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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
4/2000. (I. 21.) Korm.
rendelete
a természetvédelmi ´órökre, illetve ´órszolgálatokra
vonatkozó részletes szabályokról
A természet védelmér´ól szóló
(a továbbiakban: Tvt.) 59. § (4)
(3) bekezdésében, továbbá a 85.
felhatalmazás alapján a Kormány
el:

1996. évi LIII. törvény
bekezdésében, a 63. §
§ a) pontjában kapott
a következ´óket rendeli

Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) szervezetében m´úköd´ó Természetvédelmi ´Órszolgálatra (a továbbiakban: ´Órszolgálat) és tagjaira (a továbbiakban: állami természetvédelmi ´ór),
b) jogszabály eltér´ó rendelkezésének hiányában az
igazgatóság hatósági feladatokat ellátó köztisztvisel´óire,
c) a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) természetvédelmi ´órszolgálatára és tagjaira, az
önkormányzati természetvédelmi ´órökre (a továbbiakban:
önkormányzati természetvédelmi ´ór).
(2) A rendelet hatálya alá tartozó személy a Tvt.-b´ól,
illetve más jogszabályból adódó feladat- és hatáskörét a
Tvt. céljainak megvalósítása érdekében határozottan, a
törvényesség betartásával és az emberi jogok tiszteletben
tartásával köteles ellátni, illetve gyakorolni.
(3) Az ´Órszolgálat felügyeletét és irányítását a környezetvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) — a külön jogszabályokban meghatározottak szerint — hivatali
szervezete (a továbbiakban: Minisztérium) és az igazgatóságok egyszemélyi felel´ós vezet´óje (a továbbiakban: igazgató) útján látja el.
(4) Az önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálat és
az önkormányzati természetvédelmi ´órök felügyeletét a
miniszter a Minisztérium és az igazgatóságok útján gyakorolja. Ennek során:
a) szervezi és végzi az önkormányzati természetvédelmi ´órök — e rendelet szerinti — szakterületi
vizsgáztatását, továbbképzését,
b) ellátja az önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálat, illet´óleg az önkormányzati természetvédelmi ´órök
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természetvédelmi tevékenységének felügyeleti ellen´órzését, jogsértés esetén annak elhárításához, megszüntetéséhez az arra külön jogszabályban megfogalmazott szerveknél a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezi,
c) az illetékes önkormányzat jegyz´ójénél kezdeményezi az önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálat, illet´óleg az önkormányzati természetvédelmi ´órök évenkénti
beszámoltatását.
(5) Az illetékes önkormányzat jegyz´óje
a) az önkormányzat által létrehozott természetvédelmi
´órszolgálatról, illet´óleg az alkalmazott önkormányzati természetvédelmi ´órökr´ól — a létrehozást, illetve alkalmazást követ´ó 15 napon belül — tájékoztatja a Minisztériumot,
b) közvetlenül ellen´órzi az önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálat, illet´óleg az önkormányzati természetvédelmi ´órök feladatainak ellátását, m´úködését.
Az ´Órszolgálatra, valamint az állami
és az önkormányzati természetvédelmi ´órökre
vonatkozó közös szabályok
2. §
(1) Az igazgatóság ´Órszolgálatának hivatalos elnevezése az igazgatóság — külön jogszabályban meghatározott
— nevének a ,,Természetvédelmi ´Órszolgálata’’ kifejezéssel kiegészített formája.
(2) Az ´Órszolgálat közvetlen vezetésével az igazgató az
általa kinevezett ´órszolgálat-vezet´ót bízza meg.
(3) Az állami és az önkormányzati természetvédelmi ´ór
köztisztvisel´ó, a köztisztvisel´ók jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 24. § (4) bekezdése
szerinti munkaköri megnevezését a Természetvédelmi ´Órszolgálat Szolgálati Szabályzata tartalmazza.

3. §
(1) Állami vagy önkormányzati természetvédelmi ´ór az
lehet, aki
a) büntetlen el´óélet´ú, cselekv´óképes,
b) legalább középfokú iskolai végzettséggel és megfelel´ó szakirányú közép- vagy fels´ófokú képesítéssel rendelkezik,
c) állami természetvédelmi ´ór esetén a szolgálati marokl´ófegyver tartására vonatkozó — külön jogszabály szerinti — feltételeknek megfelel,
d) sikeres természetvédelmi ´óri vizsgát tett.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti vizsga nem jelent
mentességet a Ktv. 25. § (2) bekezdés szerinti vizsga alól.
(3) A szakirányú közép- vagy fels´ófokú képesítések körét külön jogszabály tartalmazza.
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4. §

7. §

(1) Az a személy, akit természetvédelmi ´órként kívánnak foglalkoztatni
a) állami természetvédelmi ´ór esetén a 3. § (1) bekezdés c) pont alapján — a szolgálati marokl´ófegyver tartásához szükséges külön jogszabályok szerinti — orvosi és
pszichológiai alkalmassági igazolást, valamint a fegyverismereti vizsgabizonyítványt,
b) a 3. § (1) bekezdés d) pont szerinti természetvédelmi
´óri vizsgát
természetvédelmi ´óri foglalkoztatásának tervezett kezd´ó
id´ópontjáig köteles beszerezni, illet´óleg letenni.

(1) Az állami és az önkormányzati természetvédelmi ´ór
szolgálatának teljesítése során a szolgálati szabályzatban
meghatározottak szerint köteles egyenruhát, szolgálati jelvényt, önvédelmi és kényszerít´ó eszközöket, valamint szolgálati igazolványt, továbbá állami természetvédelmi ´ór
esetén a szolgálat jellege szerint szolgálati marokl´ófegyvert magánál tartani.

(2) A természetvédelmi ´óri vizsgát a Minisztérium háromtagú vizsgabizottsága el´ótt kell letenni, a vizsgára való
felkészítést az igazgatóság biztosítja, a vizsgáztatást a Minisztérium szervezi, és kiadja a természetvédelmi ´óri vizsga
tananyagát.
(3) A vizsgabizottság azt a természetvédelmi ´órt, akinek
felkészültségét nem tartja megfelel´ónek, a vizsga egy hónapon belül történ´ó megismétlésére utasítja. A vizsga legfeljebb két alkalommal ismételhet´ó meg.
(4) A vizsgára való felkészülés és a vizsgán való részvétel
feltételeit a munkáltató biztosítja.
(5) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti vizsga letételér´ól a Minisztérium a vizsgázó részére igazolást ad ki. Az
igazolás mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. §
Ha a kinevezett köztisztvisel´ó, akit természetvédelmi
´óri munkakörben kívánnak foglalkoztatni, a természetvédelmi ´óri vizsgát nem teszi le, vagy három alkalommal sikertelen vizsgát tesz, továbbá állami természetvédelmi ´ór esetén, ha a szolgálati marokl´ófegyver tartásához — a külön jogszabályok szerinti — orvosi és pszichológiai alkalmassági igazolást, valamint a fegyverismereti vizsgabizonyítványt — saját hibájából — természetvédelmi ´óri foglalkoztatásának tervezett kezd´ó id´ópontja el´ótt nem szerzi be, akkor természetvédelmi ´órként
nem foglalkoztatható.

6. §
Az a köztisztvisel´ó, akit természetvédelmi ´órként kívánnak foglalkoztatni, a 3. § (1) bekezdés c)—d) pontjai szerinti feltételek teljesítéséig természetvédelmi ´órként nem
járhat el, a külön törvényb´ól fakadó intézkedési jogosultságok közül csak azokat gyakorolhatja, amelyek ´ót, mint
az igazgatóság részér´ól eljáró hatósági személyt [12. §
(1) bekezdés] egyébként e rendelet vagy más jogszabály
alapján megilletnek.

(2) Az állami és az önkormányzati természetvédelmi ´ór
évente rendszeres továbbképzésen köteles részt venni,
amelyet az igazgatóság vagy a Minisztérium szervez.
(3) A továbbképzésen való részvétel feltételeit a munkáltató biztosítja.
8. §
(1) Az állami és az önkormányzati természetvédelmi
´órként foglalkoztatott személyek körér´ól — a személyes
adatok védelmére vonatkozó jogszabályok el´óírásainak
figyelembevételével — nyilvántartást kell vezetni.
(2) A nyilvántartást
a) valamennyi ´ór vonatkozásában (országos nyilvántartás) a Minisztérium,
b) állami természetvédelmi ´ór tekintetében az igazgatóság,
c) önkormányzati természetvédelmi ´ór esetében a jegyz´ó
vezeti.
(3) A nyilvántartás tartalmazza az állami és az önkormányzati természetvédelmi ´ór természetes személyazonosító adatait, köztisztvisel´ói jogviszonyának és természetvédelmi ´óri foglalkoztatásának kezd´ó id´ópontját, szolgálati igazolványának, jelvényének sorszámát, valamint az
állami természetvédelmi ´ór szolgálati marokl´ófegyverének azonosító adatait.
(4) Az önkormányzati természetvédelmi ´ór (3) bekezdés
szerinti adatait, valamint a természetvédelmi ´óri foglalkoztatás igazolásának másolatát a jegyz´ó a foglalkoztatás megkezdését´ól számított 15 napon belül megküldi a Minisztériumba, az országos nyilvántartásba vétel érdekében.
Az önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálatra
és az önkormányzati természetvédelmi ´órre
vonatkozó szabályok
9. §
(1) Az önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálatra
és az önkormányzati természetvédelmi ´órre a 2—8. §-ban
foglaltakat az e címben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálat létrehozására akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat — vagy
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több önkormányzat közösen — legalább 3 f´ó önkormányzati természetvédelmi ´órt alkalmaz.

Záró rendelkezések

(3) Ha a település (vagy települések) 3-nál kevesebb
önkormányzati természetvédelmi ´órt alkalmaznak, önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálat nem alakítható, a
természetvédelmi ´ór a jegyz´ó irányításával látja el szolgálatát.

13. §

(4) Az önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálat hivatalos elnevezése a település vagy települések nevének az
,,Önkormányzat Természetvédelmi ´Órszolgálata’’ kifejezéssel kiegészített formája.

10. §
(1) Az önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálat
tagjai közül ´órszolgálat-vezet´ót kell megbízni. Egyéb, a
Ktv. 24. § (4) bekezdése szerinti munkaköri megnevezés
azonban nem alkalmazható.
(2) Az önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálat
vagy az önkormányzati természetvédelmi ´ór m´úködésének
feltételeit az önkormányzat képvisel´ó-testülete saját pénzforrásai terhére biztosítja.

11. §
(1) Az önkormányzati természetvédelmi ´ór alkalmazási
feltételei a 3. § (1) bekezdésének a) , b) és d) pontjában
meghatározottakkal azonosak.
(2) Az önkormányzati természetvédelmi ´ór természetvédelmi ´óri vizsgára történ´ó felkészítését az igazgatóság szervezi meg.
(3) Az önkormányzati természetvédelmi ´órszolgálat
tagjai, illet´óleg az önkormányzati természetvédelmi ´órök
rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az igazgatóság —
arra kijelölt — természetvédelmi ´óreivel.
Az igazgatóság részér´ól eljáró hatósági személyek köre
12. §
(1) Az állami természetvédelmi ´órnek nem min´ósül´ó, az
igazgatóság részér´ól eljáró hatósági személy
a) az igazgató és a hatósági feladatokat ellátó igazgatóhelyettes,
b) az a köztisztvisel´ó, aki az igazgatóság hatósági tevékenységébe tartozó feladatot lát el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági személy jogosult
és köteles a külön jogszabályokba foglalt feladat- és hatáskörét gyakorolni az igazgatóság illetékességi területén.
(3) Az (1) bekezdés szerinti személyt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni, melynek mintáját e rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.

(1) E rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépése el´ótt letett — a korábbi
jogszabályok szerinti — természetvédelmi ´óri vizsgát
e rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont szerinti természetvédelmi ´óri vizsgával egyenérték´únek kell tekinteni.
(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgával rendelkez´ó állami
vagy önkormányzati természetvédelmi ´óröknek az e rendelet hatálybalépését követ´ó 120 napon belül — a Minisztérium által szervezett — továbbképzésen kell részt venni.
(4) A köztisztvisel´ók képesítési el´óírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) a
helyi önkormányzat képvisel´ó-testülete hivatalában az
egyes feladatkörökhöz meghatározott szakirányú (alapképzésben szerezhet´ó) iskolai végzettségek és szakképesítések körér´ól szóló 1. számú mellékletének I/4. pontja az
alábbi szövegrésszel egészül ki:
,,Kiemelt munkakör
Önkormányzati természetvédelmi ´ór
Az I. besorolási osztályban:
— Egyetemi vagy f´óiskolai szint´ú alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben szerzett biológiai, erdészeti, földrajzi, geológiai, kertészeti, környezetvédelmi, mez´ógazdasági, ökológiai, természetvédelmi, vadgazdálkodási,
vízügyi, vízgazdálkodási szakképzettség.
A II. besorolási osztályban:
— Mez´ógazdasági, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási, geológiai középfokú végzettség vagy középfokú szakképesítés, továbbá környezetvagy természetvédelmi középfokú végzettség vagy középfokú szakképesítés.’’
(5) A Kkr. az állami közigazgatásban egyes feladatkörökhöz meghatározott (alapképzésben szerezhet´ó) iskolai
végzettségek és szakképesítésekr´ól szóló 3. számú mellékletének 55. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki.
,,Kiemelt munkakör
Állami természetvédelmi ´ór
Az I. besorolási osztályban:
— Egyetemi vagy f´óiskolai szint´ú alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben szerzett biológiai, erdészeti, földrajzi, geológiai, kertészeti, környezetvédelmi, mez´ógazdasági, ökológiai, természetvédelmi, vadgazdálkodási,
vízügyi, vízgazdálkodási szakképzettség.
A II. besorolási osztályban:
— Mez´ógazdasági, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási, geológiai középfokú végzettség vagy középfokú szakképesítés, továbbá környezetvagy természetvédelmi középfokú végzettség vagy középfokú szakképesítés.’’
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelethez

Környezetvédelmi

Minisztérium
Szám: ..............

Igazolás
a természetvédelmi õrök számára
elõírt vizsga letételérõl

A Környezetvédelmi Minisztérium igazolja, hogy
név: ...................................................
szül. hely és idõ : ..............................., 19 .... év ..............hó ..... nap
anyja neve: ..............................................
a természetvédelmi õrök számára — a természetvédelmi õrökre,
illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló
4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet 3. §-a (1) bekezdésének
d) pontjában — elõírt vizsgát a mai napon letette.
Budapest, ....... év ......... hó ....... nap
P. H.
..............................................
miniszter
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2. számú melléklet a 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelethez

TERMÉSZETVÉDELMI
SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY

fénykép helye

név
................................
igazolvány száma
......................

Hatósági személy
Elõoldal

Szolgálati beosztás:...............................................
...........................................

Nemzeti Park Igazgatóság,

................................
Érvényes visszavonásig
Kiállítás helye, ideje: .........................., 2000. ......................
P. H.
............................................
miniszter

...............................
hatósági személy
aláírása
Hátoldal
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A Kormány
5/2000. (I. 21.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között,
az 1998. évi XX. törvénnyel kihirdetett
Szabadkereskedelmi Megállapodás C Jegyz´ókönyvének
B Mellékletében szerepl´ó él´ómarhára és fagyasztott
marhahúsra vonatkozó kompenzációról szóló
vegyesbizottsági határozat kihirdetésér´ól
A Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti
Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetésér´ól szóló
1998. évi XX. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:

tekintettel arra, hogy kompenzálni szükséges a Magyar
Köztársaság abból ered´ó veszteségeit, hogy a Megállapodás C Jegyz´ókönyvének B Melléklete szerint a Török Köztársaság által a Magyar Köztársaságból származó él´ómarhára és fagyasztott marhahúsra nyújtott engedmények
nem kerültek alkalmazásra,
a Vegyesbizottság a következ´ó határozatot hozta:
A Török Fél ideiglenesen alkalmazandó, pótlólagos
vámkvótákat nyit, az alábbiak szerint:

Vámtarifa A termék
Érvényesség
szám
megnevezése

2. §
A C Jegyz´ókönyv B Mellékletében szerepl´ó él´ómarhára
és fagyasztott marhahúsra vonatkozó kompenzációról
szóló vegyesbizottsági határozat hivatalos magyar nyelv´ú
fordítása a következ´ó:

,,A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS A TÖRÖK
KÖZTÁRSASÁGKÖZÖTTI
SZABADKERESKEDELMIMEGÁLLAPODÁSÁLTAL
LÉTREHOZOTTVEGYESBIZOTTSÁGHATÁROZATA
(99/2. számú határozat)

A C JEGYZ ´ÓKÖNYV B MELLÉKLETÉBEN
SZEREPL ´Ó ÉL ´ÓMARHÁRA ÉS FAGYASZTOTT
HÚSRA VONATKOZÓ ÁTMENETI KOMPENZÁCIÓ
Tekintettel azokra a nehézségekre, amelyek a Török
Köztársaságban az él´ómarhára és fagyasztott marhahúsra
vonatkozó import engedélyek kiadásával kapcsolatban felmerültek, valamint arra a tényre, hogy a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) C Jegyz´ókönyve B Mellékletében szerepl´ó él´ómarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó engedmények nem kerülhettek id´óben alkalmazásra,

Törökor A pótlólagos
szágban
kvóta
alkalmazott
mennyisége
vám

1005 90 00

Kukorica

2000. január
1-jét´ól
55 000 tonna
május 31-ig

0%

2302 10 30

Korpa, korpás liszt és
más maradék 1999 és 2000 10 000 tonna
kukoricából
és búzából

0%

1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás C Jegyz´ókönyvének B Mellékletében szerepl´ó él´ómarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó kompenzációról szóló
vegyesbizottsági határozatot e rendelettel kihirdeti.
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A Magyar Fél elfogadja az él´ómarha és fagyasztott hús
törökországi import tilalma következtében 1999 ben elszenvedett veszteségek fentiek szerinti kompenzálását.
Amennyiben az import tilalom a 2000. évben fennmarad, a Magyar Fél fenntartja a jogot, hogy 2000-re arányos
kompenzációt kérjen. Err´ól a kompenzációról legkés´óbb
2000. március 31-ig kell megállapodni.
E határozat azon a napon lép hatályba, amikor a Felek
értesítik egymást, hogy a Határozat elfogadásával kapcsolatos bels´ó jogi eljárás lezajlott.

Készült Ankarában, 1999. október 7-én, 2 eredeti példányban, angol nyelven.

