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A Kormány rendeletei
A Kormány
45/1999. (III. 11.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Finn Köztársaság Kormánya között
a vámügyekben történ´ó kölcsönös segítségnyújtásról
szóló Megállapodás kihirdetésér´ól
(A diplomáciai jegyzékváltás 1998. november 17-én megtörtént.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn
Köztársaság Kormánya között Helsinkiben, 1998. május
27-én aláírt, a vámügyekben történ´ó kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történ´ó kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetésér´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal elnökének közleménye a
személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkez´ó magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történ´ó technikai szám kiadásáról . . . . . . . . . . . . .
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2. §
A Megállapodás magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:
,,Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Finn Köztársaság Kormánya között
a vámügyekben történ´ó kölcsönös segítségnyújtásról
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság
Kormánya (a továbbiakban: Szerz´ód´ó Felek),
figyelembe véve, hogy a vámjogszabályokat sért´ó cselekmények kárt okoznak országaik gazdasági, pénzügyi és
társadalmi érdekeinek,
figyelembe véve, hogy a kábítószerek és a pszichotrop
anyagok jogellenes kereskedelme veszélyt jelent a közegészség és a társadalom számára,
figyelembe véve az áruk behozatala vagy kivitele során
beszedett vámok, adók és egyéb illetékek pontos kiszabásának, valamint a tiltó, korlátozó és ellen´órz´ó intézkedések megfelel´ó végrehajtásának fontosságát,
meggy´óz´ódve arról, hogy a vámjogszabályokat sért´ó cselekmények megakadályozása, valamint a kiviteli és behozatali vámok, adók és egyéb illetékek pontos beszedése
érdekében tett er´ófeszítéseket a vámhatóságaik közötti
szoros együttm´úködés révén hatékonyabbá lehet tenni,
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tekintettel az 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodásra, amely társulást hozott létre egyrészr´ól az Európai Unió és tagállamai, másrészr´ól a Magyar Köztársaság között,
figyelembe véve a kétoldalú kölcsönös segítségnyújtást
el´ómozdító nemzetközi okmányokat, különösen a Vámegyüttm´úködési Tanács 1953. december 5-i, Kölcsönös
Adminisztratív Segítségnyújtásról szóló Ajánlását,
figyelembe véve az ENSZ égisze alatt megkötött 1961.
évi Egységes Kábítószer Egyezmény és az 1971. évi Pszichotrop Anyagokról szóló Egyezmény rendelkezéseit, valamint a Kábítószer és Pszichotrop Anyagok Tiltott Forgalmazása elleni 1988. évi ENSZ Egyezményt,
az alábbiakban állapodtak meg:
Meghatározások
1. Cikk
A jelen Megállapodás alkalmazásában:
a) ,,vámjogszabályok’’ az áruk és fizet´óeszközök behozatalára, kivitelére és átvitelére vonatkozó törvényeket és
egyéb rendelkezéseket jelentik, akár a vámhatóságok által
kivetett vámokra, adókra vagy egyéb illetékekre, akár tiltó,
korlátozó vagy ellen´órz´ó intézkedésekre vonatkoznak;
b) ,,vámhatóság’’ alatt a Magyar Köztársaságban a
Vám- és Pénzügy´órség Országos Parancsnokságát, a Finn
Köztársaságban a Nemzeti Vámigazgatást (Tullihallitus),
valamint ezek alárendelt szerveit kell érteni;
c) ,,jogszabálysértés’’ bármilyen vámjogszabálysértést,
valamint ennek kísérletét jelenti;
d) ,,személyes adatok’’ alatt olyan személyes adatokat
kell érteni, amelyeket az Európa Tanács 1981. január 28-án
kelt Adatvédelmi Egyezménye határoz meg.
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3. A jelen Megállapodás nem rendelkezik a vámok, adók
és egyéb illetékek beszedésér´ól.
4. A jelen Megállapodás nem érinti a b´únügyi jogsegélyt.

Személyek, áruk és szállítóeszközök megfigyelése
3. Cikk
1. Szerz´ód´ó Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre
vagy megkeresés alapján figyelemmel kísérik, különösen
az alábbiakat:
a) a másik Szerz´ód´ó Fél vámjogszabályait megsért´ó
vagy ezzel gyanúsítható személyeket;
b) a másik Szerz´ód´ó Fél vámhatósága által jelzett, az
ország területére befelé vagy onnan kifelé irányuló jelent´ós
jogellenes forgalomban lév´ó áru- és pénzmozgást;
c) a másik Szerz´ód´ó Fél vámjogszabályai megsértéséhez bizonyosan vagy feltehet´óen használt szállítóeszközöket;
d) a másik Szerz´ód´ó Fél államának területén lév´ó helyeket, amelyeket olyan áruk tárolására használnak, amelyek jelent´ós jogellenes forgalom tárgyát képezhetik.
2. A Szerz´ód´ó Felek vámhatóságai hatáskörükön belül
megakadályozzák:
a) olyan áruk kivitelét, melyeket bizonyosan, feltehet´óen vagy valószín´úleg nem a Szerz´ód´ó Felek közötti törvényes kereskedelem céljaira visznek ki a másik Szerz´ód´ó
Fél államának területére;
b) olyan áruk kivitelét, melyeknek a másik Szerz´ód´ó
Fél államának területére történ´ó behozatala tiltott.

Ellen´órzött szállítás

Hatály

4. Cikk

2. Cikk

1. A vámhatóságok kölcsönös megállapodás alapján és
a nemzeti jogszabályokban meghatározott hatáskörük keretei között végezhetnek ellen´órzött szállítást a vámjogszabálysértést elkövet´ó személyek azonosítása érdekében.
Amennyiben az ellen´órzött szállítás alkalmazására vonatkozó döntés nem tartozik a vámhatóság hatáskörébe,
együttm´úködést kezdeményez az ilyen hatáskörrel rendelkez´ó hatósággal, illetve átadja az ügyet a hatáskörrel rendelkez´ó hatóságnak.

1. A Szerz´ód´ó Felek vámhatóságaikon keresztül, a jelen
Megállapodás rendelkezéseivel összhangban segítséget
nyújtanak egymásnak:
a) a vámjogszabályok megfelel´ó betartásának biztosítása érdekében;
b) a vámjogszabályok megsértésének megel´ózése, nyomozása, eljárás lefolytatása érdekében;
c) a vámjogszabályok alkalmazására vonatkozó okmányok megküldésével kapcsolatos esetekben.
2. A jelen Megállapodás keretei között a segítségnyújtás
a megkeresett Szerz´ód´ó Fél hatályos jogszabályaival összhangban, a vámhatóság hatáskörén belül és lehet´óségei
szerint történik. Amennyiben szükséges, és nemzeti jogszabályai azt lehet´óvé teszik, a megkeresett vámhatóság
továbbíthatja a megkeresést egy másik illetékes hatóságnak.

2. Azok a tiltott szállítmányok, amelyek ellen´órzött szállításáról az illetékes hatóságok megállapodnak, megfigyelhet´ók, vagy sértetlen szállításként, vagy a tiltott áruk kiemelésével és lefoglalásával, teljes vagy részleges behelyettesítésével követhet´ók nyomon.
3. Ellen´órzött szállítások alkalmazására mindig eseti
döntés alapján kerül sor, és szükség esetén figyelembe kell
venni az illetékes hatóságok közötti pénzügyi rendelkezéseket és megállapodásokat.
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Az áruk tiltott forgalmazása elleni harc

8. Cikk

5. Cikk

A Szerz´ód´ó Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre
vagy megkeresés alapján, a másik Szerz´ód´ó Fél vámhatóságához eljuttatnak minden olyan vámjogszabálysértéssel
kapcsolatos információt, amelyet az felhasználhat, különös tekintettel az alábbiakra:
a) a másik Szerz´ód´ó Fél vámjogszabályait megsért´ó
vagy ezzel gyanúsítható természetes vagy jogi személyek;
b) bizonyosan vagy feltehet´óen jogellenes forgalom
tárgyát képez´ó áruk;
c) a másik Szerz´ód´ó Fél vámjogszabályait sért´ó cselekmények során bizonyosan vagy feltehet´óen használt szállítóeszközök;
d) a vámjogszabálysértések során bizonyosan vagy feltehet´óen alkalmazott módszerek és eszközök.

A vámhatóságok saját kezdeményezésre vagy megkeresés alapján, késedelem nélkül, megadnak egymásnak minden olyan cselekménnyel kapcsolatos információt, melyek
bizonyosan vagy feltehet´óen az egyik Szerz´ód´ó Fél államának területén a hatályos vámjogszabályokba ütköznek, a
következ´ó területeken:
a) érzékeny vagy stratégiai áruk mozgása, amelyek
nemzetközi szerz´ódések vagy vonatkozó többoldalú megállapodások (vagy rendelkezések) értelmében különleges
ellen´órzést igényelnek és/vagy megfelelnek az atomsorompó egyezményben támasztott követelményeknek;
b) kábítószerek és pszichotrop anyagok mozgása;
c) m´úvészeti tárgyak és régiségek, amelyek az egyik
Szerz´ód´ó Fél számára jelent´ós történelmi, kulturális vagy
archeológiai értéket képviselnek;
d) mérgez´ó anyagok, valamint egyéb, a környezetre
vagy egészségre káros anyagok, továbbá a veszélyes hulladékok mozgása;
e) magas adó-, vám- vagy költségtartalmú áruk mozgása, különös tekintettel a szeszes italokra és a dohánygyártmányokra.

