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3. A területfejlesztést és területrendezést ellátó területi
szervek feladatai és típusai
4. A területfejlesztés és területrendezés eszközei
5. A területi információs rendszer és a kötelez´ó adatközlés rendje
6. A területfejlesztés kedvezményezett területei
7. A területfejlesztési célel´óirányzat felhasználásának
szabályai
8. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának rendje és szabályai
9. Az Országos Területfejlesztési Koncepció
10. A területrendezési tervez´ói jogosultság szabályai
11. Az önkormányzati f´óépítészi tevékenység
12. A területfejlesztési koncepciók, programok, és a
területrendezési tervek tartalmi követelményei

Jogszabályok jegyzéke
— 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésr´ól és a
területrendezésr´ól
— 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési
tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjér´ól
— 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet a vállalkozási
övezetek létrehozásának és m´úködésének szabályairól
— 193/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet a miniszterek és
az országos hatáskör´ú szervek vezet´ói területfejlesztéssel
és területrendezéssel kapcsolatos feladatairól
— 194/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet egyes területfejlesztési támogatási el´óirányzatokról
— 195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet a Z áhony és
Térsége Vállalkozási Övezet kijelölésér´ól
— 89/1997. (V. 28.) Korm. rendelet a budapesti agglomeráció, valamint a Balaton kiemelt üdül´ókörzete lehatárolásáról
— 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerr´ól és a kötelez´ó adatközlés rendjér´ól
— 19/1998. (II. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztés
kedvezményezett területeinek jegyzékér´ól
— 31/1998. (II. 25.) Korm. rendelet a területfejlesztési
célel´óirányzat felhasználásának részletes szabályairól
— 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól
— 35/1998. (III. 20.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
— 13/1983. (IX. 8.) ÉVM rendelet a területrendezésitervezési jogosultságról
— 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet az önkormányzati
f´óépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeir´ól
— 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet a területfejlesztési
koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeir´ól
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— 21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet a területi f´óépítészetr´ól
— 263/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet a fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok és az elkülönített állami pénzalapok
egymáshoz kapcsolódó célú, rendeltetés´ú el´óirányzatainak összehangolt felhasználásának szabályairól
Egyéb rendelkezések:
— 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveir´ól, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszerér´ól

Szóbeli kérdések
1. A törvényi szabályozás keretei között a területfejlesztés és területrendezés céljai és feladatai
2. Az Országgy´úlés területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatai
3. A Kormány területfejlesztési és területrendezési feladatai
4. Az Országos Területfejlesztési Tanács feladatai és
m´úködésének f´óbb szabályai
5. A területi szervek; az önkormányzati társulás szabályai
6. A megyei önkormányzatok területfejlesztési és területrendezési feladatai
7. A megyei területfejlesztési tanácsok
8. A regionális fejlesztési tanácsokra vonatkozó szabályok
9. A területfejlesztést segít´ó központi, térségi és egyéb
eszközök
10. A területfejlesztési koncepciók és programok, tervek egyeztetésének és elfogadásának f´óbb szabályai
11. A vállalkozási övezetek létrehozásának és m´úködésének f´óbb szabályai
12. A területfejlesztési ágazat miniszteri szint´ú feladatés hatáskörei
13. A területfejlesztési célel´óirányzat felhasználására
vonatkozó f´óbb szabályok
14. A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer célja és feladatai
15. A területfejlesztési támogatási célel´óirányzat rendeltetése és a támogatási formák
16. A területfejlesztési támogatás pályázati rendszerének szabályai és a támogatandó célok
17. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás általános feltételei és céljai
18. A területi kiegyenlítést szolgáló támogatások pályázati rendszere
19. A területfejlesztési politika országos céljai és irányelvei
20. A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek ágazati szint´ú tartalmi követelményei és id´ótávlataik
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KÖZLEMÉNY
az országgy´úlési képvisel´ók választási elszámolásáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 92. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1998. évi
országgy´úlési képvisel´ók választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegér´ól, forrásáról
és felhasználásának módjáról a jelöl´ó szervezetek és független jelöltek nyilatkozatai:*
Molnár László
független jelölt
Forint
Az 1998. évi országgy´úlési képvisel´ó-választásra fordított összeg
— Állami költségvetési támogatás
— Saját forrás
Jogcímek szerinti felhasználás összesen
— Állami költségvetési támogatás terhére:
= anyagjelleg´ú ráfordítás
— Saját forrás terhére:
= anyagjelleg´ú ráfordítás
= nem anyagjelleg´ú ráfordítás (szolgáltatás)

158 747,50
25 819,00
132 928 50
158 747,50
25 819,00
25 819,00
132 928,50
59 628,50
73 300,00
Molnár László s. k.,
független jelölt

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

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1997. évi 115. számában kihirdetett, a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény módosításáról rendelkez´ó 1997. évi
CXLVII. törvény 15. §-ában módosított devizatörvény 39. §-ának (6) bekezdése helyesen:
,,(6) Devizabelföldi természetes személy és szervezet devizakülföldit´ól egy évnél hosszabb lejáratú hitelt forintban devizahatóság engedéllyel
vehet fel.’’
(Nyomdahiba)

A Magyar Közlöny 1998. évi 70. számában közzétett, a közigazgatási szakvizsga követelményrendszerér´ól szóló tájékoztató hibásan jelent meg.
A Magyar Közlöny
— 5296. oldalán (Igazságügyi igazgatás vizsgatárgy), valamint az 5316. oldalán (Beruházási, vállalkozási ismeretek vizsgatárgy) található
jogszabályjegyzékben a bírósági cégnyilvántartásról szóló 1989. évi 23. törvényerej´ú rendelet feltüntetése hibás. A hatályos jogszabály: az 1997. évi
CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról;
— 5305. oldalán (Vízügyi igazgatás vizsgatárgy), valamint az 5316. oldalán (Beruházási, vállalkozási ismeretek vizsgatárgy) található jogszabályjegyzékben a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény feltüntetése hibás. A hatályos jogszabály: az 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági
társaságokról;
— 5306. oldalán a Környezet- és természetvédelmi igazgatás vizsgatárgy szóbeli kérdései közül kimaradt a 17. A hazai természetvédelmi jogi
szabályozás története cím´ú kérdés.
(Kézirathiba)
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRE, A KÖZÚTI GÉPJÁRM ´ÚVEKRE
ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 272 oldal terjedelm´ú kiadvány. A kiadvány az 1998. október
1-jét´ól hatályos jogszabály-módosításokat is tartalmazza.
A kézirat lezárva: 1998. szeptember 1.
Ára: 2464 Ft áfával.
Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5190.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendeljük

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRE, A KÖZÚTI GÉPJÁRM ´ÚVEKRE
ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK
cím´ú kiadványt ....................... példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ..............................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: ..................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ..................................................
......................................................................
cégszer´ú aláírás
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FELHÍVÁS
Ingyen, teljesen díjtalanul adja Önnek a Hivatalos Hatályos
Joganyagot CD lemezen a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
Telefon: 317-9999

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

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

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

2688 Ft áfával

egy évre

5376 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

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

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

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

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

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

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

Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

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

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

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

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

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

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

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

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