A Magyar Fél nevében

A Török Fél nevében’’

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2000. január 4-t´ól kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
6/2000. (I. 21.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között,
az 1998. évi XX. törvénnyel kihirdetett
Szabadkereskedelmi Megállapodás D Jegyz´ókönyvének
módosításáról szóló vegyesbizottsági határozat
kihirdetésér´ól
A Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti
Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetésér´ól szóló
1998. évi XX. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:

2000/6. szám

tekintettel arra, hogy tanácsos lenne az összegeket érint´ó cikkek módosítása annak érdekében, hogy teljes mértékben figyelembe lehessen venni az euró hatálybalépését,
tekintettel arra, hogy változtatások bevezetése szükséges a nem származó termékek származóvá válásának megmunkálási és feldolgozási követelményeit tartalmazó listát
illet´óen, figyelembe véve a termelési eljárások változásait
és bizonyos nyersanyagok hiányát,
tekintettel a Megállapodás 28. Cikk 3. bekezdésére,
amelyben a Vegyesbizottság felhatalmazást kapott a Megállapodás D Jegyz´ókönyvének módosítására,
a következ´ó határozatot hozta:
1. Cikk

1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás D Jegyz´ókönyvének módosítását rendelettel kihirdeti.
2. §

A ,,származó termék’’ fogalmának meghatározásáról és
az adminisztratív együttm´úködés módszereir´ól szóló
D Jegyz´ókönyv ezennel a következ´ók szerint módosul:
1. A 21. és 26. Cikkekben az ,,Ecu’’ szó helyébe az ,,euró’’
lép.
2. A 30. Cikk helyébe a következ´ó kerül:

A vegyesbizottsági határozat hivatalos magyar nyelv´ú
fordításának a szövege a következ´ó:

,,30. Cikk
Euróban kifejezett összegek

,,A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS A TÖRÖK
KÖZTÁRSASÁGKÖZÖTTI
SZABADKERESKEDELMIMEGÁLLAPODÁSÁLTAL
LÉTREHOZOTTVEGYESBIZOTTSÁG
HATÁROZATA,AMELYMÓDOSÍTJA
A,,SZÁRMAZÓTERMÉK’’FOGALMÁNAK
MEGHATÁROZÁSÁRÓLÉSAZADMINISZTRATÍV
EGYÜTTM ´ÚKÖDÉSMÓDSZEREIR ´ÓLSZÓLÓ
DJEGYZ ´ÓKÖNYVET
(99/1. számú határozat)

A Vegyesbizottság
figyelembe véve a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között 1997. január 8-án aláírt Megállapodás
(a továbbiakban: ezen Megállapodás) D Jegyz´ókönyvét a
,,származó termék’’ fogalmának meghatározásáról, amelyet az 1998. december 11-i levélváltás módosított,
tekintettel arra, hogy a ,,származó termék’’ fogalom
meghatározásának olyan módosítása szükséges a kib´óvített pán-európai kumulációs rendszer megfelel´ó m´úködésének biztosítása érdekében, amely lehet´óvé teszi a Magyarországról, Törökországból, az Európai Közösségb´ól,
Lengyelországból, a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, Bulgáriából, Romániából, Lettországból, Litvániából, Észtországból, Szlovéniából, Izlandról, Norvégiából és Svájcból (Liechtensteint is beleértve) származó
anyagok felhasználását,

1. Az euróban megállapított összegekkel megegyez´ó és
az exportáló ország nemzeti valutájában kifejezett összegeket az exportáló ország határozza meg, és közli az importáló országokkal.
2. Ha az összegek meghaladják az importáló ország által
megállapított vonatkozó összegeket, az utóbbi elfogadja
azokat, ha a termékeket az exportáló ország valutájában
számlázták. Ha a termékeket a 3. és 4. Cikkben hivatkozott
másik ország valutájában számlázták, az importáló ország
a szóban forgó ország által közölt összegeket fogadja el.
3. A felhasználandó, egy adott ország nemzeti valutájában kifejezett összegek megegyeznek az 1999. október els´ó
munkanapján érvényes árfolyamon, euróban kifejezett
összegeknek az adott nemzeti valutában számított értékével.
4. A Vegyesbizottság az euróban, valamint a Felek azzal
egyenérték´ú nemzeti valutájában kifejezett összegeket az
egyik vagy másik Fél kérésére felülvizsgálja. E felülvizsgálat során a Vegyesbizottság biztosítja, hogy ne csökkenjenek a nemzeti valutában számított összegek, és figyelembe
veszi, hogy célszer´ú a szóban forgó értékhatárok hatásának
reális feltételek közötti fenntartása. E célból a Vegyesbizottság úgy határozhat, hogy módosítja az euróban kifejezett összegeket.’’
3. A II. Melléklet a következ´ók szerint módosul:
a) a HR 1904 vámtarifaszámra vonatkozók helyébe a
következ´ó lép:
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Gabonából puffasztással vagy pirítással el´óállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona, (a kukorica
kivételével) szem formában, pehely formában
vagy más megmunkált szem formában (a liszt
és ´órlemény kivételével) el´óf´ózve vagy másképp elkészítve

El´óállítás:
— a 1806 vámtarifaszám alá nem osztályozott
anyagokból;
— amelynek során a felhasznált gabonaféléknek és lisztnek [a durum búza és származékai
és a gömböly´ú kukorica (Zea indurata maize)
kivételével] teljes egészében el´óállítottnak kell
lennie*
— amelynek során a 17. Árucsoportba tartozó
bármely felhasznált anyag értéke nem haladja
meg a termék gyártelepi árának 30%-át

* A gömböly´ú kukoricára vonatkozó kivétel 2002. december 31-ig érvényes.’’

b) a HR 2207 vámtarifaszámra vonatkozók helyébe a következ´ó lép:
,,2207

Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és
más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

El´óállítás
— a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá nem
osztályozott anyagokból;
— amelynek során minden felhasznált sz´ól´ónek és sz´ól´ószármazéknak teljes egészében el´óállítottnak kell lennie, vagy ha minden más
anyag már származó, rizspálinka maximum
5 tömegszázalékban felhasználható’’

c) a HR 57. Árucsoportra vonatkozók helyébe a következ´ó lép:
,,57. Áru- Sz´ónyegek és más textil padlóborítók:
csoport
— T´únemezb´ól

El´óállítás*
— természetes szálakból, vagy
— vegyi anyagokból vagy textilpépb´ól
Azonban:
— az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,
— az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá
tartozó polipropilén vágott szál,
— az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel, ha az egyágú végtelen szál vagy
vágott szál értéke minden esetben kevesebb,
mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának 40% -át
Jutaszövet hátoldalként felhasználható

— Más nemezb´ól

El´óállítás*:
— nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra
más módon el´ó nem készített természetes szálakból, vagy
— vegyi anyagokból vagy textilpépb´ól

— Más textilanyagból

El´óállítás*:
— kókuszrost- vagy jutafonalból,
— szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,
— természetes szálakból, vagy
— nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra
más módon nem el´ókészített m´úszálból

* A kevert textilanyagokból készült termékekre vonatkozó különleges el´óírásokat lásd a Bevezet´ó Megjegyzések 5. pontjában’’
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d) a HR 8401 vámtarifaszámra vonatkozók helyébe a következ´ó lép:
,,ex 8401 Nukleáris f´út´óelemek

El´óállítás, amelynek során valamennyi felhasz- El´óállítás,
nált anyag a termékt´ól eltér´ó vámtarifaszám alá amelynek során
osztályozott*
valamennyi felhasznált anyag
értéke nem haladja meg a termék gyártelepi
árának a 30%-át

* Ez a szabály 2005. december 31-ig érvényes.’’

e) a HR 9606 és 9612 közé az alábbiakat kell beiktatni:
,,9608

Golyóstoll, filc- és más, szivacsvég´ú toll és jelz´ó;
tölt´ótoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló tölt´ótoll (átírótoll); tölt´óceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és
a klipszet is), a 9609 vámtarifaszám alá tartozó
áru kivételével

El´óállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag a termékt´ól eltér´ó vámtarifaszám alá
osztályozott. Azonban azonos vámtarifaszám
alá osztályozott tollhegy és tollhegycsúcs felhasználható’’

2. Cikk
Ez a határozat akkor lép hatályba, amikor a szerz´ód´ó Felek tájékoztatják egymást arról, hogy bels´ó jogrendjük szerint
a szükséges eljárást lefolytatták, azzal, hogy a fentiek szerint módosított, származási szabályokról szóló Jegyz´ókönyvet
a Szerz´ód´ó Felek 2000. január 1-jét´ól alkalmazzák.
Készült Ankarában, 1999. október 6-án, 2 eredeti angol nyelv´ú példányban.
A Magyar Fél nevében
Dr. Balás Péter s. k.

A Török Fél nevében
Reyhan Atmaca s. k.’’

3. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2000. január 1-jét´ól kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
1/2000. (I. 21.) BM
rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló
szervezetek, valamint a hivatásos önkormányzati
t´úzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi
állománya Ruházati Szabályzatának kiadásáról szóló
21/1998. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról
1. §
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek, valamint a hivatásos önkormányzati t´úzoltóságok
egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya Ruházati
Szabályzatának kiadásáról szóló 21/1998. (IV. 22.) BM
rendelet mellékletét képez´ó Ruházati Szabályzat (a továbbiakban: RUSZ) e rendelet mellékletének megfelel´óen
módosul.
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(2) A RUSZ 2. pontjának c) alpontja hatodik francia
bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,— szabályozza a saját üzemeltetés´ú egyenruházati
boltok m´úködési rendjét, valamint minden év november
30-áig elkészíti és megküldi a BM OKF részére a boltok
üzemeltetéséhez szükséges következ´ó évi cikkenkénti
igénybejelentést;’’
3. A RUSZ 18. pontjának b) alpontja hatodik francia
bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,— a rendfokozati állománycsoportok közötti el´óléptetettek, illetve kinevezettek (tiszthelyettesi-zászlósi, zászlósi-tiszti, tiszti-f´ótiszti, f´ótiszti-tábornoki).’’
4. A RUSZ 18. pontjának g) alpontja második mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Ett´ól eltérni csak a 16. pont m) és n) alpontjaiban
foglaltak figyelembevételével lehet.’’
5. A RUSZ 19. pontjának f) alpontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A rend´óröket és a t´úzoltókat érint´óen soron kívüli
el´óléptetéskor egy pár rendfokozati jelzéssel ellátott válllapot kell kiadni, és a költségvetés terhére elszámolni.’’
6. A RUSZ 20. pontjának c) alpontja a következ´ó rendelkezéssel egészül ki:
,,A tábornoki állomány tagjai részére az utánpótlási
ruhapénzt — amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik — az állományilletékes önálló szerv fizeti ki.’’

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Melléklet
az 1/2000. (I. 21.) BM rendelethez
1. A RUSZ 2. pontjának b) alpontja els´ó francia bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,— évente meghatározza a központi beszerzés´ú ruházati termékek körét, méretmegoszlását és egységárait. Az
önálló szervek megbízása alapján ellátja azok közbeszerzési törvény, illetve a 12/1997. (BK 14.) BM utasítással
kiadott BM Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerinti
beszerzését, valamint tárolását, kiadását;’’
2. (1) A RUSZ 2. pontjának c) alpontja felvezet´ó szövegrésze helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,Középfokú szakirányító szervei az önálló szerv vezet´óje által jóváhagyott Szervezeti és M´úködési Szabályzatban
meghatározott szervezeti egység’’

7. A RUSZ 20. pontjának g) alpontja zárójelbe foglalt
szövegrésze helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,[A nem fegyelmi úton nyugállományba helyezettekre,
illetve az egészségügyi okokból nyugdíjazottakra a
23. pont e) alpontjában foglaltak vonatkoznak.]’’
8. A RUSZ 20. pontjának g) alpontja els´ó francia bekezdésének zárójelbe foglalt szövegrésze helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,[17. pont f) alpontjában foglaltak figyelembevételével];’’
9. A RUSZ 20. pontjának g) alpontja második francia
bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,— ha átmeneti jelleggel szünetelt az utánpótlási ruhapénz folyósítása. Ebben az esetben az ismételt szolgálatba
állás hónapjának els´ó napjától az év végéig esedékes utánpótlási ruhapénzhányadot (az ismételt szolgálatba állás
hónapjának els´ó napjával) szabad az igényjogosultnak jóváírni és kifizetni, a 21. pontban foglaltak figyelembevételével.’’
10. A RUSZ 23. pontjának a) alpontja a következ´ó
rendelkezéssel egészül ki:
,,Amennyiben — a ruházati és felszerelési cikkekre,
valamint a ruhapénzre vonatkozóan — a két fél között
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nem jött létre megegyezés, abban az esetben a hivatásos
állomány tagját a Szabályzat általános rendelkezései szerint kell elszámoltatni.’’
11. A RUSZ 23. pontja c) alpontjának nyolcadik, illetve
d) alpontjának ötödik francia bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A rend´órség hivatásos állományú tagjaitól a speciális
szolgálati egyenruházatokat be kell vonni, és azokat az
érintettek további ellátására kell felhasználni.’’
12. A RUSZ 24. pontjának e) alpontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A tábornokká kinevezettek Ruházati elszámolási
könyvét az állományilletékes önálló szerv vezeti, valamint
végzi a ruházattal kapcsolatos elszámolást.’’
13. A RUSZ 28. pontjának a) alpontja második francia
bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,— nem egyenruha jelleg´ú munkaruházata, illetve
egyéni véd´ófelszerelése viszonylatában az ellátásilag illetékes szerv vezet´óje (parancsnoka) a rend´órségnél az országos rend´órf´ókapitány,’’
14. A RUSZ 28. pontjának b) alpontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,b) a ruházati egységfelszerelésekre — a gazdálkodó
szerv vezet´óje (parancsnoka), a rend´órségnél az országos
rend´órf´ókapitány adja ki.’’
15. A RUSZ 28. pontjának utolsó bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,Vitás esetekben a BM Személyzeti és Munkaügyi F´óosztály Egészségügyi Koordinációs Osztály, illetve a BM
M´úszaki F´óosztály, valamint az illetékes szakszervezeti
szerv együttes állásfoglalása az irányadó.’’
16. A RUSZ ,,Vegyes rendelkezések’’ cím alatti része a
következ´ó rendelkezésekkel egészül ki:
,,45. A hivatásos és szerz´ódéses állományviszonnyal rendelkez´ó rend´ór-, határ´ór-, illetve a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi F´óigazgatóság szervezetében szolgálatot teljesít´ó t´úzoltó-, valamint polgári védelmi
tábornok, f´ótiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes (a továbbiakban: igényjogosultak) a társasági, illetve a köznapi
öltözetén névkit´úz´ót visel.
a) A névkit´úz´ó a visel´ójének teljes nevét tartalmazó
,,BODONI ANTIQUA’’ bet´útípusú, nagy nyomtatott bet´úvel írott, 80× 14 mm méret´ú, lekerekített sarkú, ezüstszín´ú fémlap. A bet´úk fekete szín´úek.
b) A névkit´úz´ó elhelyezése: az egyenruházati öltözetek
jobb oldali mellrészén lév´ó zsebfed´ó fels´ó szélének t´úzésén
— a hivatásos állománykategóriát kifejez´ó hímzett jelvény
alatt — vagy az ennek megfelel´ó helyen.
c) A névkit´úz´ó ballonkabáton, felölt´ón, fés´úsköpenyen, posztóköpenyen nem viselhet´ó.
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d) A névkit´úz´óvel történ´ó els´ó ellátás az igényjogosultak részére térítésmentes, az ezzel kapcsolatos költségek
az illetékes szerveket terhelik.
e) A vegyes ruhás — (amennyiben nem egyenruhában
teljesít szolgálatot), illetve a polgári ruhás igényjogosult a
szolgálati helyén — a névkit´úz´ót az állományilletékes parancsnok (vezet´ó) intézkedésének megfelel´óen viseli.’’

17. A RUSZ 1. számú függeléke I. számú ,,Alapellátási
norma’’ része az alábbi rendelkezések szerint változik:
(1) A Határ´órség tábornokainak A) alponttal jelölt
alapellátási normája a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

Mennyiség
/Me.

65.

Vállpántos, hosszú ujjú, fehér ing

2 db

66.

Vállpántos, hosszú ujjú, köznapi ing

2 db

67.

Határ´ór rövidített váll-lap

1 pár

68.

Rövid ujjú, olívzöld póló

1 db

69.

Öntapadós rendfokozati jelzés, pólóhoz

1 db’’

(2) A Határ´órség tábornokainak A) alponttal jelölt
alapellátási normájából a következ´ó szövegrész hatályát
veszti:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

Mennyiség
/Me.

33.

Fehér ing

1 db

34.

Színes ing, hosszú ujjú

2 db

36.

Színes ing, hosszú ujjú, gyakorló

2 db’’

(3) A polgári védelem tábornokainak D) alponttal jelölt
alapellátási normája a következ´ó ruházati cikkekkel egészül ki:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

Mennyiség
/Me.

65.

Vállpántos, hosszú ujjú, fehér ing

1 db

70.
71.

Gyakorló-barettsapka, meggyvörös
Gyakorlódzseki (kék), melegbéléssel

1 db
1 db

72.

Gyakorlózubbony, kék

1 db

73.

Gyakorlónadrág, kék

1 db

74.

Rövid ujjú póló, fehér

1 db

75.

Vállpántos, rövid ujjú, fehér ing

1 db

76.

Vállpántos, hosszú ujjú, világoskék
ing

1 db

77.

Vállpántos, rövid ujjú, világoskék ing

1 db

78.

Gyakorlóbakancs

(magasított)

1 pár

79.

Öntapadós rendfokozati jelzés

2 db’’
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(4) A polgári védelem tábornokainak D) alponttal jelölt
alapellátási normájából a következ´ó szövegrész hatályát veszti:
,,Sorszám

33.
54.
55.
56.
57.
58.

Mennyiség
/Me.

A cikk megnevezése

Fehér ing
Sporttrikó
Sportnadrág
Sportzokni
Tréningruha
Teniszcip´ó

1 db
1 db
1 db
1 pár
1 db
1 pár’’

18. A RUSZ 1. számú függelékének II., III., IV., számú
férfi alapellátási normái az alábbi rendelkezések szerint
változnak:
(1) A Határ´órség egyenruhás normába sorolt férfi állománya tagjainak II. számú alapellátási normája a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

II. egyenruhás
norma
Me.
A/1 A/2 A/3

83. Vállpántos, hosszú ujjú, fehér ing
84. Vállpántos, hosszú ujjú, köznapi
ing
85. Határ´ór rövidített váll-lap
86. Rövid ujjú, olívzöld póló
87. Öntapadós rendfokozati jelzés,
pólóhoz

db 1

1

1

db 2
pár 1
db 2

3
1
1

2
1
1

db 1

1

1’’

(2) A Határ´órség vegyes ruhás normába sorolt férfi
állománya tagjainak III. számú alapellátási normája a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

III. egyenruhás norma
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(4) A Határ´órség egyenruhás normába sorolt férfi állománya tagjainak II. számú alapellátási normájából a következ´ó szövegrész hatályát veszti:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

Me.

II. egyenruhás
norma
A/1 A/2 A/3

46. Fehér ing, hosszú ujjú
53. Köznapi ing, hosszú ujjú, keki
54. Ing, hosszú ujjú, gyakorló

db
db
db

1
2
2

1
3
1

1
2
1’’

(5) A Határ´órség vegyes ruhás normába sorolt férfi
állománya tagjainak III. számú alapellátási normájából a
következ´ó szövegrész hatályát veszti:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

III. vegyesMe. ruhás norma
A

37. Fehér ing, hosszú ujjú vállpánt
nélküli
db
38. Gyakorlóing
db

1
1’’

(6) A Határ´órség polgári ruhás normába sorolt férfi
állománya tagjainak IV. számú alapellátási normájából a
következ´ó szövegrész hatályát veszti:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

IV. polgári
Me. ruhás norma
B

19. Gyakorlóing
33. Váll-lap, csillaggal

db
pár

1
1’’

(7) A t´úzoltóság egyenruhás normába sorolt férfi állománya tagjainak II./E. illetve F. számú alapellátási normái
a következ´ó szövegrésszel egészülnek ki:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

Mennyiség
/Me.

A

64.
65.
66.
67.

Vállpántos, hosszú ujjú, fehér ing
Határ´ór rövidített váll-lap
Rövid ujjú, olívzöld póló
Öntapadós rendfokozati jelzés,
pólóhoz

db
pár
db

1
1
1

db

1’’

(3) A Határ´órség polgári ruhás normába sorolt férfi
állománya tagjainak IV. számú alapellátási normája a következ´ó szövegrésszel egészül ki:

88.
89.

,,Sorszám

A cikk megnevezése

B

36. Rövid ujjú, olívzöld póló
37. Öntapadós rendfokozati jelzés,
pólóhoz

db

1

db

1’’

1 db
1 db’’

(8) A t´úzoltóság egyenruhás normába sorolt férfi állománya tagjainak II/F. számú alapellátási normájából a
következ´ó szövegrész hatályát veszti:
,,Sorszám

62.
IV. polgári
Me. ruhás norma

Jeszterzubbony
Derékszíj, vállszíj nélkül

A cikk megnevezése

Kötött ujjas

Mennyiség
/Me.

1 db’’

(9) A RUSZ 1. számú függelékének II. számú Egyenruhás
férfi alapellátási, illetve II/1. számú egyenruhás n´ói alapellátási normatáblázataiban lév´ó A/1 norma jogosultjainak meghatározása helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A/1. Határ´órség határ´órizeti kirendeltségeinek, határvadász századainak, valamint az objektumok biztonsági
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szolgálatainak egyenruhás hivatásos f´ótisztjei, tisztjei,
zászlósai, tiszthelyettesei.’’
(10) A RUSZ 1. számú függelék II. számú normája ,,Megjegyzés’’ részének ,,C)—D) normákhoz’’ cím 3. pontjának
utolsó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A szolgálat ellátásához szükséges munkaruházati és
egyéni véd´ófelszerelési juttatást a Szabályzat 28. pontja
alapján kell megállapítani.’’
(11) A t´úzoltóság vegyes ruhás normába sorolt férfi
állománya tagjainak III. számú alapellátási normája a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
,,Sorszám

68.

Mennyiség
/Me.