Az információk megküldése
6. Cikk
1. A Szerz´ód´ó Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre vagy megkeresés alapján megadnak egymásnak minden olyan információt, amely el´ósegíti
a) a vámok, adók és egyéb illetékek pontos beszedését,
különösen a vámérték pontos megállapítását és az áruk
tarifális osztályozását;
b) a behozatali, kiviteli és tranzit korlátozások és tilalmak pontos végrehajtását.

9. Cikk
Az egyik Szerz´ód´ó Fél vámhatósága saját kezdeményezésére vagy megkeresésre megküldi a másik Szerz´ód´ó Fél
vámhatóságának mindazokat a jelentéseket, bizonyítékokat vagy okmányok hitelesített másolatait, amelyek minden rendelkezésre álló információt tartalmaznak a másik
Szerz´ód´ó Fél vámjogszabályai megszegését bizonyító vagy
ennek alapos gyanúját kelt´ó, felderített vagy tervezett cselekményekr´ól.

10. Cikk
A jelen Megállapodás értelmében átadott okmányok helyettesíthet´ók az ugyanilyen célra bármilyen formában készített számítógépes információval. Az anyag értelmezéséhez
vagy felhasználásához szükséges minden információt egyidej´úleg meg kell küldeni.

11. Cikk

2. Amennyiben a megkeresett vámhatóság nem rendelkezik a kért információval, azt a bels´ó jogszabályokkal
összhangban, saját hatáskörben beszerzi.

1. Eredeti okmányok csak abban az esetben kérhet´ók,
ha a hitelesített másolatok nem elegend´óek.

7. Cikk

2. A másik Szerz´ód´ó Fél vámhatóságától kapott eredeti
okmányokat a lehet´ó legrövidebb id´ón belül vissza kell
küldeni.

A Szerz´ód´ó Felek vámhatóságai megkeresés alapján
tájékoztatják egymást, hogy
a) a megkeres´ó Szerz´ód´ó Fél államának területére bevitt árukat a jogszabályokkal összhangban vitték-e ki a
megkeresett Szerz´ód´ó Fél államának területér´ól;
b) a megkeres´ó Szerz´ód´ó Fél államának területér´ól kivitt árukat a jogszabályokkal összhangban vitték-e be a
megkeresett Szerz´ód´ó Fél államának területére, és ez milyen vámeljárásban történt.

Vizsgálat
12. Cikk
1. Ha az egyik Szerz´ód´ó Fél vámhatósága kéri, a másik
Szerz´ód´ó Fél vámhatósága hivatalos vizsgálatokat kezdeményezhet azon cselekményekkel kapcsolatban, amelyek
a vámjogszabályokkal bizonyosan vagy feltehet´óen ellen-
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tétesek. Az ilyen vizsgálatokkal kapcsolatos eredményeket
közlik a megkeres´ó vámhatósággal.
2. Az ilyen vizsgálatokat a megkeresett Szerz´ód´ó Fél
törvényeinek és szabályainak megfelel´óen kell lefolytatni.
A megkeresett hatóságnak úgy kell eljárnia, mintha saját
ügyében, vagy pedig egy saját országabeli hatóság kérelmére járna el.
3. Az egyik Szerz´ód´ó Fél vámhatóságának tisztvisel´ói
kivételes esetekben, és a másik Szerz´ód´ó Fél vámhatóságának egyetértésével, jelen lehetnek a másik Szerz´ód´ó Fél
területén a megkeres´ó Szerz´ód´ó Fél vámjogszabályai megsértésének vizsgálata esetén.

Szakért´ók és tanúk
13. Cikk
1. Az egyik Szerz´ód´ó Fél bíróságának vagy hatóságának
kérésére, vámjogszabályok megsértése esetén, a másik
Szerz´ód´ó Fél vámhatósága felhatalmazhatja tisztvisel´óit,
hogy tanúként vagy szakért´óként jelenjenek meg a bíróságok vagy hatóságok el´ótt. A felkérésben világosan közölni
kell, hogy milyen ügyben és milyen min´óségben kell a
tisztvisel´ónek megjelennie.
2. A szakért´ónek vagy tanúnak felkért tisztvisel´ónek
joga van megtagadni a bizonyíték- vagy nyilatkozatadást,
ha a saját államának vagy a megkeres´ó Szerz´ód´ó Fél törvényei értelmében erre jogosult vagy köteles.

Tisztvisel´ók tartózkodása
14. Cikk
Ha a jelen Megállapodás értelmében az egyik Szerz´ód´ó
Fél vámhatóságának tisztvisel´ói jelen vannak a másik Szerz´ód´ó Fél államának területén, minden esetben bizonyítaniuk kell hivatalos min´óségüket. A tisztvisel´ók nem viselhetnek egyenruhát és fegyvert.
Az információk és okmányok felhasználása
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3. A jelen Megállapodás alapján bármilyen formában
közölt információt ugyanolyan módon kell védeni, mintha
saját államának információiról lenne szó. Az információt
átvev´ó vámhatóságnak a megkapott információt és okmányokat bizalmasan kell kezelnie, ha a másik Szerz´ód´ó Fél
vámhatósága ezt kéri.

16. Cikk
A Szerz´ód´ó Felek jogszabályainak megfelel´óen, a személyes adatok védelmére legalább az alábbi feltételek érvényesek:
a) személyes adatokat nem lehet továbbítani, ha alaposan feltehet´ó, hogy az adatok továbbítása vagy felhasználása ellentétes bármely Szerz´ód´ó Fél jogi alapelveivel, és
különösen akkor, ha az érintett személy jogtalan hátrányokat szenvedne ezáltal. Kérés alapján, az adatot átvev´ó
vámhatóság tájékoztatja az adatszolgáltató vámhatóságot
az információ felhasználásáról és az elért eredményekr´ól;
b) a személyes adatokat csak vámhatóságok, más b´únüldöz´ó szervek, és peres eljárások esetén az ügyészség vagy a
bíróságok részére lehet továbbítani. Ezen információk az
információt felhasználó személyeken kívül más személyek
részére csak akkor adhatók át, ha az információt átadó hatóságok ehhez kifejezetten hozzájárulnak, vagy az információt
átvev´ó hatóságoknak a törvények ezt megengedik;
c) a megkeresett vámhatóság köteles meggy´óz´ódni az
átadandó személyes adat helyességér´ól és hitelességér´ól.
Ha kiderül, hogy helytelen vagy át nem adható személyes
adatot továbbítottak, a megkeresett vámhatóságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a megkeres´ó vámhatóságot
err´ól a tényr´ól. A megkeres´ó hatóság kijavítja, megsemmisíti vagy törli a személyes adatot, ha erre kérik;
d) a megkeresett vámhatóság a személyes adattal együtt
közli a saját jogrendjében érvényes adattörlési határid´óket. A személyes adatot a nyilvántartása szükségességének megsz´únésekor törölni kell;
e) a Szerz´ód´ó Felek vámhatóságai kötelesek az átadott
és átvett személyes adatokról nyilvántartást vezetni, és
hatásosan védeni a személyes adatokat az illetéktelen hozzáférést´ól, változtatástól, nyilvánosságra hozataltól, sérülést´ól vagy megsemmisülést´ól.

15. Cikk
17. Cikk
1. A beszerzett információk és okmányok csak a jelen
Megállapodás céljaira használhatók fel. Semmilyen más
célra nem használhatók fel, kivéve, ha az ilyen felhasználáshoz a kibocsátó vámhatóság írásban hozzájárul.
2. A jelen Cikk 1. bekezdése rendelkezéseit nem lehet
alkalmazni a kábítószerekkel és a pszichotrop anyagokkal
kapcsolatos jogszabálysértésekre vonatkozó információkra. Ezen információkat a közvetlenül a jogellenes kábítószer-forgalom elleni harccal foglalkozó más hatóságoknak
kell megküldeni.

1. A Szerz´ód´ó Felek vámhatóságai a jelen Megállapodás
céljaival összhangban és a Megállapodás keretei között az
általuk gy´újtött bizonyítékokban, jelentésekben és tanúvallomásokban, valamint bíróság és más hatóság el´ótti
eljárásokban felhasználhatják a jelen Megállapodásnak
megfelel´óen beszerzett információkat és okmányokat.
2. Az ilyen információknak és okmányoknak a bíróság
el´ótt bizonyítékként való felhasználását és bizonyító erejét
a nemzeti jogszabályok határozzák meg.
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A segítségnyújtási kötelezettség alóli kivételek
18. Cikk
1. Ha az egyik Szerz´ód´ó Fél vámhatósága úgy ítéli meg,
hogy a megkeresésben foglaltak teljesítése sértené állama
szuverenitását, közrendjét, biztonságát vagy más lényeges
érdekét, vagy ipari, kereskedelmi és szakmai titok megsértését eredményezné, vagy a hazai jogszabályok alapelveivel
ellentétes lenne, visszautasíthatja a segítségnyújtást, vagy
a segítségnyújtást bizonyos feltételekhez kötheti.
2. Ha a segítségnyújtást visszautasítják, írásban azonnal
tájékoztatni kell a megkeres´ó vámhatóságot a döntésr´ól és
az okairól.
3. Amennyiben az egyik Szerz´ód´ó Fél vámhatósága olyan
segítséget kér, amelyet kérés esetén saját maga nem tudna
megadni, akkor megkeresésében fel kell hívni e tényre a
figyelmet. Az ilyen megkeresés teljesítését a megkeresett
Szerz´ód´ó Fél törvényeinek megfelel´óen kell végrehajtani.