A cikk megnevezése

Ingblúz, rövid ujjú, fehér, övpántos
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(4) A Határ´órség egyenruhás normába sorolt n´ói állománya tagjainak II/1. számú alapellátási normájából a következ´ó szövegrész hatályát veszti:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

II/1. egyenMe. ruhás norma
A/1 A/2 A/3

45. Gyakorlóing

db

,,Sorszám

A cikk megnevezése

1’’

III/1. vegyesMe. ruhás norma
A

35. Gyakorlóing

(1) A Határ´órség egyenruhás normába sorolt n´ói állománya tagjainak II/1. számú alapellátási normája a következ´ó szövegrésszel egészül ki:

1

(5) A Határ´órség vegyes ruhás normába sorolt n´ói állománya tagjainak III/1. számú alapellátási normájából a
következ´ó szövegrész hatályát veszti:

1 db’’

19. A RUSZ 1. számú függelékének II/1., III/1., IV/1.
számú n´ói alapellátási normái az alábbi rendelkezések
szerint változnak:

2

db

1’’

(6) A Határ´órség polgári ruhás normába sorolt n´ói
állománya tagjainak IV/1. számú alapellátási normájából
a következ´ó szövegrész hatályát veszti:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

IV/1. polgári
Me. ruhás norma
A

,,Sorszám

II/1. egyenMe. ruhás norma

A cikk megnevezése

A/1 A/2 A/3

80. Vállpántos, hosszú ujjú, köznapi
ing
81. Határ´ór rövidített váll-lap
82. Rövid ujjú, olívzöld póló
83. Öntapadós rendfokozati jelzés,
pólóhoz

db 1
pár 1
db 2
db

1

1
1
1
1

1
1
1
1’’

(2) A Határ´órség vegyes ruhás normába sorolt n´ói állománya tagjainak III/1. számú alapellátási normája a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
,,Sorszám

III/1. vegyesMe. ruhás norma

A cikk megnevezése

A

63. Rövid ujjú, olívzöld póló
64. Öntapadós rendfokozati
pólóhoz

db

1

db

1’’

jelzés

(3) A Határ´órség polgári ruhás normába sorolt n´ói
állománya tagjainak IV/1. számú alapellátási normája a
következ´ó szövegrésszel egészül ki:
,,Sorszám

IV/1. polgári
Me. ruhás norma

A cikk megnevezése

B

20. Rövid ujjú, olívzöld póló
21. Öntapadós rendfokozati
pólóhoz

db

1

db

1’’

jelzés

7.
18.

Gyakorlóing
Váll-lap, csillaggal

db
pár

1
1’’

(7) A t´úzoltóság egyenruhás normába sorolt n´ói állománya tagjainak II/1. számú alapellátási normája a következ´ó
szövegrésszel egészül ki:
,,Sorszám

34.
77.
84.

A cikk megnevezése

Mennyiség
/Me.

N´ói selyemblúz, fehér
Karjelzés
Ingblúz, szürke, rövid ujjú

1 db
2 db
1 db’’

(8) A RUSZ 1. számú függelékének II/1. számú normája
,,Megjegyzés’’ részének ,,C) normához’’ cím 3. pontjának
utolsó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A szolgálat ellátásához szükséges munkaruházati és
egyéni véd´ófelszerelési juttatást a Szabályzat 28. pontja
alapján kell megállapítani.’’
(9) A RUSZ 1. számú függelékének II/1. számú normája
,,Megjegyzés’’ részének ,,C) normához’’ cím 4. pontja a
következ´ó rendelkezéssel egészül ki:
,,e) Beavatkozó egységeknél szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
—
—
—
—
—
—

szövetsapka (pilotka)
bevetési overall
bevetési dzseki
bevetési bakancs
öntapadós rendfokozati jelzés, csillaggal
karjelvény

1 db
1 db
1 db
1 pár
2 db
2 db’’
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(10) A RUSZ 1. számú függelékének II/1. számú normája ,,Megjegyzés’’ részének ,,D) normához’’ cím 1. pontjában foglaltakból a következ´ó szövegrész hatályát veszti:

,,Sorszám

211
A cikk megnevezése

Mennyiség
/Me.

34.

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos

1 db

69.

Gyakorló-barettsapka, meggyvörös

1 db

70.

Gyakorlódzseki (kék), melegbéléssel

1 db

(11) A RUSZ 1. számú függelék II/1. számú normája
,,Megjegyzés’’ részének ,,D) normához’’ cím 2. pontjában
foglalt szövegrész hatályát veszti.

71.

Gyakorlózubbony, kék

1 db

72.

Gyakorlónadrág, kék

1 db

73.

Rövid ujjú póló, fehér

1 db

(12) A t´úzoltóság vegyes ruhás normába sorolt n´ói állománya tagjainak III/1. számú alapellátási normája a következ´ó szövegrésszel egészül ki:

74.

Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

1 db

75.

Vállpántos, hosszú ujjú, világoskék
ing

1 db

76.

Vállpántos, rövid ujjú, világoskék ing

1 db

77.

Gyakorlóbakancs

(magasított)

1 pár

78.

Öntapadós rendfokozati jelzés

2 db’’

,,— 1 db fés´úszubbony,
— 1 db fés´úsnadrág.’’

,,Sorszám

24.

A cikk megnevezése

N´ói selyemblúz

Mennyiség
/Me.

1 db’’

(13) A t´úzoltóság vegyes ruhás normába sorolt n´ói állománya tagjainak III/1. számú alapellátási normájából a
következ´ó szövegrész hatályát veszti:
,,Sorszám

26.

A cikk megnevezése

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos

Mennyiség
/Me.

1 db’’

20. A RUSZ 1. számú függelékének II. és III. számú
férfi, illetve III/1. számú n´ói alapellátási normái az alábbi
rendelkezések szerint változnak:
(1) A polgári védelem egyenruhás normába sorolt férfi
állománya tagjainak II. számú alapellátási normája a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

Mennyiség
/Me.

48.

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos

1 db

49.

Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

1 db

90.

Gyakorló-barettsapka, meggyvörös

1 db

91.

Gyakorlódzseki (kék), melegbéléssel

1 db

92.

Gyakorlózubbony, kék

1 db

93.

Gyakorlónadrág, kék

1 db

94.

Rövid ujjú póló, fehér

1 db

95.

Vállpántos, hosszú ujjú, világoskék
ing

1 db

96.

Vállpántos, rövid ujjú, világoskék ing

1 db

97.

Gyakorlóbakancs

(magasított)

1 pár

98.

Öntapadós rendfokozati jelzés

2 db’’

(2) A polgári védelem vegyes ruhás normába sorolt férfi
állománya tagjainak III. számú alapellátási normája a következ´ó szövegrésszel egészül ki:

(3) A polgári védelem vegyes ruhás normába sorolt n´ói
állománya tagjainak III/1. számú alapellátási normája a
következ´ó szövegrésszel egészül ki:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

Mennyiség
/Me.

65.

Gyakorló-barettsapka, meggyvörös

1 db

66.

Gyakorlódzseki (kék), melegbéléssel

1 db

67.

Gyakorlózubbony, kék

1 db

68.

Gyakorlónadrág, kék

1 db

69.

Rövid ujjú póló, fehér

1 db

70.

Vállpántos, hosszú ujjú, világoskék
ing

1 db

71.

Vállpántos, rövid ujjú, világoskék ing

1 db

72.

Gyakorlóbakancs

(magasított)

1 pár

73.

Öntapadós rendfokozati jelzés

2 db’’

(4) A polgári védelem egyenruhás normába sorolt férfi
állománya tagjainak II. számú alapellátási normájából a
következ´ó szövegrész hatályát veszti:
,,Sorszám

47.

A cikk megnevezése

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpánt nélküli

Mennyiség
/Me.

2 db’’

(5) A polgári védelem vegyes ruhás normába sorolt férfi
állománya tagjainak III. számú alapellátási normájából a
következ´ó szövegrész hatályát veszti:
,,Sorszám

A cikk megnevezése

Mennyiség
/Me.

33.

Kötött keszty´ú, fehér

1 pár

37.

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpánt nélküli

2 db’’
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(6) A polgári védelem vegyes ruhás normába sorolt n´ói
állománya tagjainak III/1. számú alapellátási normájából
a következ´ó szövegrész hatályát veszti:
,,Sorszám

46.

A cikk megnevezése

Kötött keszty´ú, fehér

Mennyiség
/Me.

1 pár’’

21. A RUSZ 1. számú függelékének II/1. számú normája
,,Megjegyzés’’ részének ,,C) normához’’ cím 2. pontjában
lév´ó felsorolás a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
,,— szolgálati pulóver’’
22. A R USZ 1. számú függelékének III., III/1., IV/1. számú
normái ,,Megjegyzés’’ részének ,,C) normához’’ címe, illetve
a IV. számú normája ,,Megjegyzés’’ részének ,,D) normához’’
cím a következ´ó rendelkezésekkel egészül ki:
,,A normákban felsorolt cikkeken kívül — alapellátásként és a viselési id´ó lejárta után utánpótlásként — a
4. pontban felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális
szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni. A szolgálat ellátásához szükséges munkaruházati és egyéni véd´ófelszerelési juttatást a Szabályzat 28. pontja alapján kell megállapítani.
a) Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati
egyenruházata:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

szövetsapka (pilotka)
speciális kétrészes b´órruha (kék)
speciális egyrészes nyári ruha (kék)
speciális kétrészes nyári ruha (kék)
speciális motoroscsizma
motorostrikó
speciális nyári b´órkeszty´ú (fehér)
speciális téli b´órkeszty´ú (fehér)
speciális nyári b´órkeszty´ú (kék)
speciális téli b´órkeszty´ú (kék)

1 db
1 db
1 db
1 db
1 pár
2 db
1 pár
1 pár
1 pár
1 pár

A közbiztonsági szolgálatot motorkerékpárral ellátó
jár´órök és a körzeti megbízottak esetében a kiadandó
speciális szolgálati egyenruházat körét az országos rend´órf´ókapitány a fentiekt´ól eltér´óen is meghatározhatja.
b) Vízirendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
— vízirendészeti kabát
— vízirendészeti nadrág

1 db
1 db

c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:
—
—
—
—

lovaglónadrág (nyári)
lovaglónadrág (téli)
lovaglónadrág (gyakorló)
lovaglócsizma

1 db
1 db
1 db
1 pár
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d) Kutyavezet´ó szolgálatot ellátók speciális szolgálati
egyenruházata:
— kutyavezet´ó öltöny

2 db

A jár´órkutya-vezet´ók esetében a kiadandó speciális
szolgálati egyenruházat körét az országos rend´órf´ókapitány a fentiekt´ól eltér´óen is meghatározhatja.
e) Beavatkozó egységeknél szolgálatot ellátók speciális
szolgálati egyenruházata:
— szövetsapka (pilotka)

1 db

— bevetési overall

1 db

— bevetési dzseki

1 db

— bevetési bakancs

1 pár

— öntapadós rendfokozati jelzés, csillaggal

2 db

— karjelvény

2 db’’

23. A RUSZ 1. számú függelékének IV. számú normája
,,Megjegyzés’’ része 5. pontjának második francia bekezdésében foglalt szövegrész hatályát veszti.
24. A RUSZ 1. számú függeléke V. számú normájának
B) pontja a következ´ó rendelkezéssel egészül ki:
,,Sorszám

2.

A norma jogcíme

Szerz´ódéses
határ´ór

Éves utánpótlási ruhapénz
összege Ft-ban

Az éves fogyásmutatóval számolt cikkek értéke.
(Összegét a határ´órség országos parancsnoka határozza
meg.)’’

25. A RUSZ-ban, illetve függelékeiben ahol tropikál
anyagmegnevezés szerepel, ott helyette jeszter alapanyagot kell érteni.
26. Ahol a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló
szervezetek, valamint a hivatásos önkormányzati t´úzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya
R uházati Szabályzatának kiadásáról szóló 21/1998.
(IV. 22.) BM rendelet, illetve a melléklete, valamint a
melléklet függelékei
a) BM T´úzoltóság Országos Parancsnokságot, állami
t´úzoltóságot, illet´óleg BM T´úzoltóság országos parancsnokot, továbbá
b) a polgári védelem hivatásos szerveinek országos parancsnokságát, illetve a polgári védelmi országos parancsnokot
említ, azon a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi F´óigazgatóságot és annak vezet´ójét kell érteni.
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A honvédelmi miniszter
és a pénzügyminiszter
2/2000. (I. 21.) HM—PM
együttes rendelete
a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében
teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás
igazolásának módjáról
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.
törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 71. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ´óket
rendeljük el:
1. §
(1) A rendelet el´óírásait kell alkalmazni a NATO Biztonsági Beruházási Program (a továbbiakban: NSIP) keretében teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás
Honvédelmi Minisztérium által történ´ó igazolása során.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az NSIP-ben részt vev´ó
— a Honvédelmi Minisztériummal közvetlen szerz´ódéses
kapcsolatban álló — gazdálkodó szervezetekre, továbbá az
igazolás kiadására feljogosított HM szervekre.

nosítószámát, pénzintézetnél vezetett számlaszámát, a teljesített rész-szolgáltatás(ok) megnevezését, mennyiségét,
vámtarifaszámát, a nettó ellenértéket, az igazolást kiállító
nevét, beosztását és címét. Az igazolást a Honvédelmi
Minisztérium illetékes szerve vezet´ójének (vagy aláírásra
jogosult képvisel´ójének) aláírásával és hivatalos pecsétjével kell hitelesíteni.
(4) A HM illetékes szervének a szigorú számadás alá
tartozó nyomtatványokról a Honvédelmi Minisztérium és
Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzatának el´óírásai szerinti nyilvántartást kell vezetnie, amely
tartalmazza az alábbi adatokat:
a) a nyomtatványok szigorú számadásba vételének
kelte ,
b) a számadásba vett nyomtatványok sorszáma,
c) a használatra (felhasználásra) átadott nyomtatványok kelte,
d) a használatra (felhasználásra) átadott nyomtatványok sorszáma,
e) a felhasználásra átvev´ó személy aláírása,
f) a selejtezés kelte,
g) a selejtezett (rontott) nyomtatványok sorszáma,
h) a selejtezést engedélyez´ó neve,
i) megjegyzés.

3. §

2. §
(1) Az NSIP megvalósítása keretében kötött szerz´ódés
(rész-) teljesítésekor a Honvédelmi Minisztérium négy
példányban kiállítja azt az igazolást, mely tanúsítja, hogy a
(rész-) teljesítés az NSIP keretében történt. Egy példányt
az APEH Általános f´óosztályára kell megküldeni. Az eredeti példányt a szerz´ód´ó félnek kell átadni, aki csatolja azt
az általa kibocsátott számla másolatához. Az igazolás két
példánya a Honvédelmi Minisztériumnál marad, amelyb´ól
egy példányt az illetékes HM szerv a szerz´ód´ó fél által
kiállított számla másolatával együtt tárol, egy példányt
irattárba helyez.
(2) A Honvédelmi Minisztérium által kiállítandó igazolás tartalmi elemeit a rendelet melléklete tartalmazza. Az
igazolást az adó megállapításához való jog elévüléséig kell
meg´órizni.
(3) A melléklet szerinti igazolást sorszámozott nyomtatványon kell kiadni. Az okmányon fel kell tüntetni a
beruházás azonosítására alkalmas adatokat, a szerz´ód´ó fél
nevét, címét (székhelyét, telephelyét), adóigazgatási azo-
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Az állami adóhatóság az e rendeletben foglaltak betartásának ellen´órzését — különös tekintettel a szerz´ód´ó fél
elszámolásainak szabályszer´úségére — az adózás rendjér´ól szóló 1990. évi XCI. törvény el´óírásai szerint végzi.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2000. január 1-jét követ´ó termékértékesítések
és szolgáltatásnyújtások esetén kell alkalmazni. Az NSIPhoz kapcsolódó azon eseti jelleg´ú termékértékesítések és
szolgáltatásnyújtások esetén, amelyekr´ól kibocsátott
számla el´ózetesen felszámított általános forgalmi adót tartalmaz, továbbá hatálybalépést megel´óz´óen az NSIP keretében megvalósuló beruházások esetén az áfa-törvény
72. §-ának (6) bekezdése szerinti utólagos visszatérítés
alkalmazandó.
Dr. Szabó János s. k.,

Járai Zsigmond s. k.,

honvédelmi miniszter

pénzügyminiszter
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Melléklet a 2/2000. (I. 21.) HM—PM együttes rendelethez
Sorszám:

Szerz´ód´ó fél/
Contractor

Az Igazolást
kibocsátó
/Issuer of the
certificate

IGAZOLÁS/CERTIFICATE
A NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP)megvalósításához igénybe vett szolgáltatások
és termékbeszerzések elszámolásához / For accounting services and goods required in connection with NATO
Security Investment Programme (NSIP)
Adóigazgatási azonosító száma
Administrative No
— —
Beosztása/Duty position
..............................................................

Neve/Name
................................................................................................................

Adóigazgatási azonosító száma
Administrative No. of taxation
— —

Neve/Name
................................................................................................................
Címe/Address
................................................................................................................
Levelezési címe
................................................................................................................

Szervezet megnevezése és címe/Address
HM Biztonsági Beruházási F´óosztály 1885 Budapest, Pf. 25
Telefon/phone: 474-1144; 474-1145

Számlaszáma/Account No.
A beruházás azonosítására szolgáló adatok (jelszáma, szerz´ódés száma, teljesítés sorszáma)/Datas of investment (Project serial
No., No. of contract, No. of part performance)

A kiállítás napja/Expiration date

Ssz.
No.

A számla sorszáma/Serial No. of
Fizetés módja és határideje/Date and
the invoice
method of payment
A termékek és szolgáltatások/Description of the services and goods
Nettó
Megnevezése
Mennyisége
Vámtarifaszám
Ellenérték(HUF)
Name
Quantity
Customs tariff
Net price (HUF)

Összesen /Total amount:
(azaz
Igazolom, hogy a szolgáltatás teljesítése és a termék beszerzése az NSIP keretében történt./I verify that these services and
goods were required in connection with NSIP.
P. H.
Stamp
.................................................................
HM képvisel´ójének aláírása/Signature
of the representative of the MoD
Kapják: 1. sz. pld.: Szerz´ód´ó fél
2. sz. pld.: HM KPSZH
3. sz. pld.: APEH Általános F´óosztály
4. sz. pld.: Irattár
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A pénzügyminiszter
2/2000. (I. 21.) PM
rendelete
a költségvetési viszontgarancia vállalásának
és érvényesítésének részletes szabályairól szóló
48/1997. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésér´ól szóló
1999. évi CXXV. törvény 91. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
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3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépést követ´óen kötött készfizet´ó
kezességvállalási szerz´ódések esetében kell alkalmazni.
Varga Mihály s. k.,
pénzügyminisztériumi politikai
államtitkár

III. rész

HATÁROZATOK

1. §
A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/1997.
(XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R .) 1. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A Hitelgarancia Részvénytársaság (a továbbiakban:
Részvénytársaság), illetve az Agrárvállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizet´ó kezesség érvényesítéséb´ól a R észvénytársaságot, illetve
az Alapítványt terhel´ó fizetési kötelezettség 70%-ára a központi költségvetés a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésér´ól szóló 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.)
39—40. §-ában és a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése esetén vállal viszontgaranciát.’’

2. §
Az R. a következ´ó 3/A. §-sal egészül ki:
,,3/A. § (1) Ha a Részvénytársaság a reá átszállt követelést és a hitelintézet a kölcsönadóssal szemben fennmaradt
követelését együttesen kívánja érvényesíteni, megállapodhatnak abban, hogy a behajtási bevételekb´ól el´óször a
hitelintézet követelését kell kielégíteni, feltéve, hogy
a) a hitel összege a kezességvállaláskor a 20 millió
forintot nem haladja meg, valamint
b) a hitelintézet nem igényelt 50% -nál magasabb mérték´ú készfizet´ó kezességet, továbbá
c) a követelés behajtásával közösen egy olyan pénzügyi
vállalkozást bíznak meg, amelyben a Részvénytársaság,
illetve a hitelintézet nem gyakorol tulajdonosi jogokat.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a hitelintézeti
teljes követelés kielégítéséig felmerült behajtási költségek
a hitelintézetet terhelik, amelyet a szerz´ódésben meghatározott módon a behajtott összegb´ól történ´ó levonással
szed be a behajtással megbízott.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti megbízásban rögzíteni kell, hogy a behajtással megbízott köteles bizonylatokkal
alátámasztott részletes nyilvántartást vezetni, amelyb´ól a behajtási bevételek és a behajtási költségek összege hitelintézet
és R észvénytársaság bontásban, valamint az átutalások id´ópontja ügyletenként megállapítható.’’

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
13/2000. (I. 21.) KE
határozata
közigazgatási államtitkár megbízatása és közszolgálati
jogviszonya megsz´únésének megállapításáról
A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben
megállapítom, hogy
dr. Gulácsi Gábornak, a Gazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkárának megbízatása és közszolgálati
jogviszonya — a Tv. 28. § (1) bekezdése szerinti lemondással — 2000. január 31-i hatállyal megsz´únik.
Budapest, 2000. január 18.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Köztársaság Elnökének
14/2000. (I. 21.) KE
határozata
közigazgatási államtitkár megbízatása és közszolgálati
jogviszonya megsz´únésének megállapításáról
A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény (a továb-
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biakban: Tv.) 27. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben
megállapítom, hogy
Medgyesy Balázsnak, a Környezetvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának megbízatása és közszolgálati jogviszonya — a Tv. 28. § (1) bekezdése szerinti lemondással — 2000. február 6-i hatállyal megsz´únik.

Bodor Andrást az Ifjúsági és Sportminisztérium közigazgatási államtitkárává
— 2000. január 16-i hatállyal —
kinevezem.
Budapest, 2000. január 14.

Budapest, 2000. január 14.

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
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Ellenjegyzem:
Orbán Viktor s. k.,

Ellenjegyzem:

miniszterelnök

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Köztársaság Elnökének
15/2000. (I. 21.) KE
határozata
közigazgatási államtitkár felmentésér´ól
A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a miniszterelnök javaslatára
Wootsch Pétert, az Ifjúsági és Sportminisztérium közigazgatási államtitkárát e tisztségéb´ól
— 2000. január 15-i hatállyal —

A Köztársaság Elnökének
17/2000. (I. 21.) KE
határozata
közigazgatási államtitkár kinevezésér´ól
A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény 26. §-a alapján, a miniszterelnök javaslatára
dr. Nagy Rózát a Gazdasági Minisztérium közigazgatási
államtitkárává
— 2000. február 1-jei hatállyal —
kinevezem.
Budapest, 2000. január 18.

felmentem.

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Budapest, 2000. január 14.
Ellenjegyzem:
Göncz Árpád s. k.,

Orbán Viktor s. k.,

a Köztársaság elnöke

miniszterelnök

Ellenjegyzem:
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Köztársaság Elnökének
18/2000. (I. 21.) KE
határozata
A Köztársaság Elnökének
16/2000. (I. 21.) KE
határozata
közigazgatási államtitkár kinevezésér´ól
A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény 26. §-a alapján, a miniszterelnök javaslatára

bírák felmentésér´ól, bírák kinevezésér´ól
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács el´óterjesztésére
lemondásukra

tekintettel

Szécsi Istvánt,
Koltai Lászlót
2000. január 28-i hatállyal,
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dr. Horváth Ervint

A Miniszterelnök
5/2000. (I. 21.) ME
határozata

2000. január 31-i hatállyal,
dr. Gelencsér Zoltánt,
dr. Sas Gábort
2000. február 29-i hatállyal bírói tisztségükb´ól felmentem;
Baloghné dr. Bartók Mártát,
dr. Demeter Zsuzsannát,
dr. Harangozó Attilát,
Idzigné dr. Novák Marianna Csillát,
Ila Tóthné dr. Vörös Erikát,
dr. Laczkó Henriettet,
dr. Nagy Attila Györgyöt,
dr. Nagy Erika Katalint,
Nagyné dr. Szirony Mártát,
dr. Pócs Teodórát,
dr. Rébay Juditot,
Soósné dr. Vajda Mártát és
dr. Tóth Endre Tamást
a 2000. február 1. napjától 2003. január 31. napjáig
terjed´ó id´ótartamra bíróvá kinevezem.
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a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének
kinevezésér´ól
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény —
a 2001. évi népszámlálásról, valamint statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 1999. évi
CVIII. törvény 5. § (2) bekezdésével módosított —
4. §-ának (2) bekezdése alapján
dr. Bagó Esztert
— 2000. január 14-i hatállyal, hatévi id´ótartamra —
a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesévé
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

IRÁNYMUTATÁSOK,
IV. rész JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

Budapest, 2000. január 21.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
4/2000. (I. 21.) ME
határozata
az Országos Atomenergia Bizottság elnökének
kinevezésér´ól
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
8. §-ának (1) bekezdése alapján — a Kormány tagjai közül
— az Országos Atomenergia Bizottság elnökévé 2000.
január 1-jei hatállyal
dr. Matolcsy György gazdasági minisztert
nevezem ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Köztársaság
Legfels´óbb Bírósága
jogegységi határozatai
A Magyar Köztársaság Legfels´óbb Bírósága
jogegységi határozata
5/1999. PJE szám
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfels´óbb Bíróságának jogegységi tanácsa a Polgári Kollégium gazdasági szakágának
vezet´óje által kezdeményezett jogegységi eljárásban meghozta a következ´ó
jogegységi határozatot:
A cégek a törlésr´ól rendelkez´ó végzés keltének hatályával törlend´ók a cégjegyzékb´ól. A tagok személyében bekövetkez´ó változás a t´ókeváltozás bejegyzésének napjával hatályos, ha a tagváltozás a jegyzett t´óke változásával összefügg.
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INDOKOLÁS
I.

A Legfels´óbb Bíróság Polgári Kollégiuma gazdasági
szakágának vezet´óje a bíróságok szervezetér´ól és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (Bsz.) 29. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján két kérdéskörben kezdeményezte a jogegységi eljárás lefolytatását.
Az indítványban foglaltak szerint eltér´ó a bíróságok
gyakorlata abban a vonatkozásban, hogy
— milyen hatállyal törlend´ók a cégek a cégjegyzékb´ól,
illetve
— milyen hatállyal kerülnek azok a tagváltozások bejegyzésre, amelyek a jegyzett t´óke változásával függenek össze.
Nem egységes ugyanis a joggyakorlat abban, hogy a
cégek a törlésr´ól rendelkez´ó végzés keltének, vagy a megsz´únésr´ól rendelkez´ó határozat keltének hatályával törlend´ók a cégjegyzékb´ól, illetve a cég tagjainak személyében bekövetkezett változás a cégjegyzékbe történ´ó bejegyzésnek, vagy a változás bekövetkezésének id´ópontjával
válik hatályossá, ha a tagváltozás a jegyzett t´óke változásával függ össze.
A fenti jogkérdésekben — jogorvoslati kérelem hiányában — a Legfels´óbb Bíróságnak nincs kialakult gyakorlata,
ugyanakkor fontos érdek f´úz´ódik a bírósági gyakorlat egységének biztosításához.
II.
A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legf´óbb
ügyész képvisel´óje az alábbi álláspontot fejtette ki:
A cég törlésének hatályával kapcsolatban különbséget
kell tenni abban a vonatkozásban, hogy a cég végelszámolási vagy felszámolási eljárást követ´óen sz´únik-e meg. A
végelszámolási eljárás lefolytatását követ´óen — álláspontja szerint — a cég a cégbíróság törlésr´ól rendelkez´ó végzése joger´óre emelkedésének napjával sz´únik meg, míg felszámolás esetén a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak az adós megszüntetésér´ól rendelkez´ó határozata joger´óre emelkedésének napjával. A tagváltozás hatályával
kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy ha a tagváltozás a
jegyzett t´óke változásával függ össze, a tagváltozás a jegyzett t´ókeváltozás bejegyzésének hatályával jegyzend´ó be a
cégjegyzékbe.
III.
A jogegységi tanács álláspontja szerint a cégek két csoportba sorolhatók aszerint, hogy a jogszabály cégnyilvántartásba történ´ó bejegyzésüket kötelez´óvé vagy lehet´óvé
teszi [a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény (Ct.)
2. §-ának (1) bekezdése].
A cégjegyzékbe kötelez´óen bejegyzend´ó cégekre vonatkozó anyagi jogszabályok, így
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— vállalat esetén az állami vállalatokról szóló 1997. évi
VI. törvény 43. §-ának (1) bekezdése, az egyes jogi személy
vállalata esetén a Ptk. 71. §-ának (3) bekezdése,
— szövetkezet esetén a szövetkezetekr´ól szóló 1992.
évi I. törvény 89. §-ának (3) bekezdése,
— gazdasági társaság, egyesülés esetén a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.)
53. §-ának (2) bekezdése, illetve az 1988. évi VI. törvény
46. §-ának (2) bekezdése,
— külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete
esetén a külföldi székhely´ú vállalkozások magyarországi
fióktelepeir´ól és kereskedelmi képviseleteir´ól szóló 1997.
évi CXXXII. törvény 23. §-ának (1) bekezdése és
30. §-ának (1) bekezdése,
— oktatói munkaközösség esetén az iskolarendszeren
kívüli magánoktatás egyes kérdéseir´ól és az oktatói munkaközösségekr´ól szóló 36/1990. (II. 28.) MT rendelet
8. §-ának (2) bekezdése,
— közhasznú társaság esetén a Ptk. 60. §-ának (2) bekezdése,
— vízgazdálkodási társulat esetén a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 34. §-ának (2) bekezdése
hivatkozva a Gt. szabályainak alkalmazására,
tartalmazzák, hogy a fenti cégformákba tartozó cégek a
cégjegyzékb´ól történ´ó törléssel sz´únnek meg. Az erd´óbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény bár a
fenti tartalmú rendelkezést nem tartalmazza, de nincs azzal ellentétes rendelkezése sem.
Az egyéni vállalkozás cégjegyzékbe történ´ó bejegyzése
nem kötelez´ó [az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi
V. törvény 15. §-ának (1) bekezdése], így az egyéni cég
bármikor indokolás nélkül kérheti a cégnyilvántartásból
való törlését, mely nem feltétlenül jelenti az egyéni vállalkozás megsz´únését. Az egyéni cég megsz´únését jelenti
ugyanakkor például a törlés, ha egyszemélyes kft.-vé vagy
egyszemélyes rt.-vé alakul át, illetve, ha megsz´únik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának a joga.
A cégek megsz´únhetnek jogutód nélkül, illetve jogutódlással, hacsak ez utóbbit az adott cégformára vonatkozó
anyagi jogszabály ki nem zárja. Megsz´únés esetén a cs´ódeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
szóló 1991. évi IL. törvény (a hatálya alá tartozó cégformák
vonatkozásában), illetve az egyes cégformákra vonatkozó
anyagi jogszabályok határozzák meg a cég törlése el´ótt
lefolytatandó eljárásokat, hivatalbóli törlés esetén pedig a
Ct. 56—58. §-ai írják el´ó a cég törlését megel´óz´ó eljárást.
A Ct. 28. §-a egyértelm´úen tartalmazza ,,a bejegyezni
kért adat, a — 30. § (2), (3) bekezdésében foglalt eltéréssel
— a cégjegyzékbe történ´ó bejegyzéssel, a bejegyzés napjával válik hatályossá’’. Ezen rendelkezés, figyelemmel a Ct.
30. § (1) bekezdésében foglaltakra, megfelel´óen irányadó
a cég kérelemre történ´ó törlése iránti eljárásra. A jogegységi tanács álláspontja szerint a fentiek irányadóak akkor
is, ha a cég a felszámolási eljárást lefolytató bíróság értesítése alapján hivatalból [Ct. 32. § (2) bekezdés] kerül tör-
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lésre. A fenti jogértelmezés van ugyanis összhangban a
fentebb hivatkozott anyagi jogszabályi rendelkezésekkel,
valamint a cégnyilvántartás közhitelességének a Ct.
10. §-ában rögzített elvével, tehát azzal, hogy a cég
mindaddig létez´ó cégnek min´ósül, míg harmadik személyek a cég törlésér´ól a cégjegyzékb´ól nem bizonyosodhatnak meg, így a cég visszamen´óleges hatályú törlésére jogszer´úen nem kerülhet sor. A fent kifejtettek irányadóak
akkor is, ha a cég átalakulással sz´únik meg. Ekkor a jogel´ód (jogel´ódök) törlésére a jogutód (jogutódok) bejegyzésére vonatkozólag azonos napon hozott, így azonos
hatályú végzéssel kell, hogy sor kerüljön.
Ily módon a cégek függetlenül attól, hogy végelszámolási
vagy felszámolási eljárás lefolytatását, a rájuk irányadó anyagi
jogszabályban szabályozott eljárást követ´óen vagy átalakulás
folytán kerülnek törlésre — a törlésr´ól rendelkez´ó végzés
keltének hatályával törlend´ók a cégjegyzékb´ól.
A jegyzett t´ókeváltozással összefügg´ó tagváltozás hatályával kapcsolatban a jogegységi tanács álláspontja a kötelez´ó.
A Ct. 28. §-a tartalmazza: ,,a bejegyezni kért adat — a
30. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eltéréssel — a cégjegyzékbe történ´ó bejegyzéssel a bejegyzés napjával válik hatályossá’’. A 30. § (2) bekezdése szerint pedig többek között a cég tagjait, tulajdonosait érint´ó változás a cégjegyzékbe történ´ó bejegyzéssel, de a változás id´ópontjára
visszamen´ólegesen válik hatályossá. E rendelkezésekb´ól
következ´óen a jegyzett t´ókében (cégjegyzék 11. rovat) bekövetkez´ó változás a bejegyzés napjával, míg a tagok (tulajdonosok) személyében bekövetkez´ó változás (a legtöbb
cégformánál cégjegyzéki adat), figyelemmel a Ct.
30. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra a cégjegyzékbe
történ´ó bejegyzéssel, de a változás id´ópontjára visszamen´ólegesen válik hatályossá.
A jegyzett t´óke emelésének, leszállításának egyik lehetséges módja, hogy új tagja lesz a cégnek, vagy valamely
személy megsz´únik a cég tagja lenni. Ilyenkor a jegyzett
t´ókében, illetve a tagok személyében bekövetkez´ó változás
hatálya jogszer´úen nem térhet el, hiszen a fenti tényállások
esetén a tagok azáltal válnak a cég tagjává, illetve sz´únnek
meg a cég tagjai lenni, hogy a jegyzett t´óke emelése, illetve
leszállítása bejegyzésre kerül. Ily módon a jegyzett t´óke
emelése, leszállítása esetén a tagok személyében bekövetkezett változás hatálya azonos a jegyzett t´óke emelésének
vagy leszállításának bejegyzése napjának hatályával, hiszen a tagok személyében a változás a jegyzett t´óke változásának bejegyzésével következik be.
A jogegységi tanács ezért a Bsz. 29. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában és 31. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján a rendelkez´ó részben írtak szerint határozott.
Budapest, 1999. december 21.
Dr. Horeczki Károly s. k.,
a tanács elnöke

Dr. Vezekényi Ursula s. k.,

Dr. Haitsch Gyula s. k.,

el´óadó bíró

bíró

Dr. Gabányi Józsefné s. k.,

Dr. Bodor Mária s. k.,

bíró

bíró
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V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
1/2000. (MK 6.) MNB
közlemé nye
a jegybanki alapkamat mértékér´ól
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény
15. §-ának (1) bekezdése értelmében közöljük, hogy a
jegybanki alapkamat mértéke — 2000. január 20. napjától — 13% .
Magyar Nemzeti Bank

Az Oktatási Minisztérium
tájékoztatója
az 1999. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség
elszámolásáról, bevallásáról és befizetésér´ól
A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi LXXVII. törvény
(a továbbiakban: Szht.) 4. § (8) bekezdése szerint: ,,A szakképzési hozzájárulást a gyakorlati képzés megszervezésével teljesít´ó hozzájárulásra kötelezett az éves szakképzési
hozzájárulásról a tárgyévet követ´ó február hó 15. napjáig
az oktatási miniszter rendeletében el´óírt elszámolást az
alapkezel´ó részére megküldi.’’
Az említett bekezdésben szerepl´ó kötelezettségnek a
tájékoztató mellékleteként megjelen´ó ,,Éves bevallás a
gyakorlati képzést szervez´ók részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésér´ól’’ nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával kell eleget tenni.
A tényleges költségek alapján történ´ó évközi visszaigénylésre — amennyiben a 17/1999. (IV. 2.) OM rendelet
3. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak — szintén a tájékoztató mellékleteként megjelen´ó ,,ADATLAP
a Munkaer´ópiaci Alap szakképzési alaprészéb´ól tényleges
költség alapján történ´ó visszaigénylés évközi folyósításához ........ negyedévre vonatkozóan’’ nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával van mód.
Aki az Szht. 4. § (1) bekezdése szerint gyakorlati képzés
megszervezésével teljesíti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét és az Szht. 4. § (6) bekezdése szerint a bruttó
kötelezettségük és a kötelezettség csökkent´ó tételeik
egyenlegeként — nettó kötelezettségként — befizetési kötelezettség áll fenn, úgy azt a tárgyévet követ´ó február hó
15. napjáig kell befizetni a Munkaer´ópiaci Alap Magyar
Államkincstárnál vezetett MPA Szakképzési Alaprész Lebonyolítása 10032000-00282345-70000007 számú számlájára.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy az Szht.
— 5. § (1) bekezdése szerint:
,,Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez a 4. §
szerint gyakorlati képzést, köteles bruttó kötelezettségét
— a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — az
állami adóhatóságnál vezetett szakképzési hozzájárulás
számlára befizetni.’’
— 6. § (1) bekezdése szerint:
,,Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez gyakorlati képzést
a) az éves bruttó kötelezettségét,
b) az 5. § (2) bekezdése szerint elszámolható módon és
mértékben felmerült kötelezettségcsökkent´ó tételek éves
összegét,
c) az a) és b) pont szerinti összegek különbözeteként
megállapított éves nettó kötelezettségét
maga állapítja meg, és vallja be az állami adóhatóságnak
benyújtandó éves adóbevallás keretében.’’
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tási Minisztérium felé nem kell bevallást, elszámolást, tájékoztatást küldeniük, és a kötelezettségük befizetését az
állami adóhatóság ilyen néven vezetett számlájára kell
teljesíteniük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Oktatási Minisztérium
az el´óz´óek szerint tévesen közvetlenül a Munkaer´ópiaci
Alap Szakképzési Alaprész pénzügyi lebonyolítási számlájára fizetett 1999. évre vonatkozó befizetéseket kérelemre
visszafizeti. A kérelembe a befizet´ó azonosítását szolgáló
adatokon (pontos név, cím, adószám, pénzforgalmi jelz´ószám) kívül feltétlenül fel kell tüntetni azt, hogy a visszafizetés az 1999. évi hozzájárulási kötelezettség téves befizetése miatt vált szükségessé, továbbá a befizetés dátumát
és annak a számlának a számát, amelyre a befizetés történt.
A kérelem mellékleteként kérjük csatolni a befizetést igazoló bankkivonat másolatát.

A fentiek egyben azt is jelentik, hogy a gyakorlati képzést nem szervez´ó hozzájárulásra kötelezetteknek az 1999.
évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségükr´ól az Okta-

Oktatási Minisztérium
Szakképzési Támogatások
F´óosztálya

ÉVESBEVALLÁS
a 17/1999. (IV. 2.) OM rendelet szerint a Szakképzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervez´ók
részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésér´ól
bevallási id´ószak (év, hó, naptól)
1999.

(év, hó, napig)
1999.