Okmányok megküldése
19. Cikk
1. Az egyik Szerz´ód´ó Fél vámhatóságának megkeresése
alapján, a másik Szerz´ód´ó Fél vámhatósága megküldi az
ügyben érintett és területén tartózkodó természetes, illetve telephellyel rendelkez´ó jogi személyek részére a vámjogszabályt alkalmazó adminisztratív hatóságoktól származó okiratokat, határozatokat.
2. Az okmányok megküldése a megkeresett Szerz´ód´ó
Fél törvényei szerint történik. Az okmányok megküldése
történhet a megkeresésben szerepl´ó más módon és formában is, feltéve, hogy az nem ellentétes a megkeresett Szerz´ód´ó Fél törvényeivel.
3. Az okmányküldés tényét egy dátummal és az érintett
személy aláírásával ellátott átvételi elismervényen, vagy
pedig a megkeresett Szerz´ód´ó Fél illetékes hatósága által
kiállított bizonylaton kell rögzíteni, megjelölve az okmányküldés módját és id´ópontját.
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mazhatják a helyi vámhatóságokat, hogy kapcsolatban álljanak egymással, a Szerz´ód´ó Felek központi vámhatóságainak illetékességén belüli külön megállapodás alapján.

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma
21. Cikk
1. A jelen Megállapodás szerinti megkereséseket írásban kell elkészíteni. A megkeresések teljesítéséhez szükséges okmányokat mellékelni kell a megkereséshez. A
sürg´ósséggel szóban el´óterjesztett megkereséseket írásban
késedelem nélkül meg kell er´ósíteni.
2. A jelen Cikk 1. bekezdése szerinti megkereséseknek
az alábbi információkat kell tartalmazniuk:
a) a megkeres´ó vámhatóság megnevezését;
b) a kért intézkedést;
c) a megkeresés tárgyát és okát;
d) a vonatkozó törvényeket, rendelkezéseket és más
jogi tényez´óket;
e) a jogszabálysértések elkövetésével gyanúsított természetes és jogi személyekre vonatkozó adatokat;
f) a fontosabb tények összefoglalását, a 19. Cikkben
foglaltak kivételével.
3. A megkeresés a megkeresett vámhatóság hivatalos nyelvén vagy ezen hatóság által elfogadott nyelven történik.
4. Ha a megkeresés nem felel meg a formai követelményeknek, akkor a megkeresés helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni, de ez nem befolyásolja a halaszthatatlan
intézkedések megtételét.

Költségek
22. Cikk
A Szerz´ód´ó Felek vámhatóságai lemondanak a jelen Megállapodás végrehajtása során felmerül´ó költségek megtérítésével kapcsolatos minden igényr´ól a 13. Cikkben meghatározott tanúk és szakért´ók költségeinek kivételével.

Segítségnyújtás
20. Cikk

Területi hatály, teljesítés és értelmezés

1. A jelen Megállapodásban meghatározott segítségnyújtás közvetlenül a Szerz´ód´ó Felek központi vámhatóságai: Magyarországon a Vám- és Pénzügy´órség Országos
Parancsnoksága és Finnországban a Nemzeti Vámigazgatás között történik.
2. A Szerz´ód´ó Felek központi vámhatóságai rendelkezhetnek arról, hogy központi parancsnokságaik egységei
közvetlen kapcsolatban álljanak egymással, és felhatal-

23. Cikk
1. Jelen Megállapodást a Magyar Köztársaság vámterületén és a Finn Köztársaság vámterületén kell alkalmazni.
2. Jelen Megállapodás nem zárja ki, hogy a Szerz´ód´ó
Felek nagyobb mérték´ú segítséget nyújtsanak egymásnak
más nemzetközi megállapodások értelmében, vagy, ha saját törvényeik ezt megengedik.
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3. A Szerz´ód´ó Felek központi vámhatóságai kölcsönösen megállapodnak a jelen Megállapodás teljesítéséhez
szükséges intézkedések részleteir´ól.
4. A Szerz´ód´ó Felek központi vámhatóságai kölcsönös
megállapodás alapján törekednek a jelen Megállapodás
értelmezéséb´ól vagy alkalmazásából adódó problémák
megoldására.

Kiegészítés
24. Cikk
A 15. és 16. Cikkek sérelme nélkül, a jelen Megállapodás
nem érintheti hátrányosan az Európai Közösség Bizottsága illetékes hatóságai és a Finn Köztársaság vámhatóságai
közötti, az Uniós érdeket képez´ó bármely vámügyi információ közlését szabályozó rendelkezéseket.

Hatálybalépés és megsz´únés
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
5/1999. (III. 11.) EüM
rendelete
a közgyógyellátásra jogosultak részére
térítésmentesen rendelhet´ó gyógyszerekr´ól szóló
10/1995. (II. 24.) NM rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. §-ának (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján — a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
A közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen
rendelhet´ó gyógyszerekr´ól szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

25. Cikk
1. Jelen Megállapodás 60 nappal azután lép hatályba,
amikor a Szerz´ód´ó Felek diplomáciai úton értesítik egymást a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos intézkedések megtételér´ól.
2. Jelen Megállapodást a Szerz´ód´ó Felek bármelyike
felmondhatja a másik Szerz´ód´ó Félhez diplomáciai úton
küldött írásos értesítéssel. A Megállapodás hatálya az értesítésnek a másik Szerz´ód´ó Félhez történt megérkezését
követ´ó hat hónap elteltével sz´únik meg.
Készült Helsinkiben, 1998. május 27-én, két példányban, magyar, finn és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás rendelkezéseinek értelmezéséb´ól adódó eltérések esetén az angol szöveg az
irányadó.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

A Finn Köztársaság
Kormánya nevében

Arnold Mihály s. k.

B. O. Johansson s. k.’’

3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A Megállapodás rendelkezéseit 1999. január 17. napjától kell
alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2. §
Ez a rendelet 1999. április 1. napján lép hatályba.
Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet
az 5/1999. (III. 11.) EüM rendelethez
,,Melléklet
a 10/1995. (II. 24.) NM rendelethez
1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények
Acepramin granulátum
Aciphen ken´ócs
Adebit tabl.
Aktiferrin cseppek
Aktiferrin kapszula
Aktiferrin szirup
Aktil 375 mg filmtabl.
Aktil 625 mg filmtabl.
Aktil forte szuszpenzió
Aktil szuszpenzió
Aldecin aeroszol
Algopyrin inj.
Algopyrin tabl.
Alkcema ken´ócs
Almagel szuszpenzió

240 g
20 g
40 ×
30 ml
50 ×
100 ml
21 ×
21 ×
100 ml
100 ml
10 ml
5 × 2 ml
10 ×
25 g
200 ml

1999/20. szám
Alusulin tabl.
Ambroxol-Q 15 mg/5 ml szirup
Ambroxol-Q 30 mg tabl.
Amilorid comp. Pharmavit tabl.
Amilozid-B tabl.
Amoxicillin 4 g/80 ml por sziruphoz
Amoxicillin 250 mg kapszula
Amoxicillin 750 mg tabl.
Amoxicillin 1000 mg tabl.
Amoxicillin Pharmavit 1000 mg tabl.
Andaxin tabl.
Antaethyl 500 mg tabl.
Anteovin tabl.
Apranax 550 mg filmtabl.
Aqua destillata pro inj.
Aqua destillata pro inj.
Arthrofluor ken´ócs
Astmopent aeroszol
Astmopent tabl.
A.T. 10 oldat
Atenolol-B 50 mg tabl.
Atenolol-B 100 mg tabl.
Atenolol Pharmavit 50 mg filmtabl.
Atenolol Pharmavit 100 mg filmtabl.
Augmentin-Biogal 375 mg filmtabl.
Augmentin 625 mg filmtabl.
Augmentin-Biogal 156 mg/5 ml por
sziruphoz
Augmentin 312 mg/5 ml por sziruphoz
Bayolin ken´ócs
Beclocort forte aeroszol
Beclocort mite aeroszol
BEN-U-RON szirup
Berodual aeroszol
Berotec aeroszol
Betacid granulált porkeverék
Betadine hüvelykúp
Betadine ken´ócs
Betaloc 50 mg tabl.
Betaloc 50 mg tabl.
Betaloc 100 mg tabl.
Betaserc 8 mg tabl.
Betaserc 16 mg tabl.
Betoptic szemcsepp
Bilagit drg.
Biovital Vitamin E kapszula
Bispan tabl.
Blokium 50 tabl.
Blokium 100 tabl.
Blokium diu tabl.
Bricanyl elixír
Bricanyl spray
Bricanyl tabl.
Bricanyl Turbohaler 0,5 mg/adag por
inhalációhoz
Brulamycin szemcsepp
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60 ×
100 ml
20 ×
30 ×
20 ×
80 ml-hez
10 ×
10 ×
10 ×
10 ×
20 ×
20 ×
63 ×
30 ×
10 × 5 ml
10 × 10 ml
50 g
20 ml
20 ×
15 ml
30 ×
30 ×
30 ×
30 ×
21 ×
21 ×
100 ml-hez
100 ml-hez
50 g
10 ml (13,81 g)
10 ml (13,81 g)
100 ml
21 g
15 ml
50 g
14 ×
20 g
30 ×
100 ×
20 ×
100 ×
60 ×
5 ml
30 ×
60 ×
20 ×
30 ×
30 ×
20 ×
100 ml
14 g
20 ×
200 adag
5 ml