Benyújtandó 3 eredeti példányban az Oktatási Minisztérium Szakképzési Támogatások F´óosztályára
(1884 Budapest, Pf. 1)
Beérkezés (az Oktatási Minisztérium tölti ki)
(év, hó, nap)
2000.
A hozzájárulásra kötelezett
Neve:
................................................................................................................................................................................................
....
Címe:

ir.szám

.............................................................................város/község...........................................................................utca...............hsz
Adószáma:
Pénzforgalmi jelz´ószáma:
KSH szám:
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Ügyintéz´ó neve: ............................................................ Telefonszáma:
Jelölje X-szel, ha — visszaigénylése van
Jelölje x-szel, ha — bevallása nulla
Jelölje x-szel, ha — befizetési kötelezettsége van
A visszaigénylés módját jelölje X-szel
éves
negyedéves tényleges
Büntet´ójogi felel´ósségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
...................................................,2000.
P. H.
..............................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszer´ú aláírása

1. A szakképzési hozzájárulás alapja (Szht. 3. §):

ezer Ft

2. Bruttó hozzájárulási kötelezettség:

ezer Ft

3. Más hozzájárulásra kötelezett´ól átvett költséghozzájárulás:

ezer Ft

4. Elszámolási kötelezettség (2.+ 3. együtt):

ezer Ft

5. A visszaigénylés elbírálásánál figyelembe vehet´ó költségek:
5.1. a) a tanulóknak az Szht. alapján kifizetett pénzbeli juttatás
tanulószerz´ódés alapján és díjazás (a szorgalmi id´ó befejezését
követ´ó összefügg´ó szakmai gyakorlat id´ótartamára kifizetett
díjazást), legfeljebb a kötelez´ó legkisebb munkabér (minimálbér) 20%-áig, valamint a pénzbeli juttatást terhel´ó társadalombiztosítási járulék

ezer Ft

5.1. b) a tanulóknak jogszabály alapján kötelez´óen járó munkaruha,
egyéni véd´ófelszerelés és véd´óeszköz, tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés költsége

ezer Ft

5.2. a tanuló javára megkötött kötelez´ó felel´ósségbiztosítás, valamint
a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról való gondoskodás költsége

ezer Ft

5.3. a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként
foglalkoztatott, a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban
álló dolgozó
a) díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka
b) útiköltség-térítése

ezer Ft
ezer Ft

6.

5.1.+ 5.2.+ 5.3. együtt:

ezer Ft

7.

Visszaigénylés összege (4.—6.):

ezer Ft

8.

Le: év közben visszaigényelt összeg:

ezer Ft

9.

Pénzügyileg rendezend´ó differencia (7.—8.)
— a hozzájárulásra kötelezett terhére

ezer Ft
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— a hozzájárulásra kötelezett javára

ezer Ft

10. Csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz, szerszám, kisgép,
m´úszer, tenyészállat, szaporítóanyag beszerzésére, karbantartására,
felújítására, pótlására, illetve b´óvítésére a tárgyévben kifizetett összeg

ezer Ft

11. Az alapképzés céljait szolgáló tanm´úhely, laboratórium, egyéb gyakorló területnek a bérleti és a közüzemi szolgáltatások díjára a tárgyévben fordított ellen´órizhet´ó költségek összege

ezer Ft

12. Szakképz´ó iskola számára — támogatási szerz´ódés alapján — a szakképzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló fejlesztési támogatás,
legfeljebb a bruttó kötelezettség (2. sor) 75%-a

ezer Ft

13. A saját munkavállaló számára az állam által elismert szakképesítés
érdekében az Szt. 52. §-ában el´óírt képzési, tanulmányi szerz´ódés
alapján megszervezett szakképzés költsége, a hozzájárulás alapjának
legfeljebb 0,2%-a

ezer Ft

14. Megállapodás alapján más hozzájárulásra kötelezett által végzett
gyakorlati képzés tv. melléklet szerinti költségeinek megtérítése

ezer Ft

15. Kötelezettségcsökkent´ó tételek összesen (6.+ 10.+ 11.+ 12.+ 13.+ 14.):

ezer Ft

16. Befizetési kötelezettség (4.—15.):

ezer Ft

..................................................., 2000.

P. H.
..............................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszer´ú aláírása

17. Tanulólétszám összesen:

f´ó

18. Tanulólétszám részletezése:
18. 18.1. tanulószerz´ódés alapján

f´ó

18. iskolával kötött megállapodás alapján teljes idej´ú képzésben
18. 18.2. szakmunkásképz´ó- és szakiskolai tanuló

f´ó

18. 18.3. szakközépiskolai tanuló

f´ó

18. 18.4. szorgalmi id´óben részképzésen

f´ó

18. 18.5. csak nyári gyakorlaton vett részt

f´ó

19. Gyakorlati oktatói, szakoktatói létszám:
18. a) munkaviszonyban lév´ó

f´ó

18. b) elszámolható létszám

f´ó

20. A tanm´úhely (a megfelel´ó szöveg aláhúzandó):
— saját tulajdon
— bérelt
— üzemközi
— egyéb munkahely
21. Együttm´úködési megállapodás — szakképz´ó iskolával (név, cím, adószám, KSH szám, fejlesztési támogatás esetén átadott összeg iskolánként)
21.1. gyakorlati oktatásra:
Név:
Cím:
Adószám:
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21.2. fejlesztési támogatásra:
Név:
Cím:

Adószám:

Támogatás összege:

22. Együttm´úködési megállapodás — más hozzájárulásra kötelezettel
(név, cím, adószám, KSH szám, átadott összeg hozzájárulásra kötelezettenként)
22.1. költséghozzájárulásra átadás részletezve:
Név:
Cím:
Adószám:

22.2. költséghozzájárulás átvétel részletezve
Név:
Cím:
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Átadott összeg:

Adószám:

Átvett összeg:

23. 1999-ben a negyedéves igénylések során visszaigényelt összeg:
Dátum

Összeg (E Ft)

Összesen:
..................................................., 2000.
P. H.
...............................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszer´ú aláírása

Az iskola tölti ki!
LÉTSZÁMIGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy iskolánkból az 1999. évben
Tanulószerz´ódéssel:

f´ó

Együttm´úködési megállapodás alapján:
1. Teljes idej´ú képzésben
— szakmunkásképz´ó- és szakiskolai tanuló

f´ó

— szakközépiskolai tanuló

f´ó

2. Szorgalmi id´óben részképzésben

f´ó

3. Csak nyári gyakorlaton

f´ó

vett részt szakmai gyakorlaton a ....................................................................................................................................bevallónál.
...................................................., 2000.
P. H.
....................................................
az iskola vezet´ójének aláírása
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KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ
a szakképzési hozzájárulási kötelezettség
ÉVESBEVALLÁS-ához

A bevallási nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról
és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996.
évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Szht.) 4. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzést szervez´óknek kell kitölteni. Az Szht. 4. § (2) bekezdésében felsorolt költségekkel csak azok a gyakorlati képzést szervez´ó hozzájárulásra
kötelezettek csökkenthetik bruttó kötelezettségüket,
amelyek a 17/1999. (IV. 2.) OM rendeletben el´óírt bejelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek. Az olvashatóan (géppel vagy nyomtatott nagybet´úvel) kitöltött
ÉVES BEVALLÁS-okat az Oktatási Minisztérium Szakképzési Támogatások F´óosztályára (1884 Budapest, Pf. 1)
kell benyújtani 3 eredeti, cégszer´úen aláírt példányban.
Benyújtási határid´ó: a tárgyévet követ´ó február 15. napja.
1. sor: Ide kell beírni az Szht. 3. §-a alapján megállapított
bruttó kötelezettség alapját.
2. sor: Ide kell beírni az Szht. 3. §-a alapján megállapított
bruttó kötelezettség összegét.
3. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni az Szht. 4. §
(5) bekezdésben el´óírt megállapodás alapján a 17/1999.
(IV. 2.) OM rendelet szerint a Szakképzési Alaprészhez
bejelentkezett más hozzájárulásra kötelezett´ól kapott
— a bruttó kötelezettséget növel´ó — források összegét.
4. sor: A hozzájárulásra kötelezett bruttó hozzájárulási
kötelezettségének és a más hozzájárulásra kötelezettekt´ól
átvett (a 3. sorban feltüntetett) költséghozzájárulás együttes összegét kell ide beírni.
5.1. a) sor: Ide kell beírni a szakképzésr´ól szóló 1993. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)
— 44. § (1)—(3) bekezdése szerint a tanulószerz´ódéssel rendelkez´ó tanulók számára a képzés tárgyévi teljes
id´ótartamára kifizetett pénzbeli juttatás és az azt terhel´ó
társadalombiztosítási járulék összegét, a mindenkori minimálbér legalább 10, de legfeljebb 20%-a mértékéig. A
bevallás 18.1. pontban jelzett tanulók után 12 havi juttatás
számolható el. [A 44. § (4) bekezdése alapján esetenként
vagy rendszeresen kifizetett díjazás forrása a tanulók munkájából keletkez´ó bevétel, így az a kötelezettség elszámolásánál nem vehet´ó figyelembe.];
— 48. §-a alapján a tanulószerz´ódés nélkül foglalkoztatott tanuló(k) részére az összefügg´ó szakmai gyakorlat id´ótartamára id´óarányosan kifizetett díjazás, a mindenkori minimálbér legalább 10, de legfeljebb 20%-a mértékéig. A bevallás 18.2., 18.3., 18.4. és 18.5. pontokban jelzett tanulók
után 3—6 heti arányos juttatás számolható el évente.
5.1. b) sor: A költségek elszámolásánál az iskolai rendszer´ú szakképzésben részt vev´ó tanulók juttatásairól szóló
9/1993. (XII. 30.) MüM—MKM együttes rendelet el´óírásait kell figyelembe venni:
— a tanulót a gyakorlati képzés ideje alatt tisztálkodási
eszköz, továbbá ugyanolyan munkaruha, egyéni véd´óeszköz, véd´óital illeti meg mint a vele azonos munkahelyen
foglalkoztatott dolgozót;
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— a tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést kell biztosítani. Az étkezésr´ól
meleg — kivételesen indokolt esetben hideg — élelem
biztosításával a gyakorlati képzést szervez´ó a helyileg szokásos módon köteles gondoskodni. Amennyiben az étkezés természetben nem biztosítható a dolgozók számára,
adómentesen adható étkezési utalvány is elszámolható;
— útiköltség-térítés kötelez´óen csak a tanulmányok
alatti vizsgákra, beszámolókra és vissza történ´ó utazások
esetén jár a tanulónak. Ha gyakorlati képzés átmenetileg
a képzést szervez´ó székhelyén, telephelyén kívül lev´ó munkahelyen történik, az utaztatásról, szállásról és az étkezésr´ól természetben kell gondoskodni, és ezt esetenként dokumentálni kell. Az ily módon dokumentált költségek
elszámolhatók.
5.2. sor: Itt kell szerepeltetni a tanuló javára megkötött
kötelez´ó felel´ósségbiztosítás, valamint a tanuló rendszeres
orvosi vizsgálatának számlával igazolt költségeit.
5.3. a) sor: Ebben a sorban csak a gyakorlati képzést
szervez´ók által munkaviszonyban gyakorlati oktatóként,
szakoktatóként foglalkoztatottak díjazását és annak járulékait lehet elszámolni. Az elszámolható díjazás összegének meghatározásánál figyelembe kell venni:
— a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény mellékletében a besorolásra és illetményrendszerre vonatkozó el´óírásait;
— az egyidej´úleg gyakorlati képzésben részesül´ó
— a bevallás 18. pontjában bevallott — tanulók közoktatási törvényben meghatározott csoportlétszámát. (A közoktatási törvény a csoportlétszám minimumát 8 f´óben állapítja meg. Ennek megfelel´óen pl. a minden második
héten gyakorlati képzésen részt vev´ó szakmunkástanulók
esetén 16 tanuló után, a heti egy napot gyakorlati képzésben tölt´ó szakközépiskolai tanulók esetén 40 tanuló után
számolható el egy teljes szakoktatói bér. Amennyiben a
jogszabály vagy a gyakorlati oktatás központi programja
más csoportlétszámot, illetve id´ótartamot ír el´ó, a foglalkoztatható szakoktatók létszámát annak alapján kell megállapítani.);
— a 13. havi fizetés a teljes id´óben foglalkoztatott gyakorlati oktatók, szakoktatók után elszámolható.
A kötelezettség terhére a ténylegesen kifizetett díjazás
és járulékai számolhatók el, amennyiben a dolgozóhoz
beosztott tanulók száma eléri a fentiek szerint meghatározott létszámot és a kifizetett összeg nem nagyobb, mint
annak az összegnek a kétszerese, amennyit a munkavállaló
szakképz´ó iskolában közalkalmazottként kötelez´óen kapna. Ha a tanulók száma nem éri el a szükséges létszámot,
az elszámolható összeg fels´ó határa arányosan csökken.
5.3. b) sor: Ebben a sorban kizárólag a munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésr´ól szóló 78/1993.
(V. 12.) Korm. rendelet alapján járó és téríthet´ó költségek
számolhatók el.
6. sor: Ez az összeg az Szht. mellékletében felsorolt
jogcímeken felmerült, a visszaigénylés kiszámításánál figyelembe vehet´ó költségek együttes összege.
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7. sor: A hozzájárulásra kötelezett akkor jogosult
visszaigénylésre, ha az Szht. melléklete szerinti — a bruttó
kötelezettség terhére elszámolható — költségeinek
összege önmagában meghaladja a bruttó kötelezettség és
a 3. sorban feltüntetett költséghozzájárulás együttes
összegét.
8. sor: Ezt a sort az 1999-ben évközi visszatérítésben
részesülteknek kell kitölteniük. A kitöltésnél ügyelni kell
arra, hogy csak a visszaigénylés jogcímen kapott összeget
kell a bevallásban szerepeltetni, az egyéb jogcímen pl.
alapképzési költséghozzájárulásként kapott támogatást
nem szabad figyelembe venni.
9. sor: Ebben a sorban az 1999-re visszaigényelhet´ó, és
az 1999-ben év közben visszaigényelt, a Szakképzési Alaprész által pénzügyileg is visszatérített összegek közötti
differenciát kell kimutatni:
— A hozzájárulásra kötelezett terhére (visszautalandó) rovatot akkor kell kitölteni, ha az év közben visszatérített — 8. sorban feltüntetett — összeg meghaladja a
visszaigényelhet´ó összeget.
A visszafizetéseket a Munkaer´ópiaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett MPA Szakképzési Alaprész Lebonyolítása 10032000-00282345-70000007 számú számlára
kell átutalni. Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban
feltüntetni az ,,1999. évi visszaigénylés elszámolás’’ szöveget, továbbá az átutalási megbízás utolsó sorának utolsó
hét pozícióját az alábbiak szerint kitölteni:
#

8

0

3

— A hozzájárulásra kötelezett javára rovatot akkor
kell kitölteni, ha az év közben visszatérített — 8. sorban
feltüntetett — összeg kevesebb a visszaigényelhet´ónél.
Visszaigényl´ók esetében értelemszer´úen a 10—14. sorokban nem számolható el összeg.
10. sor: Ebben a sorban csak a hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés szakirányának megfelel´ó, a
foglalkoztatott tanulók létszáma alapján indokolt, a gyakorlati oktatás központi programjához kapcsolódó tárgyi
eszközök beszerzésére, karbantartására, felújítására, pótlására, illetve b´óvítésére, a tárgyévben kifizetett összeg
számolható el. (Anyag, segédanyag, üzemanyag stb. és
azok szállítási költsége, valamint amortizáció nem számolható el.)
Az átlagos, szintentartó beruházást meghaladó költségelszámolás esetén az ebbe a pontba beállított összegr´ól
részletes kimutatást kérünk mellékelni.
11. sor: Ebbe a sorba az alapképzés céljait szolgáló
tanm´úhely, laboratórium, egyéb gyakorló területnek a bérleti és a közüzemi szolgáltatások (víz, csatorna, elektromos áram, vezetékes gáz, távf´útési szolgáltatás, szemétszállítás) díjára a tárgyévben fordított ellen´órizhet´ó költségek összegét kell feltüntetni.
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A több funkciót is ellátó (tan)m´úhelyek, egyéb gyakorló
területek esetén a költségeket a létszám és a tényleges
használat arányában csökkenteni kell.
A 27 000 Ft/tanuló összeget meghaladó költségelszámolás esetén az ebbe a pontba beállított összegr´ól részletes kimutatást kérünk mellékelni.
12. sor: Ebben a sorban csak a közoktatási törvényben
meghatározott módon, a székhely szerint illetékes f´ójegyz´ó által nyilvántartásba vett, — nem önkormányzati fenntartású iskolák esetén m´úködési engedéllyel rendelkez´ó —
szakképz´ó iskolák számára a 17/1999. (IV. 2.) OM rendelet
4. §-a szerinti Támogatási szerz´ódés alapján, az iskola
önálló számlaszámára 1999. december 31-ig átutalt támogatás számolható el, a bruttó hozzájárulási kötelezettség
(2. sor) maximum 75%-os mértékéig. (Nem vehet´ó figyelembe az iskolafenntartóval, alapítvánnyal, társadalmi
szervezettel, egyéb alsó-, közép- és fels´ófokú oktatási intézménnyel vagy más gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás alapján, vagy ezek közvetítésével átadott öszszeg.)
13. sor: Itt kell feltüntetni az Szht. 4. § (2) bekezdése
e) pontja alapján elszámolt összeget.
14. sor: Itt kell feltüntetni az Szht. 4. § (5) bekezdésben
el´óírt megállapodás alapján a 17/1999. (IV. 2) OM rendelet szerint a Szakképzési Alaprészhez bejelentkezett más
hozzájárulásra kötelezettnek az általa végzett gyakorlati
képzésnek az Szht. mellékletében részletezett költségei
megtérítésére átadott összeget.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az iskolák nem hozzájárulásra kötelezettek!
15. sor: Itt kell kimutatni a bruttó kötelezettség terhére
érvényesíthet´ó kötelezettségcsökkent´ó tételek együttes
összegét.
16. sor: Befizetési kötelezettség akkor keletkezik, ha a
15. sor szerinti kötelezettségcsökkent´ó tételek összege kisebb, mint a 4. sor szerinti összeg. Ez esetben a bevallásban
beállított befizetési kötelezettség összegét a Munkaer´ópiaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett MPA Szakképzési Alaprész Lebonyolítása 10032000-0028234570000007 számú számlára kell befizetni.
Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban feltüntetni
az ,,1999. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség’’ szöveget, továbbá az átutalási megbízás utolsó sorának utolsó
hét pozícióját az alábbiak szerint kitölteni:
#

8

1

0

Amennyiben a 15. sor szerinti összeg azonos a 4. sor
szerintivel, úgy a 16. sorban ,,0’’-t kell beírni.
Amennyiben már a 6. sorban szerepl´ó összeg nagyobb,
mint a 4. sor szerinti, úgy a 10—15. sorokban beállított
összegek pénzügyi rendezést nem igényelnek, így a 16. sort
üresen kell hagyni. (Negatív befizetési kötelezettség nincs,
ezért nem állítható be ide összeg.)
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17. sor: Tanulólétszám: Az 1999. évben a bevallónál gyakorlati képzésben részesített tanulók összes létszámát kell megadni.
18. sor: Tanulólétszám részletezése: a 18.1. ponttól a
18.5. pontig szerepl´ó sorok adatai részletezve tartalmazzák a 17. sorban feltüntetett tanulólétszámot.
Egy adott tanuló csak egy sorban szerepelhet.
A bevallás mellékletében feltüntetett létszámadatokat
a szakképz´ó iskolával a bevallás 4. oldalán lév´ó létszámigazoláson igazoltatni kell!
Amennyiben több iskolával van gyakorlati képzésre irányuló együttm´úködési megállapodás, akkor az egyes iskolák létszámigazolását csatolni kell és a 18. sorban csak az
iskolánként összesített létszámot kell megadni.
A nyári gyakorlaton részt vev´ó tanulók között csak azokat kell szerepeltetni, akiknek a szorgalmi id´ó alatt a gyakorlati képzése nem a beküld´ónél történik.
19. sor: Gyakorlati oktató, szakoktató:
— 19. a): azoknak az oktatóknak a számát kell beírni,
akiket a bevalló munkaviszonyban alkalmaz,
— 19. b): azt az oktatói létszámot kell feltüntetni,
amely a tanulólétszám alapján az 5.3. sorban az elszámolásnál figyelembe vehet´ó.
20. sor: Tanm´úhely: A gyakorlati képzést szervez´ó bevalló tanm´úhelyét kérjük jelölni a megfelel´ó válasz aláhúzásával. A tanm´úhellyel nem rendelkez´ók az egyéb munkahely megjelölést húzzák alá.
21. sor: Együttm´úködési megállapodás: tételesen fel kell
sorolni — a pontos név, cím, adószám feltüntetésével —
mindazon szakképz´ó iskolákat:
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21.1. sor: akikkel gyakorlati oktatásra megállapodást
kötöttek,
21.2. sor: akikkel fejlesztési támogatásra szerz´ódést kötöttek, az átutalt összeg feltüntetésével.
22. sor: Együttm´úködési megállapodás: tételesen fel kell
sorolni — a pontos név, cím, adószám és összegek feltüntetésével — mindazon hozzájárulásra kötelezettet:
22.1. sor: akik a 14. sorban bevallott költséghozzájárulásra átadott összeg kedvezményezettjeit,
22.2. sor: akikt´ól a 3. sorban bevallott költséghozzájárulás összegét átvette.
23. sor: A tárgyid´ószakban már folyósított támogatás:
Ebben a táblázatban az évközi visszaigénylés jogcímen
1999-ben kapott összegeket kell a banki jóváírások dátumának emelked´ó sorrendjében feltüntetni.
A 18. sorban lév´ó létszámadatok igazolására — igénynek megfelel´óen — a bevallás 4. oldalán lév´ó létszámigazolás másolható.
A 21—22. pontok kitöltésekor — helysz´úke esetén —
cégszer´úen aláírt melléklet csatolása lehetséges.
Amennyiben szükséges a 10., illetve a 11. sorokban
szerepl´ó összegeket részletezni kérjük, hogy az erre vonatkozó rövid kimutatást csatolják a bevalláshoz.
Kérjük ügyeljen a bevallás helyes és pontos kitöltésére.
Ne feledje, hogy a szabályszer´úen kitöltött nyomtatvány
minden oldalát cégszer´ú aláírással (eredeti aláírás és bélyegz´ó) is hitelesíteni kell!

A bizonylat ellen´órzési szempontok
1. B2=B1*0,015
2. B3=SUM B22.2
3. B4=B2+B3
4.
B5.1.a=(B18.1*12)*22500*0,2*1,33+(B18.2+B18.3+B18.4+B18.5)*22500*0,2
5. B5.1.b<>0, akkor B17<>0
6. B5.2<>0, akkor B17<>0
7. B5.3.a<>0, akkor B19.b<>0
8. B5.3.b<>0, akkor B19.b<>0
9. B6=B5.1+B5.2+B5.3
10. B7=B4—B6
11. B8=SUM B23
12. B9=B7—B8
13. B10<>0, akkor B17<>0
14. B11<>0, akkor B17<>0
15. B12<vagy=B2*0,75 és B12=SUM B21.2
16. B13<vagy=B1*0,002
17. B14=SUM B22.1
18.
B15=B6+B10+B11+B12+B13+B14
19. B16=B4—B15 vagy B16=0
20.
B17=B18.1+B18.2+B18.3+B18.4+B18.5
21.
B19.b=(B18.1+B18.2)/16+(B18.3+B18.4+B18.5)/40
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ADATLAP
a Munkaer´ópiaci Alap Szakképzési Alaprészéb´ól tényleges költség alapján történ´ó visszaigénylés
évközi folyósításához
2000.

negyedévre vonatkozóan

A hozzájárulásra kötelezett
Neve:
.................................................................................................................................................................................................
...
Címe:

ir.szám

....................................................................................város/község................................................................... utca ................ hsz
Adószáma:
Pénzforgalmi jelz´ószáma:
KSH szám:
Ügyintéz´ó neve: ........................................................................... Telefonszáma:
1. A szakképzési hozzájárulás alapja:

ezer Ft

2. Bruttó hozzájárulási kötelezettség:

ezer Ft

3. Más hozzájárulásra kötelezett´ól átvett költséghozzájárulás:

ezer Ft

4.

ezer Ft

2.+ 3. együtt:

5. A visszaigénylés elbírálásánál figyelembe vehet´ó költségek:
5.1. a) a tanulóknak az Szht. alapján kifizetett pénzbeli juttatás és
díjazás (ideértve a szorgalmi id´ó befejezését követ´ó összefügg´ó
szakmai gyakorlat id´ótartamára kifizetett díjazást, valamint a
fels´óoktatás jóváhagyott szakjainak képesítési követelményeiben meghatározott szakmai gyakorlatok idejére a hallgatónak
kifizetett pénzbeli juttatást és díjazást), legfeljebb a kötelez´ó
legkisebb munkabér (minimálbér) 30%-áig, valamint a pénzbeli
juttatást terhel´ó társadalombiztosítási járulék

ezer Ft

5.1. b) a tanulóknak, illetve hallgatónak jogszabály alapján kötelez´óen
járó munkaruha, egyéni véd´ófelszerelés és véd´óeszköz, tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés
költsége

ezer Ft

5.2. a tanuló, illetve hallgató javára megkötött kötelez´ó felel´ósségbiztosítás, valamint a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról való
gondoskodás költsége

ezer Ft

5.3. a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként foglalkoztatott, a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban álló
dolgozó
a) díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka

ezer Ft

b) útiköltség-térítése
6.

ezer Ft

5.1.+ 5.2.+ 5.3. együtt:

ezer Ft

7. Évközi visszaigénylés összege (4.—6.):

ezer Ft

Büntet´ójogi felel´ósségem tudatában kijelentem, hogy az adatlap a valóságnak megfelel´ó adatokat tartalmazza.
................................................, 2000.

P. H.
..............................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszer´ú aláírása
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8. Tanulólétszám összesen:

f´ó

9. Tanulólétszám részletezése:
9.1. tanulószerz´ódés alapján

f´ó

iskolával kötött megállapodás alapján teljes idej´ú képzésben
9.2. szakmunkásképz´ó- és szakiskolai tanuló

f´ó

9.3. szakközépiskolai tanuló

f´ó

9.4. f´óiskolai hallgató

f´ó

9.5. szorgalmi id´óben részképzésen

f´ó

9.6. csak nyári gyakorlaton vett részt

f´ó

10. Gyakorlati oktatói, szakoktatói létszám:
10. a) munkaviszonyban lév´ó

f´ó

10. b) elszámolható létszám

f´ó
11. Együttm´úködési megállapodás — más hozzájárulásra kötelezettel (név, cím, adószám, KSH szám, átadott összeg
nn n hozzájárulásra kötelezettenként)
nn n 11.1. költséghozzájárulás átvétel részletezve
Név:
Cím:
Adószám:
Átvett összeg:

................................................, 2000.
P. H.

..............................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszer´ú aláírása

Benyújtandó: 3 eredeti példányban a tárgynegyedévet követ´ó 20-áig.
Benyújtandó: OM Szakképzési Támogatások F´óosztálya részére (1884 Budapest, Pf. 1).
Benyújtandó: Az adatlapot kérjük írógéppel vagy nyomtatott bet´úvel kitölteni.
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Az iskola tölti ki!

LÉTSZÁMIGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy iskolánkból a 2000.

. negyedévben

Tanulószerz´ódéssel:

f´ó

Együttm´úködési megállapodás alapján:
1. Teljes idej´ú képzésben:
— szakmunkásképz´ó- és szakiskolai tanuló

f´ó

— szakközépiskolai tanuló

f´ó

— f´óiskolai hallgató

f´ó

2. Szorgalmi id´óben részképzésben

f´ó

3. Csak nyári gyakorlaton

f´ó

vett részt szakmai gyakorlaton a ....................................................................................................................................bevallónál.
...................................................., 2000.

P. H.
....................................................
az iskola vezet´ójének aláírása
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KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ
a szakképzési hozzájárulási kötelezettség
ADATLAP-jához

Az ADATLAP nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló
1996. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Szht.) 4. §
(1) bekezdése szerinti gyakorlati képzést szervez´óknek
kell kitölteni. Az Szht. 4. § (2) bekezdésében felsorolt
költségekkel csak azok a gyakorlati képzést szervez´ó hozzájárulásra kötelezettek csökkenthetik bruttó kötelezettségüket, amelyek a 17/1999. (IV. 2.) OM rendeletben el´óírt
bejelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek. Az olvashatóan (géppel vagy nyomtatott nagybet´úvel) kitöltött
ADATLAP-okat az Oktatási Minisztérium Szakképzési
Támogatások F´óosztályára (1884 Budapest, Pf. 1.) kell
benyújtani 3 eredeti, cégszer´úen aláírt példányban.
Benyújtási határid´ó: a tárgynegyedévet követ´ó hó 20.
napja.
1. sor: Ide kell beírni az Szht. 3. §-a alapján megállapított
bruttó kötelezettség alapját.
2. sor: Ide kell beírni az Szht. 3. §-a alapján megállapított
bruttó kötelezettség összegét.
3. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni az Szht. 4. §
(5) bekezdésben el´óírt megállapodás alapján a
17/1999. (IV. 2.) OM rendelet szerint a Szakképzési Alaprészhez bejelentkezett más hozzájárulásra kötelezett´ól
kapott — a bruttó kötelezettséget növel´ó — források
összegét.
4. sor: A hozzájárulásra kötelezett bruttó hozzájárulási
kötelezettségének és a más hozzájárulásra kötelezettekt´ól
átvett (a 3. sorban feltüntetett) költséghozzájárulás együttes összegét kell ide beírni.
5.1. a) sor: Ide kell beírni a szakképzésr´ól szóló 1993. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)
— 44. § (1)—(3) bekezdése szerint a tanulószerz´ódéssel rendelkez´ó tanulók számára a képzés tárgyévi teljes
id´ótartamára kifizetett pénzbeli juttatás és az azt terhel´ó
társadalombiztosítási járulék összegét, a mindenkori minimálbér legalább 10, de legfeljebb 30%-a mértékéig. A
bevallás 18.1. pontban jelzett tanulók után 12 havi juttatás
számolható el. [A 44. § (4) bekezdése alapján esetenként,
vagy rendszeresen kifizetett díjazás forrása a tanulók munkájából keletkez´ó bevétel, így az a kötelezettség elszámolásánál nem vehet´ó figyelembe.];
— 48. §-a alapján a tanulószerz´ódés nélkül foglalkoztatott tanuló(k) részére az összefügg´ó szakmai gyakorlat
id´ótartamára id´óarányosan kifizetett díjazás, a mindenkori minimálbér legalább 10, de legfeljebb 30%-a mértékéig.
Az adatlap 9.2., 9.3., 9.5 és 9.6. pontokban jelzett tanulók
után 3—6 heti arányos juttatás számolható el évente.
— A fels´óoktatás jóváhagyott (akkreditált) szakjainak
képesítési követelményeiben meghatározott szakmai gyakorlatok idejére a hallgatónak kifizetett pénzbeli juttatás
és díjazás, amelynek egy hónapra es´ó összege nem halad-
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hatja meg a legkisebb munkabér (minimálbér) 30 százalékát.
5. 1. b) sor: A költségek elszámolásánál az iskolai rendszer´ú szakképzésben részt vev´ó tanulók juttatásairól szóló
9/1993. (XII. 30.) MüM—MKM együttes rendelet el´óírása
az irányadóak:
— a tanulót, illetve hallgatót a gyakorlati képzés ideje
alatt tisztálkodási eszköz, továbbá ugyanolyan munkaruha, egyéni véd´óeszköz, véd´óital illeti meg mint a vele azonos munkahelyen foglalkoztatott dolgozót;
— a tanuló, illetve hallgató részére a gyakorlati képzési
napokon egyszeri kedvezményes étkezést kell biztosítani.
Az étkezésr´ól meleg — kivételesen indokolt esetben hideg —
élelem biztosításával a gyakorlati képzést szervez´ó a helyileg szokásos módon köteles gondoskodni. Amennyiben az
étkezés természetben nem biztosítható a dolgozók számára, adómentesen adható étkezési utalvány is elszámolható;
— útiköltség-térítés kötelez´óen csak a tanulmányok
alatti vizsgákra, beszámolókra és vissza történ´ó utazások
esetén jár a tanulónak, illetve hallgatónak. Ha gyakorlati
képzés átmenetileg a képzést szervez´ó székhelyén, telephelyén kívül lev´ó munkahelyen történik, az utaztatásról,
szállásról és az étkezésr´ól természetben kell gondoskodni
és ezt esetenként dokumentálni kell. Az ily módon dokumentált költségek elszámolhatók.
5.2. sor: Itt kell szerepeltetni a tanuló, illetve hallgató
javára megkötött kötelez´ó felel´ósségbiztosítás, valamint a
tanuló rendszeres orvosi vizsgálatának számlával igazolt
költségeit.
5.3. a) sor: Ebben a sorban csak a gyakorlati képzést
szervez´ók által munkaviszonyban gyakorlati oktatóként,
szakoktatóként foglalkoztatottak díjazását és annak járulékait lehet elszámolni. Az elszámolható díjazás összegének meghatározásánál figyelembe kell venni:
— a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény mellékletében besorolásra és illetményrendszerre vonatkozó el´óírásait;
— az egyidej´úleg gyakorlati képzésben részesül´ó — a bevallás 9. pontjában bevallott — tanulók közoktatási törvényben meghatározott csoportlétszámát. (A közoktatási
törvény a csoportlétszám minimumát 8 f´óben állapítja
meg. Ennek megfelel´óen pl. a minden második héten gyakorlati képzésen részt vev´ó szakmunkástanulók esetén
16 tanuló után, a heti egy napot gyakorlati képzésben tölt´ó
szakközépiskolai tanulók esetén 40 tanuló után számolható el egy teljes szakoktatói bér. Amennyiben a jogszabály
vagy a gyakorlati oktatás központi programja más csoportlétszámot, illetve id´ótartamot ír el´ó, a foglalkoztatható
szakoktatók létszámát annak alapján kell megállapítani.);
— a 13. havi fizetés a teljes id´óben foglalkoztatott gyakorlati oktatók, szakoktatók után elszámolható.
A kötelezettség terhére a ténylegesen kifizetett díjazás
és járulékai számolhatók el, amennyiben a dolgozóhoz
beosztott tanulók, illetve hallgatók száma eléri a fentiek
szerint meghatározott létszámot és a kifizetett összeg nem
nagyobb, mint annak az összegnek a kétszerese, amennyit
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a munkavállaló szakképz´ó iskolában közalkalmazottként
kötelez´óen kapna. Ha a tanulók, illetve hallgatók száma
nem éri el a szükséges létszámot, az elszámolható összeg
fels´ó határa arányosan csökken.
5.3. b) sor: Ebben a sorban kizárólag a munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésr´ól szóló 78/1993.
(V. 12.) Korm. rendelet alapján járó és téríthet´ó költségek
számolhatók el.
6. sor: Ez az összeg az Szht. mellékletében felsorolt
jogcímeken felmerült, a visszaigénylés kiszámításánál figyelembe vehet´ó költségek együttes összege.
7. sor: A hozzájárulásra kötelezett akkor jogosult
visszaigénylésre, ha az Szht. melléklete szerinti — a bruttó
kötelezettség terhére elszámolható — költségeinek összege önmagában meghaladja a bruttó kötelezettség és a
3. sorban feltüntetett költséghozzájárulás együttes összegét.
Ebben a sorban az 2000. év adott negyedévére visszaigényelhet´ó összeget kell kimutatni.
8. sor: Tanulólétszám: Az 2000. év adott negyedévében
a bevallónál gyakorlati képzésben részesített tanulók és
hallgatók összes létszámát kell megadni.
9. sor: Tanulólétszám részletezése: a 9.1. ponttól a
9.6. pontig szerepl´ó sorok adatai részletezve tartalmazzák
a 8. sorban feltüntetett tanulólétszámot, illetve hallgatók
létszámát.
Egy adott tanuló, illetve hallgató csak egy sorban szerepelhet.
A bevallás mellékletében feltüntetett létszámadatokat
a szakképz´ó iskolával, illetve f´óiskolával az adatlap 3. oldalán lév´ó létszámigaszoláson igazoltatni kell!
Amennyiben több iskolával van gyakorlati képzésre irányuló együttm´úködési megállapodás, akkor az egyes iskolák létszámigazolását csatolni kell és 9. sorban csak az
iskolánként összesített létszámot kell megadni.
A nyári gyakorlaton részt vev´ó tanulók között csak azokat kell szerepeltetni, akiknek a szorgalmi id´ó alatt a gyakorlati képzése nem a beküld´ónél történik.
10. sor: Gyakorlati oktató, szakoktató:
— 10. a): azoknak az oktatóknak a számát kell beírni,
akiket a bevalló munkaviszonyban alkalmaz,
— 10. b): azt az oktatói létszámot kell feltüntetni,
amely a tanulólétszám alapján az 5.3. sorban az elszámolásnál figyelembe vehet´ó.
11. sor: Együttm´úködési megállapodás: tételesen fel kell
sorolni — a pontos név, cím, adószám és összegek feltüntetésével — mindazon hozzájárulásra kötelezettet, akikt´ól
a 3. sorban bevallott költséghozzájárulás összegét átvette.
A 9. sorban lév´ó létszámadatok igazolására — igénynek
megfelel´óen — a bevallás 3. oldalán lév´ó létszáigazolás
másolható.
Kérjük ügyeljen az ADATLAP helyes és pontos kitöltésére. Ne feledje, hogy a szabályszer´úen kitöltött nyomtatvány minden oldalát cégszer´ú aláírással (eredeti aláírás
és bélyegz´ó) is hitelesíteni kell!
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A Tempus Közalapítvány
Alapító Okirata*

(Módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)
A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvr´ól szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-a alapján az állami közfeladatok folyamatos
biztosítása céljából határozatlan id´óre
Közalapítványt
hoz létre.
1. A Közalapítvány neve:
Tempus Közalapítvány
2. A Közalapítvány székhelye:
1143 Budapest, Ida utca 2.
3. A Közalapítvány célja
A Közalapítvány a fels´óoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény 7. és 9. §-ában, valamint az 1993. évi
LXXIX. közoktatási törvény 95. §-ában megfogalmazott
állami közfeladatok ellátása és el´ósegítése érdekében az
alábbi célokra jött létre:
A magyar szakképzési és oktatási szektor európai felzárkózásának és kapcsolódásának, az európai integráció gondolatának és a Magyar Köztársaság EU-csatlakozásának
el´ómozdítása és támogatása.
A Ceepus program végrehajtásának és a Ceepus Magyarországi Iroda m´úködtetésének biztosítása.
Az Európai Közösség Leonardo da Vinci programja
végrehajtásának és a Leonardo Nemzeti Iroda m´úködtetésének biztosítása.
Az Európai Közösség Socrates programja végrehajtásának és a Socrates Nemzeti Iroda m´úködtetésének biztosítása.
Az Európai Közösség Phare Tempus programja végrehajtásának és a Tempus Magyarországi Iroda m´úködtetésének biztosítása.
Az Alumni for Europe hálózat m´úködtetése.
A szellemi er´óforrások fejlesztése érdekében olyan
nemzetközi programok szervezése, amelyekre az oktatási
miniszter a Közalapítványt felkéri.
A fenti tevékenységek megfelelnek a közhasznú szervezetekr´ól szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 4. pontjában szerepl´ó közhasznú tevékenységeknek.
4. A Közalapítvány vagyona
A Közalapítvány induló vagyona az alapításhoz rendelkezésre bocsátott 18 millió Ft összeg´ú vagyon, amelyet a
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványnak a Diákcsere Mozgalomért Szakalapítványa útján a M´úvel´ódési és
Közoktatási Minisztérium bocsátott rendelkezésre. A
A módosított Alapító Okiratot a F´óvárosi Bíróság
12.Pk.60 336/1996/16. számú végzésével nyilvántartásba vette.