Budesonid-Polfa forte aeroszol
Budesonid-Polfa mite aeroszol
Calciphedrin tabl.
Calcium Pharmavit 500 mg pezsg´ótabl.
Candibene 100 mg hüvelytabl.
Candibene 200 mg hüvelytabl.
Candibene 1% krém
Canesten hüvelytabl.
Canesten ken´ócs
Canesten oldat
Captopril Pharmavit 12,5 mg tabl.
Captopril Pharmavit 12,5 mg tabl.
Captopril Pharmavit 25 mg tabl.
Captopril Pharmavit 25 mg tabl.
Captopril Pharmavit 50 mg tabl.
Captopril Pharmavit 50 mg tabl.
Carbo activatus 125 mg tabl.
Cavinton tabl.
Celestone 0,5 mg tabl.
Celestone 0,5 mg tabl.
Cerucal tabl.
Chinidin retard 0,3 g tabl.
Chinidinum sulfuricum 0,2 g tabl.
Chinofungin spray
Chinofungin spray
Chinopamil R 120 kapszula
Chinopamil R 180 kapszula
Chinopamil R 240 kapszula
Chinotal drg.
Chlordiazepoxid L.F.M. 5 mg tabl.
Cholagol oldat
Choriogonin 1500 NE inj.
Cimehexal 200 mg filmtab.
Cimehexal 200 mg filmtab.
Cimehexal 400 mg filmtab.
Cimehexal 400 mg filmtab.
Cimetidin Pharmavit 400 mg filmtabl.
Claritine 1 mg/1 ml szirup
Claritine tabl.
Clostilbegyt tabl.
Colchicum dispert drg.
Cordaflex filmtabl.
Cordaflex 20 mg retard filmtabl.
Cordarone 200 mg tabl.
Coverex 4 mg tabl.
Cromolyn 20 mg kapszula
Crupodex sebhint´ópor
Crupodex sebtampon
Crupodex sebtampon
Cusimolol 0,25% szemcsepp
Cusimolol 0,5% szemcsepp
Delagil tabl.
Demalgon tabl.
Demalgon végbélkúp
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200 adag
200 adag
20 ×
20 ×
6×
3×
30 g
6×
20 g
20 ml
30 ×
50 ×
30 ×
50 ×
30 ×
50 ×
40 ×
50 ×
30 ×
100 ×
50 ×
25 ×
30 ×
50 g
100 g
30 ×
30 ×
30 ×
100 ×
20 ×
10 ml
5 poramp.
+5 × 2 ml
50 ×
100 ×
50 ×
100 ×
50 ×
120 ml
20 ×
10×
20 ×
100 ×
60 ×
60 ×
30 ×
2 × 50
60 g
10 × 1 g
100× 1 g
5 ml
5 ml
30 ×
10 ×
5×
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Dentocar tabl.
Dentocar forte tabl.
Depressan tabl.
Diaphyllin végbélkúp
Diclac 5% gél
Diclofenac-B 100 mg végbélkúp
Diclofenac Duo Pharmavit 75 mg
kapszula
Diclofenac Pharmavit 1% gél
Diclofenac Pharmavit 100 mg retard
filmtabl.
Diclofenac Pharmavit 100 mg végbélkúp
Dicynone tabl.
Dienoestrol 0,1% ken´ócs
Digifungin hint´ópor
Digimerck minor 0,07 tabl.
Diltan-60 SR retard kapszula
Diltan-90 SR retard kapszula
Diprophos inj.
Diprosalic-Alkaloida 0,05% ken´ócs
Diprosalic oldat
Ditropan tabl.
Donalgin kapszula
Dopaflex tabl.
Doxilek 500 mg kapszula
Doxiproct ken´ócs
Doxium 500 mg kapszula
Doxium tabl.
Doxivenil gél
Doxivenil gél
Doxypharm-100 filmtab.
Duellin 10 mg/100 mg tabl.
Duellin 25 mg/100 mg tabl.
Duellin 25 mg/250 mg tabl.
Ebrimycin gél
Ednyt 2,5 mg tabl.
Ednyt 5,0 mg tabl.
Ednyt 10,0 mg tabl.
Ednyt 20,0 mg tabl.
Efferalgan paracetamol 500 mg tabl.
Egifilin 50 mg retard kapszula
Egifilin 300 mg retard kapszula
Eltroxin 50 mcg tabl.
Eltroxin 100 mcg tabl.
Erigon szirup
Ergam cseppek
Eryc 250 mg kapszula
Erythrotrop granulátum sziruphoz
Estrofem 2 mg filmtab.
Estrofem 4 mg filmtab.
Estulic 1 mg tabl.
Euthyrox 50 tabl.
Euthyrox 100 tabl.
Euthyrox 150 tabl.
Fenistil cseppek
Fenistil 24 kapszula

MAGYAR KÖZLÖNY
100 ×
50 ×
50 ×
10 ×
50 g
10 ×
30 ×
40 g
30 ×
6×
20 ×
20 g
50 g
50 ×
50 ×
20 ×
5 × 1 ml
30 g
30 ml
30 ×
30 ×
50 ×
30 ×
30 g
30 ×
20 ×
40 g
100 g
16 ×
50 ×
50 ×
50 ×
10 g
28 ×
28 ×
28 ×
28 ×
10 ×
20 ×
20 ×
100 ×
100 ×
200 g
10 ml
24 ×
60 ml-hez
28 ×
28 ×
20 ×
50 ×
50 ×
50 ×
20 ml
10 ×