a
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Közalapítvány m´úködéséhez a Közalapítvány vagyonának
hozadéka felhasználható. A kamatjövedelmek növelik a
vagyont.
5. Csatlakozás a Közalapítványhoz
A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely kül- és belföldi
természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyek jogi
személyiséggel nem rendelkez´ó társulásai és/vagy szervezeti egységei csatlakozhatnak támogatásuk felajánlásával.
A Közalapítvány Kuratóriuma dönt a csatlakozási szándék
elfogadásáról.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
6. A Közalapítvány gazdálkodása
A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról a 3. pontban részletezett célok megvalósítására a jelen Alapító Okirat rendelkezései, a Közalapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, annak veszélyeztetése
nélkül folytathat, és gazdálkodásának eredményét kizárólag az Alapító Okiratban megjelölt célokra fordíthatja. A
Közalapítvány keretében m´úköd´ó programirodák és programok finanszírozása a Közalapítvány és az Oktatási Minisztérium, valamint a Közalapítvány és más megbízók
között létrejöv´ó m´úködési szerz´ódések alapján történik.
A Közalapítvány vagyonát a Közalapítvány céljai elérése érdekében az alábbiak szerint használja fel:
— M´úködteti a Közalapítvány céljainak megvalósítását szervez´ó és el´ósegít´ó szervezetet.
— Támogatást nyújt minden olyan pályamunka, program megvalósításához, amely a Közalapítvány céljait szolgálja, illet´óleg ilyen pályázatokat ír ki.
— Kezeli, m´úködteti a csatlakozók, programtámogatók által külön megállapodás szerint rendelkezésre bocsátott támogatásokat.
— A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és
bevételei ismeretében évente dönt a feladatai végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékér´ól, továbbá a
felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról.
7. A Közalapítvány szervezete és képviselete
7.1. A Kuratórium
A Közalapítvány döntést hozó, képvisel´ó és vagyonkezel´ó szerve a Kuratórium. A Kuratóriumnak kilenc tagja
van. A kuratóriumi tagság három évre szól, ugyanaz a
személy többször is felkérhet´ó. A Kuratórium ülésein állandó meghívottként részt vesz a Külügyminisztérium és a
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egy-egy
képvisel´óje is.
A kuratóriumi tagság megsz´únik a kuratóriumi tag halálával, jelölésének visszavonásával, lemondással, a hatá-
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rozott id´ótartam lejártával, valamint a Közalapítvány megsz´únésével.
A Kuratórium tagjai:
A Kuratórium elnökét az alapító — a Magyar Fels´óoktatási Konferenciák Szövetsége elnökének javaslatára —
kéri fel három évre.
A Kuratórium tagjai közül az Oktatási Minisztérium
minisztere javaslatára három tagot, a F´óiskolák F´óigazgatói Konferenciája, az Országos Közoktatási Intézet vezet´óje, a Nemzeti Szakképzési Intézet vezet´óje, a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány elnöke, valamint a Miniszterelnöki Hivatal Phare ügyekért felel´ós minisztere
javaslatára egy-egy tagot bíz meg az alapító. A Kuratórium
tagjainak felkérése három évre szól.
A Kuratórium titkára a Közalapítvány igazgatója.
A Kuratórium tagjai:
Elnök: dr. Méray László
Tagok:
— az Oktatási Minisztérium részér´ól:
Kovács István Vilmos,
Bogdány Zoltán,
dr. Madarász Sándor,
— a F´óiskolák F´óigazgatói Konferenciája részér´ól:
dr. Galambos Gábor,
— az Országos Közoktatási Intézet részér´ól: dr. Halász
Gábor,
— a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány részér´ól: dr. Dobos Krisztina,
— a Nemzeti Szakképzési Intézet részér´ól: dr. Jekkel
Antal ,
— a Miniszterelnöki Hivatal részér´ól: Hrivnák Andrea.
A Kuratórium elnöke és tagjai megbízatásának lejárta
után a Kormány döntése alapján az oktatási miniszter
gondoskodik az új tagok felkérésér´ól vagy a lejárt mandátummal rendelkez´ó tagok újra felkérésér´ól.
7.2. A Közalapítvány operatív egységei
A Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében a
Közalapítvány keretei között programirodák és szolgáltató egységek (pénzügy, PR, monitoring, titkárság) m´úködnek. A programirodák élén programvezet´ók állnak, a
programirodák és a szolgáltató egységek vezet´óje a Közalapítvány igazgatója.
Az operatív egységek feladata a Kuratórium döntéseinek el´ókészítése, azok végrehajtásának megszervezése,
felügyelete és a Közalapítvány m´úködésének biztosítása.
A programirodák a Közalapítvány felügyelete alá tartozó,
egyes programokra vonatkozó konkrét szakmai koordinációt látják el.
A Közalapítvány személyi állományának létszámát a
feladatok ismeretében a Kuratórium határozza meg évente. A Közalapítvány minden alkalmazottjának munkáltatója a Kuratórium elnöke.
7.3. Tanácsadó Bizottság
A Közalapítvány Kuratóriumának döntéseit Tanácsadó
Bizottság segíti. A Tanácsadó Bizottság a Kuratórium fel-
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kérésére állást foglal a Közalapítvány szakmai programjainak tervezésével, megvalósításával és értékelésével kapcsolatos kérdésekben.
A Tanácsadó Bizottság elnökét és tagjait a Kuratórium
kéri fel feladataik ellátására. A m´úködésére vonatkozó
részletes szabályokat a Szervezeti és M´úködési Szabályzat
állapítja meg.
7.4. A Közalapítvány képviselete
A Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok
el´ótt a Kuratórium elnöke képviseli. Képviseleti joga önálló és teljes kör´ú. E képviseleti jogát tartós akadályoztatása esetén — az alapító képvisel´ójét kivéve — átruházhatja a Kuratórium más tagjára, illet´óleg a Közalapítvány
igazgatójára.
A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a
Kuratórium elnöke és a Közalapítvány igazgatója együttesen jogosult. E jogát a Kuratórium elnöke a Kuratórium
más tagjára, valamint a Közalapítvány igazgatója az általa
kijelölt munkatársára átruházhatja. A m´úködésre, valamint a képviseletre, a képviseleti jog átruházására és az
aláírásra, utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat
a Szervezeti és M´úködési Szabályzat határozza meg.
8. A Közalapítvány m´úködése
8.1. A Kuratórium m´úködése
A Kuratórium ülését az elnök hívja össze. Az ülés napirendjét az elnök állítja össze. A Kuratórium napirendjére
vonatkozóan a kuratóriumi tagok, illet´óleg az Ellen´órz´ó
Bizottság elnöke a Kuratórium elnökének írásban nyújtják be javaslataikat a Kuratórium ülése el´ótt legalább tíz
nappal. Az ülések napirendjét és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó el´óterjesztéseket legalább egy héttel az
ülés el´ótt hely és id´ópont megjelölésével írásban kell megküldeni.
A Kuratórium ülésein, a kurátorokon kívül tanácskozási joggal részt vesz az Ellen´órz´ó Bizottság elnöke, valamint
a Kuratórium titkára. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A
Kuratórium kivételes esetben, és csak akkor tarthat zárt
ülést, ha a nyílt ülés tartása jogszabályban el´óírt titokvédelmi, vagy egyébként személyhez f´úz´ód´ó jogokat sértene.
A Kuratórium üléseire — a Kuratórium tagjainak javaslatára az elnök döntése alapján — küls´ó személy(ek) is
meghívható(k). A meghívás tényét és a meghívottak személyét a kuratóriumi ülés meghívójában a vonatkozó napirendi pontnál fel kell tüntetni.
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább 5 szavazati joggal rendelkez´ó kurátor személyesen vagy szabályosan delegált meghatalmazottja révén jelen van. Ha a
Kuratórium nem határozatképes, akkor a Kuratórium ülését el kell halasztani. Az elnök a Kuratórium ülését 14 napon belül újra összehívja.
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
— a közalapítványi vagyon kezelése és gyarapítása, ennek során döntés a Közalapítvány céljainak megfelel´ó vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról,
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valamint azok felhasználásáról. Kötelessége gondoskodni
a pénzeszközökkel való gazdálkodás átláthatóságáról,
— döntések meghozatala a Közalapítvány céljaival
megegyez´ó tevékenységek támogatásáról,
— az éves beszámoló jóváhagyása,
— a közhasznúsági jelentés elfogadása,
— a Közalapítvány Szervezeti és M´úködési Szabályzatának elfogadása,
— a Kuratórium ügyrendjének elfogadása,
— a Közalapítvány keretében koordinált programok
magyarországi megvalósításával összefügg´ó döntések
meghozatala,
— a Kuratórium dönt a Közalapítvány igazgatójának
személyér´ól és véleményt nyilvánít az alkalmazandó programvezet´ók személyével kapcsolatban,
— a programirodák éves munkaprogramjának, költségvetésének és beszámolójának elfogadása,
— a Közalapítvány feladatai megsz´únésekor javaslattétel a Közalapítvány megsz´únésére.
A Kuratórium határozatait — a személyi kérdések kivételével — nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben
titkos szavazást kell tartani.
A határozatok elfogadása — a Közalapítvány Szervezeti
és M´úködési Szabályzata kivételével — egyszer´ú szótöbbséggel történik.
A Közalapítvány Szervezeti és M´úködési Szabályzata
elfogadásához min´ósített szótöbbség szükséges. Szavazategyenl´óség esetén az elnök szavazata dönt.
A Kuratórium — a törvényben meghatározottak figyelembevételével — döntéseinek nyilvántartásáról, annak
nyilvánosságra hozatala módjáról, az iratokba való betekintés módjáról a Szervezeti és M´úködési Szabályzatban
külön rendelkezik.
A Kuratórium tagjait költségtérítés illeti meg, amelyet
a Szervezeti és M´úködési Szabályzat részletez. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente három alkalommal ülésezik.
A Kuratórium elnökére, tagjaira, valamint a Közalapítvány igazgatójára vonatkozóan a közhasznú szervezetekr´ól szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. § (1) bekezdésében és
9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az
a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
— kötelezettség vagy felel´ósség alól mentesül, vagy
— bármilyen más el´ónyben részesül, illetve a megkötend´ó jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min´ósül
el´ónynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet´ó nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít´ó
okiratnak megfelel´ó cél szerinti juttatás.
A Közalapítvány megsz´úntét követ´ó két évig nem lehet
más közhasznú szervezet vezet´ó tisztségvisel´óje az a sze-
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mély, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be — annak
megsz´úntét megel´óz´ó két évben legalább egy évig — vezet´ó tisztséget, amely az adózás rendjér´ól szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezet´ó tisztségvisel´ó, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet el´ózetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej´úleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
8.2. A Közalapítvány operatív egységei és m´úködésük
8.2.1. A szolgáltató egységek és a programirodák m´úködése
A szolgáltató egységek
A szolgáltató egységek biztosítják a Közalapítvány alapvet´ó m´úködéséhez, szükséges feladatok ellátását, valamint
háttérszolgáltatásokkal segítik a programirodákat feladatuk elvégzésében. A szolgáltató egységek közül a Pénzügyi
Egység tervezi, gazdálkodik és elszámol a Kuratórium által
jóváhagyott m´úködési költséggel, továbbá intézi a Közalapítvány keretében koordinált programok pénzügyeit. Az
operatív egységek készítik el´ó a Közalapítvány harmadik
féllel történ´ó szerz´ódéskötéseit, valamint biztosítják a
megkötött szerz´ódésekben foglaltak végrehajtását.
A programirodák
A programirodák tevékenységüket a Kuratórium által
elfogadott éves munkaterv alapján végzik a Közalapítvány
igazgatójának irányításával.
A Tempus Iroda esetében a munkaterv az Európai Unió
Bizottsága XXII. F´óigazgatósága által meghatározott feladatok figyelembevételével készül el. A Tempus Iroda
m´úködését a Közalapítvány és az EU Bizottság között
kötend´ó szerz´ódés alapján az EU Bizottság anyagilag támogatja.
A programirodák az általuk koordinált programok sikeres végrehajtása érdekében kapcsolatot kezdeményeznek és tartanak az adott programok célcsoportjaihoz tartozó hazai és európai intézményekkel, szakmai szervezetekkel, valamint együttm´úködnek a programokat irányító
hivatalos szervekkel.
8.2.2. A Közalapítvány igazgatójának és a programok
vezet´óinek a feladatai
A Közalapítvány igazgatójának feladatai:
— A Kuratórium által meghatározott elvek alapján és
keretek között irányítja a Közalapítvány operatív
egységeinek m´úködését, gondoskodik a Kuratórium által
meghatározandó feladatok el´ókészítésér´ól, végrehajtásáról és ellen´órzésér´ól.
— A Kuratórium döntései alapján a költségvetési keretek között gazdálkodik a Közalapítvány rendelkezésére
álló pénzeszközökkel, e körben a Szervezeti és M´úködési
Szabályzatban részletezettek szerint — a Kuratórium elnöke által leadott jogkörben — önálló képviseleti és együttes utalványozási jogkörrel rendelkezik.
— Köteles gondoskodni a jogszabályban el´óírt számviteli, könyvelési rend kialakításáról, az állammal szembeni
kötelezettségek teljesítésér´ól.
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A Közalapítvány igazgatója tölti be a Kuratórium titkári
tisztjét.
A programvezet´ók feladatai:
A programvezet´ók egyúttal a programirodák vezet´ói is.
A programvezet´ók az adott programok szakmai koordinációját végzik a Kuratórium által jóváhagyott munkatervek
alapján.
A programvezet´ók hivatali felettese a Közalapítvány
igazgatója. A programvezet´ó az általa irányított tevékenységekr´ól közvetlenül a Közalapítvány igazgatójának, és az
´ó közvetítésével a Kuratóriumnak köteles beszámolni. A
Kuratórium elnökének utasítására a programvezet´ó az
elnöknek vagy a Kuratóriumnak is köteles közvetlenül
beszámolni.
8.3. Ellen´órz´ó Bizottság
A Közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének és
ügyvitelének ellen´órzésére az alapító háromtagú Ellen´órz´ó Bizottságot hoz létre, amelynek elnökét és tagjait az
alapító kéri fel. A megbízás három évre szól, a tagok
ismételten is megbízhatók.
A bizottsági tagság megsz´únik a bizottsági tag halálával,
jelölésének visszavonásával, lemondással, a határozott
id´ótartam lejártával, valamint a Közalapítvány megsz´únésével.
Az Ellen´órz´ó Bizottság tagjai:
Elnök:
— Fés´úsné Illés Edit
Tagok:
— Abos Brúnó
— Gabrovszky L ászló
Az Ellen´órz´ó Bizottság az éves beszámoló és elkészített
könyvvizsgálói jelentés alapján vizsgálja a Közalapítványt
és a Kuratórium tevékenységét. Célvizsgálatot folytat, ha
a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Szükség esetén
a vizsgálatok lefolytatásához küls´ó szakért´óket is igénybe
vehet. Az Ellen´órz´ó Bizottság elnöke részére a Kuratórium elé döntésre terjesztett legfontosabb jelentéseket,
el´óterjesztéseket meg kell küldeni. Az Ellen´órz´ó Bizottság
elnöke vagy annak képvisel´óje a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet. Az Ellen´órz´ó Bizottság a
Közalapítvány m´úködését érint´ó tapasztalatairól szükség
szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az
alapítónak. Az alapító felkérése alapján az Ellen´órz´ó Bizottság más alkalommal is tarthat vizsgálatot. Az Ellen´órz´ó Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
Nem lehet az Ellen´órz´ó Bizottság elnöke vagy tagja,
illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül —
kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet´ó nem
pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által

2000/6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít´ó okiratnak megfelel´ó cél szerinti juttatást, illetve
d) az a)— c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A Közalapítvány megsz´úntét követ´ó két évig nem lehet
más közhasznú szervezet vezet´ó tisztségvisel´óje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be — annak
megsz´úntét megel´óz´ó két évben legalább egy évig — vezet´ó tisztséget, amely az adózás rendjér´ól szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezet´ó tisztségvisel´ó, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet el´ózetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej´úleg
más közhasznú szervezetnél betölt.
Az Ellen´órz´ó Bizottság ellen´órzései során a Kuratórium elnökét´ól jelentést, a Közalapítvány alkalmazottaitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Közalapítvány irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
Az Ellen´órz´ó Bizottság köteles az intézkedésre jogosult
vezet´ó szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Közalapítvány
m´úködése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit sért´ó esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezet´ó szerv döntéseit
teszi szükségessé, a vezet´ó tisztségvisel´ók felel´ósségét
megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot az Ellen´órz´ó
Bizottság indítványára — annak megtételét´ól számított
harminc napon belül — össze kell hívni. E határid´ó eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására az
Ellen´órz´ó Bizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes m´úködés helyreállítása
érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az
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Ellen´órz´ó Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
9. A Közalapítvány megsz´únése
A Közalapítvány megsz´únése esetén a Közalapítvány
vagyona — a hitelez´ók kielégítése után — az alapítót illeti
meg, aki köteles azt a megsz´únt Közalapítvány céljaihoz
hasonló célra fordítani és err´ól a nyilvánosságot megfelel´óen tájékoztatni.
10. Záró rendelkezések
A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön
létre.
Az alapító Magyar Köztársaság Kormánya nevében és
felhatalmazása alapján az oktatási miniszter jár el.
A Közalapítvány m´úködésér´ól évente beszámol az alapítónak.
A Közalapítvány az általa kezelt programok pályázati
felhívásait saját kiadványai mellett a Pályázati Figyel´óben
teszi közzé. A Közalapítvány m´úködésének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesít´óben teszi közzé.
A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait országos sajtó útján is nyilvánosságra
hozza.
A Közalapítvány m´úködésére a jelen Alapító Okiratban
nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.)
hirdetményei
Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a kisszállási Bácska Mez´ógazdasági Szövetkezet (jogutódja, illet´óleg a felszámoló) használatában lev´ó, részarányföldtulajdonnak megfelel´ó földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Kisszállás, M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. február 22., 10 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
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Település: Kelebia
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

044/6

szántó

0,3417

2,39

045/21

szántó

0,7193

5,04

0310/3

gyep, rét

0,0450

0,55

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Kéleshalom
Helyrajzi szám

0140/16

M´úvelési ág

gyep, legel´ó

Terület
(ha, m2)

1,0789

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0,97

Település: Kisszállás
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

06/12

szántó

33,9277

13,80

1380/100953 rész

02/1

szántó

21,8500

23,19

2319/66339 rész

06/6

szántó

0,2654

6,93

09/5

szántó

14,1448

17,99

018/1

szántó

27,8928

4,73

079/1

szántó

33,3531

4,04

090/4

gyep, legel´ó

0,0175

0,12

0101

szántó

86,5026

11,28

1128/247873

0162

szántó

69,2039

10,04

1004/29765 rész

0180

szántó

0,2406

7,72

0184/1

szántó

18,1702

1,39

139/57126 rész, bányaszolgalmi jog, földmérési jel elhelyezését biztosító használati jog

0252/2

gyep, legel´ó

13,6423

1,45

145/16148 rész

0263/3

szántó

0,2878

0,51

51/100 rész

0266

szántó

0,1726

4,50

0267/1

legel´ó, erd´ó

10,5368

1,02

0278/21

gyep, legel´ó

0,3597

2,52

0282/17

szántó

29,7286

15,12

0289/13

gyep, legel´ó

2,4180

3,33

0340

szántó

0,5539

1,94

0342/5

szántó

0,4856

3,40

0354/2

szántó, erd´ó

0,0742

0,50

0358/1

szántó

26,6116

0,54

0378

szántó

0,3198

8,35

0391/5

szántó

0391/21

erd´ó, út

0417/4

gyep, legel´ó

0,7877

20,56

26,4157

42,95

0,2820

1,97

404/99503 rész

102/956 rész, földmérési jel elhelyezését biztosító használati
jog
1512/46540 rész

54/74956 rész

4295/14163 rész
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0419/11

szántó, legel´ó, anyaggödör

0,0459

5,20

520/89815 rész

0437/12

szántó, legel´ó

4,1804

4,11

411/1506 rész

0446/9

gyep, legel´ó

0,2928

0,26

0446/35

szántó

0,2916

3,35

0463/2

gyep, legel´ó

0,3270

0,29

0471/3

gyep, legel´ó

0,2856

0,89

0482/10

szántó

0,2457

1,72

0482/13

gyep, legel´ó, szántó

11,4950

8,92

892/15808 rész

0482/19

szántó, gyep, legel´ó, nádas, rét

14,0035

0,52

52/11448 rész

0484/6

gyep, szántó

22,0151

3,04

304/9104 rész

0487/7

gyep, legel´ó

0,5741

1,78

0487/20

gyep, legel´ó, szántó

3,7604

4,81

0523

gyep, legel´ó

0,1169

0,82

0525

gyep, legel´ó

0,1439

1,01

0528

legel´ó, erd´ó

23,1833

2,16

0532/2

gyep, legel´ó

0,0860

0,08

0532/6

gyep, legel´ó, út, erd´ó, szántó

0568/11

gyep, legel´ó, szántó

0569

216/15313 rész

8,8785

1,00

31,3548

25,33

100/1880 rész

gyep, legel´ó

0,3338

0,30

0570/7

gyep

8,3627

1,53

153/8608 rész

0575/23

legel´ó, szántó

9,7453

0,77

77/5773 rész

0599/5

gyep, legel´ó

0,2878

2,01

0577/4

szántó

0,2935

1,03

0636/2

erd´ó

0,3882

0,47

0634

erd´ó

0,6344

0,76

0638

erd´ó

0,3237

0,39

0647/1

szántó, legel´ó

32,1073

0,98

0664/31

szántó, út

0,1742

3,33

0664/33

szántó

0,9151

14,44

0672

szántó, legel´ó

11,3034

1,61

161/17799 rész

0674/1

szántó, legel´ó, nádas

40,4728

11,07

1107/45113 rész

0684/24

sz´ól´ó

0,2249

5,47

0687/4

erd´ó

0,3126

0,38

0687/11

szántó

11,6811

19,06

1906/17253 rész

0699/10

szántó

56,1734

91,08

9108/12920 rész

0711/13

szántó, legel´ó

5,8054

0,43

0714/11

gyep, legel´ó

0,3323

2,33

0723/1

szántó, gyep, legel´ó, rét

19,8754

14,77

1477/27814 rész

0732

szántó, gyep, legel´ó

2,9033

3,64

364/23424 rész

0742/1

szántó, legel´ó

31,5027

32,45

3245/47331 rész

0751/7

gyep, legel´ó

0,1656

1,16

98/32163 rész

43/7753 rész
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Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