Fenistil 24 kapszula
Fenistil retard tabl.
Ferro-Gradumet filmtab.
Flector EP 60 g gél
Flector EP 100 g gél
Flucinar ken´ócs
Flucinar N ken´ócs
Folsav 3 mg tabl.
Ftorocort ken´ócs
Furon 40 mg tabl.
Furon 40 mg tabl.
Furosemid 40 mg tabl.
Galantase por
Garasone szem- és fülcsepp
Garasone szemken´ócs
Germicid-C végbélkúp gyermekeknek
Gerovit kapszula
Gilemal tabl.
Glibenclamid Pharmavit 3,5 mg tabl.
Glicerines 2 g végbélkúp
Glicerines 3 g végbélkúp
Glucobene 1,75 mg tabl.
Glucobene 3,5 mg tabl.
Glucobene 3,5 mg tabl.
Glycosept oldat
Griseofulvin 125 mg tabl.
Hemorid ken´ócs
Hevizos ken´ócs
Hotemin 10 mg végbélkúp
Hotemin 20 mg végbélkúp
Huma-ASA 325 mg filmtabl.
Huma-ASA 650 mg filmtabl.
HUMA-Captoril 12,5 mg tabl.
HUMA-Captoril 25 mg tabl.
HUMA-Captoril 50 mg tabl.
HUMA-Captoril 100 mg tabl.
Humacarpin 1% szemcsepp
Humacarpin 2% szemcsepp
Huma-Difenac 25 mg filmtabl.
Huma-Difenac 50 mg filmtabl.
Huma-Digoxin 0,25 mg tabl.
Huma-Doxylin 100 mg kapszula
Huma—Doxylin 100 mg kapszula
Humalac A m´úkönny
Humalac B m´úkönny
Humalac C m´úkönny
Humamoxin 125 mg/5 ml por szuszpenzióhoz
Humamoxin 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz
Huma-Naprox 250 mg tabl.
Huma-Nifedin 10 mg kapszula
Huma-Pindol 5 mg tabl.
Huma-Pindol 10 mg tabl.
Huma-Pirocam 10 mg kapszula
Huma-Pirocam 20 mg kapszula
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20 ×
20 ×
30 ×
1×
1×
15 g
15 g
50 ×
15 g
20 ×
50 ×
20 ×
50 × 0,5 g
5 ml
5g
6×
20 ×
30 ×
30 ×
10 ×
10 ×
120 ×
30 ×
120 ×
30 ml
100 ×
20 g
3g
10 ×
10 ×
20 ×
20 ×
30 ×
30 ×
20 ×
20 ×
10 ml
10 ml
30 ×
30 ×
50 ×
8×
100 ×
10 ml
10 ml
10 ml
100 ml-hez
100 ml-hez
30 ×
100 ×
30 ×
30 ×
20 ×
20 ×
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Huma-Profen 200 mg filmtabl.
Huma-Pronol 40 mg tabl.
Huma-Purol 100 mg tabl.
Huma-Purol 300 mg tabl.
Huma-Ranidine 150 mg filmtabl.
Huma-Ranidine 300 mg filmtabl.
Huma-Salmol tabl.
Huma-Sorbide 10 mg tabl.
Huma-Sorbide 30 mg tabl.
Huma-Spiroton 100 mg tabl.
Huma-Spiroton 25 mg tabl.
Huma-Thalidone 50 mg tabl.
Huma-Thalidone 100 mg tabl.
Huma-Zolamide 250 mg tabl.
Hydrocortison 2,5% ken´ócs
Hygroton 25 mg tabl.
Hygroton 50 mg tabl.
Hyperol tabl.
Hyperol tabl.
Hypothiazid 25 mg tabl.
Hypothiazid 100 mg tabl.
Indometacinum 25 mg kapszula
Indometacinum 50 mg végbélkúp
Indometacinum 100 mg végbélkúp
Innogem 300 mg kapszula
ISDN-AL 20 retard kapszula
ISDN-AL 40 retard kapszula
ISDN-AL 60 retard kapszula
ISDN-AL 80 retard kapszula
ISDN-Q 20 mg retard kapszula
ISDN-Q 40 mg retard kapszula
ISMN-AL 20 tabl.
ISMN-AL 20 tabl.
ISMN-AL 40 tabl.
ISMN-AL 40 tabl.
ISMN Pharmavit 60 mg retard kapszula
ISMN Pharmavit 20 mg tabl.
ISMN Pharmavit 40 mg tabl.
Isopto-Cetapred szuszpenziós szemcsepp
Isospan SR 40 mg kapszula
Isospan SR 60 mg kapszula
Istopirin tabl.
Jód plus tabl.
Jumex tabl.
Kaldyum 600 mg retard kapszula
Kaldyum 600 mg retard kapszula
Kalium durules 1 g tabl.
Kalium-R tabl.
Kefalgin drg.
Kemadrin 5 mg tabl.
Kenalog 40 mg inj.
Ketotifen L.F.M. 1 mg tabl.
Klion tabl.
Konakion 10 mg drg.
Konakion MM inj.
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100 ×
50 ×
50 ×
50 ×
60 ×
30 ×
30 ×
50 ×
50 ×
20 ×
20 ×
30 ×
30 ×
20 ×
20 g
30 ×
30 ×
10 ×
100 ×
20 ×
20 ×
30 ×
10 ×
5×
100 ×
50 ×
50 ×
50 ×
50 ×
30 ×
30 ×
60 ×
100 ×
60 ×
100 ×
30 ×
60 ×
30 ×
5 ml
30 ×
30 ×
10 ×
60 ×
50 ×
50 ×
100 ×
30 ×
30 ×
12 ×
100 ×
5 × 1 ml
30 ×
20 ×
100 ×
5 × 1 ml

Konakion MM paediatric 2 mg inj.
Laevolac-Laktulóz 134 szirup
Laevolac-Laktulóz 670 g szirup
Laevovit D3 cseppek
Laevovit D3 cseppek
Legalon 140 kapszula
Legalon 140 kapszula
Lipanthyl kapszula
Lorinden A ken´ócs
Lorinden T ken´ócs
Magnesium Pharmavit 250 mg pezsg´ótabl.
Makrofer pezsg´ótabl.
Maripen extra tabl.
Maripen tabl.
Maripen tabl.
Medazepam-Q 10 mg tabl.
Medrol 4 mg tabl.
Medrol 4 mg tabl.
Medrol 16 mg tabl.
Medrol 32 mg tabl.
Melleril 25 mg filmtabl.
Melleril 100 mg filmtabl.
Melleril 200 mg retard tabl.
Meristin tabl.
Meristin végbélkúp
Meromycin 25 ml oldat
Metohexal 50 mg tabl.
Metohexal 50 mg tabl.
Metohexal 100 mg tabl.
Metohexal 100 mg tabl.
Metoprolol-B 50 mg tabl.
Metoprolol-B 100 mg tabl.
Metothyrin tabl.
Metypred 4 mg tabl.
Milurit 100 mg tabl
Milurit 300 mg tabl.
Minilip 600 mg filmtabl.
Minipress 1 mg retard kapszula
Minipress 2 mg retard kapszula
Minipress 4 mg retard kapszula
Minipress 6 mg retard kapszula
Minipress 1 mg tabl.
Minipress 2 mg tabl.
Mintezol szuszpenzió
Mono Mack Depot 100 mg retard
tabl.
Motilium filmtabl.
Mydeton 150 mg bélben oldódó drg.
Mydeton 150 mg filmtabl.
Myoflexin tabl.
Naprosyn tabl.
Naprosyn 500 mg végbélkúp
Naproxen Natrium-B 550 mg filmtabl.
Natrium chloratum 0,9% inj.
Natrium chloratum 0,9% inj.

1369
5 × 0,2 ml
100 ml
500 ml
15 ml
100 ml
30 ×
60 ×
50 ×
15 g
15 g
20 ×
20 ×
10 ×
12 ×
100 ×
50 ×
30 ×
100 ×
50 ×
20 ×
20 ×
100 ×
10 ×
20 ×
5×
1×
50 ×
100 ×
50 ×
100 ×
56 ×
56 ×
25 ×
100 ×
50 ×
30 ×
60 ×
30 ×
30 ×
30 ×
30 ×
100 ×
100 ×
30 ml
28 ×
50 ×
30 ×
30 ×
20 ×
30 ×
10 ×
30 ×
10 × 10 ml
100 × 10 ml
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Neogranormon ken´ócs
Neomagnol tabl.
Neo-Panpur filmtabl.
Neotroparin tabl.
Nifedipin Pharmavit 20 mg retard
filmtabl.
Nilacid tabl.
Nitrolingual aeroszol
Nitromint aeroszol
Nitromint 0,5 mg tabl.
Nitromint 2,6 mg retard tabl.
Nizoral 2% krém
Nizoral tabl.
Noditran végbélkúp
Norcolut tabl.
No-Spa 40 mg inj.
No-Spa 40 mg tabl.
Novascabin emulzió
Novorin 0,05% orrcsepp
Novorin 0,1% orrcsepp
Olicard 40 retard kapszula
Olicard 60 retard kapszula
Oticur fülcsepp
Otosporin fülcsepp
Ovestin 1 mg tabl.
Panalgorin tabl.
Panalgorin tabl.
Panangin drg.
Pankreoflat drg.
Pankreoflat drg.
Papaverinum hydrochloricum inj.
Papaverinum hydrochloricum 0,04 g
tabl.
Paxirasol oldat
Paxirasol tabl.
Pentoxifyllin-B 400 mg retard tabl.
Pentoxifyllin Pharmavit 600 mg
retard tabl.
Pimafucin krém
Pimafucort ken´ócs
Pimafucort krém
Piroxicam-B 10 mg kapszula
Piroxicam-B 20 mg kapszula
Polcortolone tabl.
Polybe inj.
Polyvitaplex 8 drg.
Polyvitaplex 10 drg.
Prednisolon 5 mg tabl.
Prednisolon 5 mg tabl.
Propafenon Pharmavit 150 mg filmtabl.
Propafenon Pharmavit 300 mg filmtabl.
Propranolol tabl.
Propycil 50 tabl.
Provera 5 mg tabl.
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25 g
10 ×
30 ×
20 ×
50 ×
50 ×
1 tartály (250 adag)
14,2 g
10 g
50 ×
60 ×
20 g
10 ×
10 ×
20 ×
5 × 2 ml
20 ×
70 g
10 ml
10 ml
50 ×
50 ×
10 g
10 ml
30 ×
10 ×
20 ×
50 ×
20 ×
50 ×
10 × 1 ml
20 ×
60 ml
20 ×
100 ×
30 ×
30 g
15 g
15 g
20 ×
20 ×
30 ×
5 × 2 ml
20 ×
20 ×
20 ×
100 ×
30 ×
30 ×
50 ×
100 ×
30 ×

Provera 10 mg tabl.
Pulmicort 50 mikrog/adag adapteres
inhalációs aeroszol
Pulmicort 200 mikrog/adag adapteres inhalációs aeroszol
Pyassan kapszula
Quamatel 20 mg filmtabl.
Quamatel 40 mg filmtabl.
Reseptyl-Urea sebhint´ópor
Resonium A por
Revidur ken´ócs
Rigevidon drg.
Ritalmex 200 kapszula
Rivotril 2 mg tabl.
Rivotril 2 mg tabl.
Rowatinex kapszula
Rubophen 100 mg tabl.
Rubophen 125 mg végbélkúp gyermekeknek
Rutascorbin tabl.
Salazopyrin 0,5 g végbélkúp
Salazopyrin EN 0,5 g tabl.
Salbutamol aeroszol
Salbutamol szirup
Sandomigran drg.
Septosyl szemken´ócs
Servinaprox 500 mg tabl.
Servitrocin 200 mg/5 ml por
Sevenal 0,1 g tabl.
Silegon 70 mg drg.
Silegon 70 mg drg.
Sinecod cseppek
Sinecod szirup
Sinecod 50 mg depot tabl.
Sorbifer durules filmtabl.
Sorbimon 20 mg tabl.
Sorbimon 20 mg tabl.
Sorbimon 40 mg tabl.
Sorbimon 40 mg tabl.
Spiropent 0,005 mg/5 ml oldat
Spiropent 0,02 mg tabl.
Stadaglicin szemcsepp
Stazepine tabl.
Stesolid 5 mg rektális oldat
Stesolid 10 mg rektális oldat
Sulfaguanidin tabl.
Sulfoptim szemken´ócs
Sumetrolim szirup
Sumetrolim tabl.
Suxilep kapszula
Suxinutin szirup
Sympathomim cseppek
Syncumar 2 mg tabl.
Taleum 1 mg inhalációs aeroszol
Taleum 5 mg inhalációs aeroszol
Taleum szemcsepp
Tanderil szemken´ócs
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30 ×
200 adag
100 adag
24 ×
28 ×
14 ×
10 g
1 × 454 g
10 g
63 ×
30 ×
30 ×
100 ×
30 ×
10 ×
5×
50 ×
10 ×
100 ×
10 ml
100 ml
30 ×
5g
20 ×
60 ml-hez
10 ×
50 ×
100 ×
30 ml
200 ml
10 ×
50 ×
50 ×
100 ×
50 ×
100 ×
100 ml
100 ×
10 ml
50 ×
4 tubus
4 tubus
30 ×
5g
100 ml
20 ×
120 ×
125 ml
10 ml
50 ×
17,3 g
19 g
10 ml
5g
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Telviran 5% krém
Telviran 200 mg tabl.
Telviran 400 mg tabl.
Tensiomin 12,5 mg tabl.
Tensiomin 12,5 mg tabl.
Tensiomin 25 mg tabl.
Tensiomin 25 mg tabl.
Tensiomin 50 mg tabl.
Tensiomin 50 mg tabl.
Tensiomin 100 mg tabl.
Tensiomin 100 mg tabl.
Tetran ken´ócs
Tetran sebhint´ópor
Tetran szemken´ócs
Theophtard 150 mg retard tabl.
Theophtard 300 mg retard tabl.
L-Thyroxin 50 Henning tabl.
L-Thyroxin 100 Henning tabl.
Tiapridal 100 mg tabl.
Tiapridal 100 mg tabl.
Timoptic 0,25% szemcsepp
Timoptic 0,5% szemcsepp
Tinidazole tabl.
Tisacid tabl.
Tisasen A+B drg.
Tisercin 25 mg filmtabl.
Tremaril 5 mg tabl.
Trental 400 drg.
Triamteren Pharmavit 50 mg tabl.
Triherpine szemcsepp
Triherpine szemken´ócs
Trisequens N filmtabl.
Trisequens N forte filmtabl.
Troparin tabl.
Troparinum combinatum tabl.
Ulceran 150 mg tabl.
Ulceran 300 mg tabl.
Ultracortenol 0,5% szemcsepp
Ultracortenol 0,5% szemken´ócs
Uregyt tabl.
Valeriana composita drg.
Vegacillin extra tabl.
Vegacillin tabl.
Venoruton kapszula
Venoruton forte 500 mg tabl.
Venter tabl.
Verapamil 40 mg drg.
Verapamil 80 mg drg.
Verapamil Pharmavit 120 mg retard
kapszula
Verapamil Pharmavit 180 mg retard
kapszula
Verapamil Pharmavit 240 mg retard
kapszula
Verospiron 50 mg kapszula
Verospiron 100 mg kapszula
Verospiron 25 mg tabl.
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2g
25 ×
35 ×
30 ×
90 ×
30 ×
90 ×
20 ×
90 ×
20 ×
90 ×
10 g
10 g
5g
50 ×
40 ×
100 ×
100 ×
20 ×
50 ×
5 ml
5 ml
4×
30 ×
30 ×
50 ×
100 ×
100 ×
30 ×
5 ml
2,5 g
28 ×
28 ×
20 ×
20 ×
60 ×
30 ×
5 ml
5g
20 ×
50 ×
10 ×
12 ×
50 ×
30 ×
50 ×
50 ×
50 ×
30 ×

Verospiron 25 mg tabl.
Verpamil 120 mg filmtabl.
Verpamil 120 mg filmtabl.
Vigantol olaj
Viregyt-K kapszula
Virolex 3% szemken´ócs
Visken tabl.
Vistagan liquifilm 0,5% szemcsepp
Vistagan liquifilm 0,5% szemcsepp
Vitamin A Bioextra 25 000 NE
kapszula
Vitamin A Bioextra 25 000 NE
kapszula
Vitamin A Bioextra 50 000 NE
kapszula
Vitamin A Bioextra 50 000 NE
kapszula
Vitamin B1 10 mg inj.
Vitamin B1 50 mg inj.
Vitamin B1 5 mg tabl.
Vitamin B1 10 mg tabl.
Vitamin B6 20 mg tabl.
Vitamin B komplex Bioextra
kapszula
Vitamin B komplex Bioextra
kapszula
Vitamin C 200 mg filmtabl.
Vitamin D3 3000 NE (Bioextra)
kapszula
Vitamin D3 3000 NE (Bioextra)
kapszula
Vitamin D3 Laevosan tabl.
Vitamin D3 Laevosan tabl.
Vitamin E Bioextra 100 mg kapszula
Vitamin E Bioextra 400 mg kapszula
Voltaren Ophtha szemcsepp
Zaditen szirup
Zaditen 1 mg tabl.
Zyrtec csepp
Zyrtec filmtabl.

1371
100 ×
30 ×
100 ×
10 ml
30 ×
4,5 g
30 ×
5 ml
3 × 5 ml
20 ×
100 ×
20 ×
100 ×
5 × 1 ml
5 × 1 ml
20 ×
20 ×
20 ×
20 ×
100 ×
20 ×
20 ×
100 ×
30 ×
90 ×
100 ×
60 ×
1 × 5 ml
100 ml
30 ×
20 ml
20 ×

2. Gyógytápszerek
Mildibe 1
Morinaga BF
Nutrilon Plus (2)

350 g
400 g
400 g

3. Immunbiológiai készítmények
Broncho-Vaxom gyermekkapszula

30 ×

30 ×
30 ×
30 ×
30 ×
20 ×

4. A szabványos Vényminták VI. Kiadásában (FoNo VI.)
hivatalos készítmények
5. A VII. Magyar Gyógyszerkönyv alapján engedélyezett
anyagok felhasználásával rendelt magisztrális gyógyszerek.’’
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A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
11/1999. (III. 11.) KHVM
rendelete
a vízügyi célel´óirányzat felhasználásáról
A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól szóló
1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 67. §-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában, valamint
az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) foglaltakra — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya a Ktv. 66. §-a (2) bekezdésének
b) pontjában megnevezett ,,Vízügyi célel´óirányzat’’ (a továbbiakban: VICE) felhasználása körében
a) az igényelhet´ó támogatás, illetve pályázat szabályaira, a pályázatokat elbíráló bizottság összetételére, a döntéshozatallal kapcsolatos egyes szabályokra,
b) a megítélt támogatások felhasználásával kapcsolatos feladatokra, az ezzel járó alapvet´ó jogokra és kötelezettségekre, továbbá a támogatás felhasználásának ellen´órzésére,
c) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben
(a továbbiakban: Vgtv.) meghatározott vízgazdálkodási
közfeladatok finanszírozásának a VICE-b´ól nem pályázati
úton történ´ó kiegészítésére
terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) közcélt szolgáló vízgazdálkodási feladat: olyan tevékenység gyakorlása, létesítmény, technológia megvalósítása, m´úködtetése, fenntartása, amely a jogszabályban meghatározott, a legszélesebb értelemben vett vízgazdálkodási
célkit´úzéseket, így a vizek hasznosítását, a hasznosítási
lehet´óségek mennyiségi és min´óségi értelemben vett meg´órzését, a vizek kártételeinek elhárítását, illetve a kártételek megel´ózését szolgálja,
b) közcélú vízgazdálkodási feladat: az államnak, az önkormányzatoknak és a vízgazdálkodási társulatoknak a
Vgtv. szerinti közfeladatai*.