M´úvelési ág

2000/6. szám
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

0752

szántó

0,2320

4,43

0758

rét

7,5927

0,32

0785/1

szántó

2,2362

42,71

0825/1

szántó

31,2240

113,80

860/16

szántó

4,6949

81,72

860/22

szántó

1,1999

33,57

0878

erd´ó

0,7675

2,53

0890/2

szántó

0,2154

5,62

431/10

gyep

0,8000

3,21

32/6605 rész

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkez´ó személyek vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Madari Jen´ó s. k.,
hivatalvezet´ó

A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fejér Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(8001 Székesfehérvár, Piac tér 12—14.)
hirdetményei
Az FVM Fejér Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala
n yi l vá n o s so r so l á st
hirdet a csákberényi Rákóczi Mez´ógazdasági Szövetkezet azon részarány-tulajdonosai részére, akiknek a sorsolás
napjáig kielégítetlen részarány igényük van.
A sorsolás az 1993. évi földkiadó bizottságokról szóló II. törvény, valamint az azt módosító és kiegészít´ó 1999. évi XLIX.
törvény idevonatkozó paragrafusai szerint történik.
A sorsolás helye: Csákberény, Merán park 7., M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. március 7., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Csákberény
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

050/10

szántó

32,4772

4,74

0127/15

sz´ól´ó

5,9104

424,77

1174/1

szántó

0,2107

1,39

0123/25

sz´ól´ó

0,8481

5,04

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

36,53 Ft/AK
Meliorációs költség
745,66 Ft/AK
Ültetvényérték
659,12 Ft/AK
Ültetvényérték
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Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

M´úvelési ág
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AK érték

033/24

gyep

9,6194

1,68

36,53 Ft/AK
Meliorációs költség

050/23

szántó

0,3905

3,79

36,53 Ft/AK
Meliorációs költség

A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Fürst Józsefné s. k.,
hivatalvezet´ó

Az FVM Fejér Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala
n yi l vá n o s so r so l á st
hirdet a kápolnásnyéki Vörösmarty Mez´ógazdasági Szövetkezet azon részarány-földtulajdonosai részére, akiknek a
sorsolás napjáig kielégítetlen részarány igényük van.
A sorsolás az 1993. évi földkiadó bizottságokról szóló II. törvény, valamint az azt módosító és kiegészít´ó 1999. évi XLIX.
törvény idevonatkozó paragrafusai szerint történik.
A sorsolás helye: Kápolnásnyék, F´ó u. 28., M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2000. március 9., 9 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Baracska
Helyrajzi szám

094/14

M´úvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

0,1029

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

3,22

Település: Nadap
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

39/49

szántó

0,4520

9,81

015/39

sz´ól´ó

0,2887

0,00

026/1

erd´ó

0,2929

0,00

042

erd´ó

0,8143

0,00

043

erd´ó

0,4430

0,92

052/1

gyep (legel´ó)

2,1061

8,85

392/2

kert

0,1206

0,00

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Velence
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

010

gyep (rét)

025/7

gyep (legel´ó)

028/3

szántó

063/8

szántó

Terület
(ha, m2)

AK érték

2,8207

0,00

13,2868

109,90

0,4928

17,15

0,2614

9,10

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)
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A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

066/16

szántó

0,6823

0,00

072/2

szántó

0,0704

0,00

Település: Sukoró
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

034/5

szántó

0,0082

0,00

056/5

gyep (legel´ó)

0,1072

0,00

057/2

gyep (legel´ó), sz´ól´ó

0,3335

12,26

1920/3

szántó

0,1540

0,00

1930

gyep (legel´ó)

0,0219

0,00

1935

erd´ó

0,0103

0,00

1945

erd´ó

0,0099

0,00

1963

erd´ó

0,0222

0,00

1966

erd´ó

0,0273

0,00

1968

erd´ó

0,0507

0,00

2080/1

erd´ó

0,0586

0,19

2080/3

erd´ó

0,1076

0,36

Település: Kápolnásnyék
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

19/30

szántó, gyep (rét)

1,5645

45,32

867/8

gyep (legel´ó)

0,1496

1,24

867/12

gyep (legel´ó)

2,9407

24,41

1101/19

legel´ó, erd´ó, szántó

7,0828

69,51

1101/20

szántó

0,2516

6,99

055

szántó

5,1733

143,82

057

szántó

5,0328

127,71

0114

gyep (legel´ó)

0,5525

4,59

0115/2

szántó

0,6119

13,28

0115/3

szántó

0,3320

9,23

0116/1

szántó, gyep (legel´ó)

5,4463

148,19

0165/4

szántó

34,5142

959,49

0167

szántó

137,9106

1466,56

0172/6

erd´ó

0,7100

4,47

3020/1

sz´ól´ó

0,0863

4,50

3052

erd´ó

1,0040

3,31

A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Fürst Józsefné s. k.,
hivatalvezet´ó
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Az Országos Rend´ór-f´ókapitányság Közbiztonsági
F´óigazgatóságának közleménye
A rend´órség — az eddig közzétetteken kívül — a következ´ó gépjárm´ú törzskönyveket körözi:
218207A
ORFK Igazgatásrendészeti F´óosztály
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ben biztosított jogköröm, valamint a 65/1994. (XII. 24.)
FM rendelet alapján meghoztam az alábbi határozatot:
Nevezettet azért, mert kémiai összetétele — rendellenes szerves savösszetétel — és érzékszervi bírálata
alapján hamisított, valamint hibás szagú és íz´ú bort hozott
forgalomba, 385 833 Ft, azaz háromszáznyolcvanötezernyolcszázharminchárom forint min´óségvédelmi bírsággal
sújtom.
*
Min´óségvédelmi bírság kiszabása a Pivarcsi Bt. (6200
Kisk´órös, Ady Endre u. 32.) bor ügyében

Az Országos Bormin´ósít´ó Intézet
közleménye
Az Országos Bormin´ósít´ó Intézet a sz´ól´ótermesztésr´ól
és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény
73. §-ának (4) bekezdése alapján nyilvánosságra hozza az
alábbi joger´ós határozatainak rendelkez´ó részét:
Min´óségvédelmi bírság kiszabása a Kas-Vin Kft. (6211
Kaskantyú, Pet´ófi u. 5.) bor ügyében
A sz´ól´ótermesztésr´ól és borgazdálkodásról szóló 1997.
évi CXXI. törvény 76. §-ának (1), (2), (3), (4) bekezdéseiben biztosított jogköröm, valamint a 65/1994. (XII. 24.)
FM rendelet alapján meghoztam az alábbi határozatot:
Nevezettet azért, mert borászatban nem megengedett
anyagok — víz, szintetikus színezék, mesterséges édesít´ószer —, valamint a borászatban megengedett anyag —
citromsav — nem megengedett mennyiség´ú hozzáadásával
készített hamisított bort hozott forgalomba, 479 000 Ft,
azaz négyszázhetvenkilencezer forint min´óségvédelmi bírsággal sújtom.
*

A sz´ól´ótermesztésr´ól és borgazdálkodásról szóló 1997.
évi CXXI. törvény 76. §-ának (1), (2), (3), (4) bekezdéseiben biztosított jogköröm, valamint a 65/1994. (XII. 24.)
FM rendelet alapján meghoztam az alábbi határozatot:
Nevezettet azért, mert borászatban nem megengedett
anyagok — aroma, szintetikus színezék — hozzáadásával
készített hibás, hamisított bort, valamint hibás szagú és
íz´ú, alacsony érték´ú bort hozott forgalomba, 506 192 Ft,
azaz ötszázhatezer-százkilencvenkett´ó forint min´óségvédelmi bírsággal sújtom.
Borászati f´ófelügyel´ó

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1999. évi 109. száma I. kötetében
kihirdetett, a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást
kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó 2000. évi vámkontingensekr´ól rendelkez´ó 64/1999. (XII. 7.) GM—PM együttes rendelet
hibajegyzéke a következ´ó:
1/b. számú melléklet
7087. oldal:
Az ex 2204 10 vámtarifaszámnál a 21%-os vámtétel helyesen: 0%.
(Kézirathiba)

Min´óségvédelmi bírság kiszabása Barkóczki László termel´ó (6200 Kisk´órös, Kassai u. 85.) bor ügyében
A sz´ól´ótermesztésr´ól és borgazdálkodásról szóló 1997.
évi CXXI. törvény 76. §-ának (1), (2), (3), (4) bekezdéseiben biztosított jogköröm, valamint a 65/1994. (XII. 24.)
FM rendelet alapján meghoztam az alábbi határozatot:
Nevezettet azért, mert borászatban nem megengedett
anyagok — víz, szintetikus színezék, mesterséges édesít´ószer — hozzáadásával készített hibás, hamisított borokat
hozott forgalomba, 430 000 Ft, azaz négyszázharmincezer
forint min´óségvédelmi bírsággal sújtom.
*
Min´óségvédelmi bírság kiszabása a Vinoral Bt. (6200
Kisk´órös, József A. u. 64.) bor ügyében
A sz´ól´ótermesztésr´ól és borgazdálkodásról szóló 1997.
évi CXXI. törvény 76. §-ának (1), (2), (3), (4) bekezdései-

A Magyar Közlöny 1999. évi 109. száma II. kötetében kihirdetett, a
Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetésér´ól szóló 64/1995. (XI. 24.)
IKM—PM együttes rendelet módosításáról rendelkez´ó 62/1999. (XII. 7.)
GM—PM együttes rendelet hibajegyzéke a következ´ó:
1. számú melléklet
3. oldal:
A 12. pontban a 0304 10 94 00 vámtarifaszám helyesen:
,,0304 10 97 00’’
17. oldal:
A 155. pont helyesen:
,,155. A 4813 90 10-t´ól a 4813 90 90 99-ig felsorolt vámtarifaszám és a
hozzájuk tartozó árumegnevezések helyébe a következ´ó vámtarifaszámok
és árumegnevezések lépnek:
4813 90 00 01 — — Füstsz´úr´ó-burkoló papír, anyagában színezett
4813 90 00 02 — — Füstsz´úr´ó-burkoló papír, márványozott (bevont)
4813 90 00 03 — — Más szivarkapapír
4813 90 00 99 — — Egyéb’’
2. számú melléklet
29. oldal második oszlop:
A ,,1102 20 90 00 10’’ sor helyesen:
E sor után pótlólag fel kell venni:

,,1102 30 00 00 10’’
,,1106 20 10 00
6
,,1106 20 90 00
6’’ sorokat.
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49. oldal harmadik oszlop:
A ,,4813 90 10 99 0’’ sor helyesen: ,,4813 90 00 99 0’’
A ,,4813 90 90 01 0’’ sor törlend´ó.
49. oldal negyedik oszlop:
A ,,4813 90 90 03 5’’ és a ,,4813 90 90 99 0’’ sorok törlend´ók.
3. számú melléklet
81. oldal els´ó oszlop:
A ,,0304 10 94 00 6,2’’ sor helyesen: ,,0304 10 97 00 6,2’’
114. oldal második oszlop:
A ,,4813 90 10 99 5’’ sor helyesen: ,,4813 90 00 99 5’’
A 4813 90 90 01-t´ól a 4813 90 90 99-ig sorokat és vámtételeket törölni kell.
115. oldal els´ó oszlop:
A 4908 90 00 01 vámtarifaszámnál a vámtétel helyesen: 5.
147. oldal második oszlop:
A 8473 30 90 00 vámtarifaszámnál a vámtétel helyesen: 5.
159. oldal negyedik oszlop:
A 9113 90 90 00 vámtarifaszámnál a vámtétel helyesen: 8.
4. számú melléklet
169. oldal:
A 0208 90 50 01 vámtarifaszám ,,EFTA’’ oszlopában ,,0’’ vámtételt
kell felvenni.
170. oldal:
A 0301 10 90 00 vámtarifaszám ,,EFTA’’ oszlopában ,,0’’ vámtételt
kell felvenni.
171. oldal:
A 0302 40 00 00 vámtarifaszám ,,Észt’’ oszlopában a vámtétel
helyesen: ,,7’’.
175. oldal:
A 0304 10 94 00 vámtarifaszám helyesen: ,,0304 10 97 00’’.
A 0304 20 13 00 vámtarifaszám ,,EFTA’’ oszlopában ,,0’’ vámtételt
kell felvenni.
179. oldal:
A 0402 10 11 00-tól a 0402 21 99 00-ig vámtarifaszámoknál az ,,Szln’’
oszlopban feltüntetett vámtételeket törölni kell.
182., 183. oldal:
A 0602 20 90 01-t´ól a 0602 90 99-ig az EK oszlopban mindenütt 0% a
vámtétel.
201. oldal:
A 1602 31 11 00-tól a 1602 32 90 00-ig vámtarifaszámoknál az ,,Szln’’
oszlopban feltüntetett vámtételeket törölni kell.
202. oldal:
A 1602 39 21 00-tól a 1602 39 80 00-ig és a 1602 42 10 00-tól a
1602 49 90 00-ig vámtarifaszámoknál az ,,Szln’’ oszlopban feltüntetett
vámtételeket törölni kell.
A 1602 50 10 00-tól a 1602 50 80 00-ig vámtarifaszámoknál az ,,Szln’’
oszlopban feltüntetett vámtételeket törölni kell, a többi oszlopban pedig
a vámtételek helyesen: ,,18’’.
203. oldal:
A 1604 30 10 00 és a 1604 30 90 00 vámtarifaszámoknál az ,,EFTA’’
oszlopban a vámtétel helyesen: 3,6.
216. oldal:
A 2101 12 92 00 és a 2101 12 98 00 vámtarifaszámoknál az ,,Észt’’
oszlopban 21% vámtételt fel kell venni.
274. oldal:
A 3925 20 00 00 vámtarifaszámnál a ,,R om’’ oszlopban 0% vámtételt
kell felvenni.
299. oldal:
A 4813 90 10 99 vámtarifaszám helyesen: ,,4813 90 00 99’’.
A 4813 90 90 01-tól 4813 90 90 99-ig vámtarifaszámokat vámtételeikkel együtt törölni kell.
323. oldal:
Az 5603 94 90 00 vámtarifaszám ,,Len’’ oszlopában a vámtétel helyesen: 1,1%.
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351. oldal:
A 6308 00 00 00 vámtarifaszámnál a ,,R om’’ oszlopban a vámtétel
helyesen: 0%.
377. oldal:
A 7211 14 90 02-t´ól a 7211 14 90 99-ig vámtarifaszámoknál a ,,Len’’
oszlopban a vámtétel 0%.
481. oldal:
A 8704 31 91 99 és a 8704 31 99 00 vámtarifaszámnál és a
8704 32 10 99 vámtarifaszámnál az ,,Észt’ oszlopban a vámtétel 1,5%, a
8704 32 10 01 vámtarifaszámnál az ,,Észt’’ vámtétel 1,8%.
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 1999. évi 113. számában kihirdetett, a Kereskedelmi Vámtarifa 2000. évi alkalmazásáról szóló 69/1999. (XII. 15.) GM—PM
együttes rendelet hibajegyzéke a következ´ó:
1. számú melléklet
7541. oldal:
A 32 500 db-os vámkontingenshez két vámtarifaszám tartozik:
,,ex 0105 11 11 00 Tenyész naposcsibe (tojóhibrid)
ex 0105 11 99 00 Tenyész naposcsibe (hímivarú)’’
Az 1 671 000 db-os vámkontingenshez két vámtarifaszám tartozik:
,,ex 0105 11 19 00 Tenyész naposcsibe (másféle, n´óivarú)
,,ex 0105 11 99 00 Tenyész naposcsibe (másféle, hímivarú)’’
Az ex 0105 19 90 00 Tenyész naposkacsa 80 900 db 0% sor után új
sorként fel kell venni:
,,ex 0106 00 10 01 Tenyésznyúl 15 000 db 0%’’
szöveget.
2. számú melléklet
7556. oldal:
Az anyagok gumiipari termékek gyártásánál felsorolt vámtarifaszámok közül a bányaheveder szövethez tartozó vámtarifaszám helyesen:
,,ex 5906 99 90 99’’
Ugyanitt a 7312 10 79 00 helyesen: ,,7312 10 99 00’’
3. számú melléklet
7558. oldal:
A 2106 10 80 00 helyesen: ,,2106 10 20 00’’
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 1999. évi 119. számában kihirdetett, a települési
önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartásáról, kezelésér´ól és elszámolásáról szóló
13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról rendelkez´ó 33/1999.
(XII. 22.) PM rendelet 4. számú melléklete D jel´ú kiegészít´ó lapjának
utolsó sora helyesen:
,,91614 Kamatozó értékpapírok vétel árában érvényesített kamat ráfordításként elszámolt összege’’
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 1999. évi 122. számában kihirdetett, az M1 és M3
autópálya használatának díjáról szóló 42/1999. (XII. 25.) KHVM rendelet
4. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyesen:
,,b) az M1 autópálya Hegyeshalom keleti csomópontja és Hegyeshalom határállomás (167,5 km—171,7 km) között;’’
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 2000. évi 2. számának I. kötetében közzétett, az
Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal 2000. január 1-je és március 31-e
között alkalmazható üzemanyagárakról szóló közleményben a Keverék
üzemanyagárhoz tartozó ár lemaradt. Helyesen: ,,Keverék 216 Ft/l.’’
(Nyomdahiba)
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE, A KÖZTISZTVISEL ´ÓI TÖRVÉNY
ÉS A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY
I. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE
ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGSZABÁLYAI
cím´ú, A/4 formátumú, 160 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 1999. június 24-én.
Ára: 1736 Ft áfával.
Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.
A fenti I. kötetet a napokban követik a ,,II. A köztisztvisel´ói törvény’’ és a ,,III. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény’’ cím´ú kiadványok.

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

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE, A KÖZTISZTVISEL ´ÓI TÖRVÉNY
ÉS A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY
I. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE
ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGSZABÁLYAI
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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TiszteltEl´ófizet´ók!
TájékoztatjukÖnöket,hogyakiadónkterjesztésébenlev´ólapokraszólóel´ófizetésüketfolyamatosnaktekintjük.Csakakkor
kell változást bejelenteniük a 2000. 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.)

A 2000. 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
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesít´ó
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny
Nemzeti Kulturális Alapprogram H írlevele

42 336 Ft/év
8 064 Ft/év
11 088 Ft/év
44 688 Ft/év
10 752 Ft/év
7 728 Ft/év
9 744 Ft/év
6 384 Ft/év
7 056 Ft/év
10 416 Ft/év
6 048 Ft/év
10 416 Ft/év
8 400 Ft/év
8 736 Ft/év
7 728 Ft/év
10 416 Ft/év
2 016 Ft/év

Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Ifjúsági és Sport Értesít´ó
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ü gyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Bányászati Közlöny
Magyar Közigazgatás
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

2 688 Ft/év
13 776 Ft/év
10 080 Ft/év
2 016 Ft/év
5 712 Ft/év
5 040 Ft/év
3 024 Ft/év
5 376 Ft/év
2 016 Ft/év
4 032 Ft/év
4 704 Ft/év
1 008 Ft/év
2 016 Ft/év
2 688 Ft/év
3 024 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A Házi Jogtanácsadó cím´ú lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Bp. 62. Pf. 357. Telefon: 266-9290/234, 235 mellék, fax: 318-6668.
Éves el´ófizetési díja 2016 Ft áfával. A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gy´újteménye 2000. évi éves el´ófizetési díjai:
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

36 000 Ft
48 000 Ft
60 000 Ft

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

72 000 Ft
84 000 Ft
96 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 12 000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 1998—1999—2000. évfolyamai jelennek meg CD-én az eredeti külalak meg´órzésével, de könnyen kezelhet´óen.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.
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