* 1995. évi LVII. törvény 2. §, 4. §, 7. §, 16. § és 1. számú melléklet
11. pont.
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Felhasználási célok
2. §

(1) A VICE — a Vgtv.-ben és a Ktv.-ben* el´óírt fizetési
kötelezettségb´ól ered´ó — bevételi forrásai, a közcélt szolgáló, illetve közcélú vízgazdálkodási feladatok megvalósítását, ezen belül a Vgtv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott, a következ´ó feladatok ellátásának el´ósegítését
szolgálják:
a) a víztakarékosságot, az ivóvíz min´óség´ú víz gazdaságos felhasználását, a víz min´óségét javító és véd´ó berendezések, technológiák bevezetését, az ivóvízellátás védelmét,
biztonságának növelését, valamint a vizek kártételei elleni
védelmet szolgáló létesítmények megvalósítását;
b) a közcélú vízi létesítmények (víziközm´úvek, víz- és
szennyvízelvezet´ó, illetve -tisztító m´úvek, belterületi és
egyéb vízrendezési m´úvek) létesítését, fejlesztését, ideértve az üzemel´ó vízbázisok biztonságba helyezését, a véd´óterületek kialakítását, a jogszabályban meghatározott
egyéb vízgazdálkodási közfeladatok ellátását, továbbá vízkárok vagy egyéb természeti hatások folytán a közcélú vízi
létesítményekben keletkezett hibák kijavítását, károsodások megszüntetését;
c) a vízkészletek feltárását, a vízrajzi tevékenység fejlesztését, a távlati ivóvízbázisok védelmét, az árvíz- és belvízvédekezést, a vízmin´óségi kárelhárítást, a vízmin´óséget veszélyeztet´ó egyéb rendkívüli események következményeinek elhárítását szolgáló létesítmények megvalósítását, eszközök
beszerzését, a vízgazdálkodási kutatás és m´úszaki fejlesztés
forrásainak kiegészítését, illetve a vízgazdálkodás állami feladatainak ellátásához nyújtott egyéb támogatást, valamint a
célel´óirányzat forrásainak beszedésével és felhasználásával
kapcsolatos kiadások fedezetét, ideértve e feladatok el´ókészítését megalapozó tevékenységet is.
(2) A VICE feletti döntési hatáskört — a célel´óirányzaton belüli, a kiadási jogcímek közötti átcsoportosításra is
kiterjed´óen — a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.
(3) A VICE bevételeinek 50% -a az (1) bekezdés
a)— b) pontjaiban megjelölt célok megvalósításának támogatására, 4% -a a VICE bevételeinek beszedésével és
felhasználásával összefügg´ó kiadások fedezetére fordítható, 10% -a tartalékként az árvíz- és belvízvédekezés,
valamint a vízmin ´óségi kárelhárítás finanszírozására különítend´ó el. A VICE bevételeinek 36% -a az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt további feladatok finanszírozását szolgálja.
(4) A VICE (1) bekezdésben meghatározott bevételei
— jogszabály eltér´ó rendelkezésének hiányában — nem
vonhatók el.

* 1995. évi LVII. törvény 15. § (7) bek., 29. § (3) bek. és 1998. évi XC.
törvény 10. számú melléklet.
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(5) A VICE maradványa a következ´ó évben az (1) bekezdésben megjelölt célokra és a (3) bekezdésben meghatározott arányoknak megfelel´óen — az Áht. 49. §-ának
g) pontjában foglaltak alapján — a miniszter rendelkezése
szerint használható fel.

A pályázat kiírása
3. §
(1) A 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában megjelölt
felhasználási célok támogatása és finanszírozása, a támogatás igénybevétele pályázati úton történik. A pályázatot
a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KHVM) — a Belügyminisztériummal, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Gazdasági Minisztériummal, a Környezetvédelmi Minisztériummal, valamint a Pénzügyminisztériummal egyetértésben — írja ki a miniszter által jóváhagyott keretösszeg
alapján. A pályázati felhívást a KHVM hivatalos lapjában
— a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesít´óben (a továbbiakban: Értesít´ó) — kell közzétenni. A pályázati adatlapot az illetékes vízügyi igazgatóság (a továbbiakban:
VÍZIG) bocsátja a pályázó rendelkezésére.
(2) A pályázati kiírás tartalmazza az egyes felhasználási
célokra rendelkezésre álló keretösszegeket, a pályázat kötelez´ó tartalmi elemeit, feltételeit, a benyújtás és az elbírálás rendjének szabályait, valamint a pályázók számára
szükséges egyéb információkat.
(3) A VICE felhasználásának összehangolása, a pályázat kiírása, benyújtása, elbírálása és a támogatás folyósítása során a Kr. el´óírásainak betartásával kell eljárni.
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A pályázat elbírálása
5. §

(1) A beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban megjelölt tartalmi követelmények alapján a pályázati cél, a
támogatás helye szerint illetékes VÍZIG felülvizsgálja, és
a hozzá benyújtott támogatási kérelmeket — a Területi
Vízgazdálkodási Tanács írásbeli véleményének ismeretében — javaslatával ellátva a benyújtástól számított 30 napon belül megküldi az Országos Vízügyi F´óigazgatóságnak
(a továbbiakban: OVF). A VÍZ IG gondoskodik a pályázatnak a VICE mellett megjelölt egyéb támogatási források kezel´ói részére történ´ó haladéktalan megküldésér´ól.
(2) A víziközm´ú fejlesztési célú pályázatokat a VÍZIG
csak abban az esetben fogadhatja el, ha a pályázathoz
csatolják a — külön jogszabály* szerint el´óírt — jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányt.
(3) El´ónyben kell részesíteni azokat a víziközm´ú fejlesztési pályázatokat, amelyek kihasználatlan, felesleges kapacitással rendelkez´ó víziközm´úrendszerekhez kapcsolódnak, illetve több helyi önkormányzat összefogásával valósulnak meg.

6. §
(1) A pályázatokat döntésre a Tárcaközi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: TBB) készíti el´ó.
(2) A TBB tagjait — egy-egy f´ót — a belügyminiszter, a
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a gazdasági
miniszter, a környezetvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter, valamint két f´ót — a TBB elnökét és titkárát — a
miniszter jelöli ki.

(4) A pályázatok benyújtási határideje folyamatos, elbírálásukat legkés´óbb a benyújtást követ´ó három hónapon
belül el kell végezni.

(3) A TBB — a megalakulását követ´ó 30 napon belül —
maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a miniszter hagy jóvá.

4. §

(5) A TBB az írásbeli javaslatáról jegyz´ókönyvet készít,
amely tartalmazza
a) a pályázat lényegét, illetve a támogatással elérni kívánt célt,
b) a javaslat alapvet´ó indokait,
c) a támogatási forma és mérték meghatározásának
szempontjait és indokolását,
d) a kikötött biztosítékok megfelel´óségének szempontjait,
e) az egyes pályázatokra adott szavazatok eredményét,
f) egyéb, a javaslattev´ó által fontosnak vélt körülményeket.

(1) A VICE bevételeinek részét képez´ó mez´ógazdasági
vízhasználatok (különösen az öntözés, az állattartó telepek vízellátása, a termálvíz mez´ógazdasági hasznosítása, a
halastavak vízellátása, a rizstermelés) után a tárgyévet
megel´óz´ó évben ténylegesen befizetett vízkészletjárulék
(a továbbiakban: Vkj.) 2,2-szeresének megfelel´ó összeget
végleges pénzeszközátadásként a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet részére kell átutalni a
tárgyévet követ´ó év január 31-éig.
(2) Az átadott-átvett összeg felhasználására a pályázatot a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
írja ki.

(4) A TBB írásbeli javaslata alapján a pályázatokról és
az elfogadott pályázatok támogatásának mértékér´ól a miniszter dönt.

* 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet.
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(6) A pályázatok elbírálásáról a döntéshozó emlékeztet´ót készít, amely tartalmazza az elbírálás szempontjait, a
döntést és annak indokolását. Az emlékeztet´ót a pályázók
megtekinthetik.
(7) A pályázat alapján a célel´óirányzatból
a) vissza nem térítend´ó,
b) kamatmentes visszatérítend´ó,
c) a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos kamatozású, visszatérítend´ó,
d) az a)—c) pontokban meghatározott különböz´ó feltételek együttes alkalmazására (kombinációjára) alapozott
támogatás nyújtható.
(8) Az (7) bekezdés b) pontjában, valamint c) pontjában
meghatározott támogatás és kamatai összegének törlesztését a felhasználásra megállapított határid´ót — több évre
szóló támogatás esetén az utolsó ütemet — követ´ó évben
kell megkezdeni, és a szerz´ódésben foglaltak szerint, de
legfeljebb öt éven belül kell befejezni. A törlesztést negyedévenként egyenl´ó részletekben kell teljesíteni. Kamat
esetén a kamat összegét az alapját képez´ó támogatás
összegének visszafizetésével együtt kell megfizetni.
(9) Az elfogadott támogatási döntést követ´ó 10 munkanapon belül adatot kell szolgáltatni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére a Kr. 8. számú mellékletében el´óírtak szerint.

A pályázat eredményének kihirdetése,
a szerz´ódések megkötése és nyilvántartása
7. §
(1) A miniszter döntését — a támogatás kedvezményezettje megnevezésének, a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a támogatott program megvalósítási helyének megjelölésével — az Értesít´óben, a döntés meghozatalát követ´ó számban, de legkés´óbb 15 munkanapon belül
nyilvánosságra kell hozni, amelyet hivatalos eredményhirdetésnek kell tekinteni. A támogatásról szóló döntés kötelezettségvállalásnak min´ósül.
(2) A pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról a
pályázat nyerteseivel a támogatási cél felhasználása szerint
területileg illetékes VÍZIG szerz´ódésben állapodik meg. A
szerz´ódés megkötésére a kedvezményezett számára egyidej´úleg megfelel´ó határid´ót kell megállapítani. Ennek
id´ópontjáig a támogatási döntésre az ajánlati kötöttség
szabályait kell alkalmazni.
(3) A támogatási szerz´ódést az illetékes VÍZIG, a Kr.-ben
rögzített feltételek alapján köti meg, és a támogatást a Kr.
rendelkezései alkalmazásával folyósítja. A VÍZIG a szerz´ódések megkötésér´ól, pénzügyi teljesítésér´ól, engedélyezett
átütemezésér´ól naprakész nyilvántartást vezet, és ezekr´ól a
TBB ülése el´ótt egy héttel az OVF tájékoztatja a KHVM-et.
(4) A pályázat útján adható támogatás esetén a pályázat
tartalmi követelményei tekintetében a Kr. 8. számú mel-

1999/20. szám

lékletében szerepl´ó adatlap kitöltésér´ól az OVF gondoskodik, és a KHVM küldi meg azt a Kincstár, valamint —
több támogatási forrásra benyújtott támogatási igény esetén — az érintett el´óirányzatok kezel´ói részére, a pályázati
döntésr´ól készült emlékeztet´ó mellékleteként.
(5) A teljesítésigazolás, valamint a Kr. 9. számú mellékletében szerepl´ó kitöltött adatlap OVF-nek történ´ó megküldését követ´óen az illetékes VÍZIG intézkedik a Kincstárnál a támogatás kedvezményezett részére történ´ó kiutalásáról.
8. §
A már megítélt támogatások, illetve megkötött szerz´ódések esetleges átütemezésér´ól az illetékes VÍZIG kezdeményezésére, az OVF el´óterjesztése és a TBB javaslata
alapján a miniszter dönt.
9. §
(1) A VÍZIG a szerz´ódések megkötésér´ól, az odaítélt
támogatással kapcsolatos pénzügyi teljesítésr´ól, az engedélyezett átütemezésr´ól nyilvántartást vezet.
(2) A támogatás összegét — beruházás esetén a felhasználás pénzügyi ütemezésének megfelel´ó részletekben —
a szerz´ódésben meghatározott rendeltetéssel kell átutalni.
(3) A támogatás szerz´ódés szerinti felhasználását a
VÍZIG ellen´órzi, és ellátja a teljesítés igazolásával összefügg´ó feladatokat. A nem rendeltetésszer´ú, a szerz´ódéssel
ellentétes, illetve az attól eltér´ó felhasználásra vonatkozó
esetben megállapításait a kedvezményezettel közösen felvett jegyz´ókönyvben rögzíti.
(4) A támogatások id´óarányos felhasználásáról, illetve
a felhasználás befejezésér´ól az OVF negyedévenként tájékoztatást ad a miniszter részére.

A bevételekkel, kiadásokkal, nyilvántartásokkal,
ellen´órzéssel kapcsolatos egyéb szabályok
10. §
(1) Az OVF a VICE kezelésének operatív feladatai
végrehajtása céljából, a számvitelr´ól szóló 1991. évi XVIII.
törvényben (a továbbiakban: Szt.), valamint a költségvetési gazdálkodási rendben m´úköd´ó szervezetekre vonatkozó
számviteli szabályozásokban rögzített alapelvek, értékelési el´óírások alapján kialakítja, és írásba foglalja a VICE
adottságainak, követelményeinek leginkább megfelel´ó —
az Szt. végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó — számviteli politikát és számlarendet.
(2) Az OVF gondoskodik a VICE-t megillet´ó — a
VÍZIG-ek VICE-alszámláiról befolyó — bevételek központi nyilvántartásáról, ellátja a visszaosztott források
VÍZIG-ek által történ´ó felhasználásának ellen´órzését, il-
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letve az ezen feladatokkal összefügg´ó operatív pénzügyi
teend´óket. Naprakész nyilvántartást vezet a VICE bevételeinek és kiadásainak egyenlegér´ól.
(3) A területi operatív teend´ók ellátása a VÍZIG feladatát képezi.
(4) Az OVF a VICE bevételeir´ól és kiadásairól a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségér´ól szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet el´óírásai
szerint könyvviteli nyilvántartást vezet.
(5) Az OVF, továbbá a VÍZIG a VICE terhére vállalt
kötelezettségekr´ól, az azokkal kapcsolatos bevételekr´ól és
kiadásokról (a kötelezettségek teljesítésér´ól) jogcímenként, illetve támogatott szervezetenként naprakész nyilvántartást vezet.
(6) A VICE bevételét képez´ó mez´ógazdasági célú vízhasználatok (különösen az öntözés, az állattartó telepek vízellátása, a termálvíz mez´ógazdasági hasznosítása, a halastavak
vízellátása, a rizstermelés stb.) után teljesített befizetéseket a
VICE többi bevételét´ól elkülönítetten kell nyilvántartani.
(7) A VICE pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál
(a továbbiakban: Kincstár) vezetett számlán (a továbbiakban: VICE-számla) kell tartani.
(8) A befizetésre kötelezettek — a vízhasználók, az
üzemi fogyasztók, valamint az egyéb befizet´ók — a kötelezettség keletkezésének helye (telephely) szerint illetékes
VÍZIG Kincstárnál vezetett VICE-alszámlájára fizetik be
a Vkj.-t, a késedelmi pótlékot, az adóbírságot, a mulasztási
bírságot, a korábban nyújtott kamatmentes visszatérítend´ó támogatás és a kedvezményes kamatozású visszatérítend´ó támogatás törleszt´ó részleteit, a visszavont támogatást, az el´óírt kamatokat, továbbá a vízjogi engedély nélkül
vagy attól eltér´óen megvalósított vízi létesítmények, vízi
munkák vagy gyakorolt vízhasználatok miatt a vízügyi hatóság által kivetett bírságot (vízgazdálkodási bírság).
(9) A VÍZIG a VICE-alszámlára befizetett összegek,
továbbá a VICE-számláról visszautalt összegek terhére —
a VICE-számlára történ´ó átutalás, a megállapított támogatások szerz´ódés szerinti folyósítása, a jogszer´ú visszatérítések (például téves utalások) pénzügyi rendezése kivételével — kifizetést nem teljesíthet. A VICE-alszámla és a
VÍZIG el´óirányzat-felhasználási keretszámlája (más
számlája) között VICE-alszámlát terhel´ó pénzügyi kapcsolat nem létesíthet´ó.
(10) A VÍZIG a VICE-alszámlára teljesített — összevonva 1 millió forintot elér´ó — befizetések összegét legkés´óbb a befizetés teljesítését igazoló kincstári számlakivonat kézhezvételét követ´ó második munkanapon köteles a
VICE-számlára átutalni.
(11) A VÍZIG feladatkörébe tartozóan megállapított
támogatás összegét az OVF a VICE-számláról a VICEalszámlára — a teljesítésigazolás és számlamásolat alapján
— a VICE mindenkori pénzügyi helyzetének figyelembevételével utalja át. A VÍZIG a támogatások címén vissza-
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utalt összegeket köteles a kedvezményezett részére (számlájára) két munkanapon belül átutalni.
(12) Az OVF a VICE forrásai terhére engedélyezett
minden más kifizetést közvetlenül a VICE-számláról teljesít a jogosult részére (számlájára).

Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban — a (2) bekezdés szerinti kivétellel — 1999. január 1-jét´ól kell alkalmazni.
(2) A hatálybalépést megel´óz´óen benyújtott pályázatokra a benyújtás id´ópontjában hatályos rendelkezéseket
kell alkalmazni.
(3) Hatálybalépésével egyidej´úleg a területi vízgazdálkodási tanácsokról szóló 5/1998. (III. 11.) KHVM rendelet
3. §-a (3) bekezdésének a) pontja a következ´ó af) ponttal
egészül ki:
(A Tanács m´úködési területén véleményezi)
,,af) a vízügyi célel´óirányzatból adható támogatás felhasználására irányuló pályázatokat.’’
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
12/1999. (III. 11.) KHVM
rendelete
az Útfenntartási és -fejlesztési célel´óirányzathoz
kapcsolódó feladatok szabályozásáról
A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól szóló
1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 67. §-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában, valamint
az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) foglaltakra — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) Az Útfenntartási és -fejlesztési célel´óirányzat (a továbbiakban: célel´óirányzat) a közúti közlekedésr´ól szóló
1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 32. §-ának
(4) bekezdése alapján az állami tulajdonban lév´ó országos
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közúthálózat üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését
szolgálja, amelyb´ól az e rendeletben meghatározott feltételekkel a települési önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó helyi közúthálózat fejlesztése is támogatható.
(2) A célel´óirányzat feletti döntési hatáskört a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.
2. §
A célel´óirányzat kiadásaira
a) a központi költségvetésb´ól nyújtott állami támogatás,
b) a külön jogszabályban* meghatározottak szerint a
külföldön nyilvántartott gépjárm´úvek utáni adó 100%-a és
a belföldi gépjárm´úvek után beszedett adóból az alsó adótétellel számított összeg 50%-a,
c) a külön jogszabályokban** meghatározottak szerint az
országos közút közlekedési célú használatáért fizetett gépjárm´ú-túlsúlydíj (útvonalhasználati díj) — a koncessziós társaságot megillet´ó díj kivételével — és a közlekedési hatóság
által megállapított és kiszabott gépjárm´ú-túlsúly pótdíj (útvonalhasználati pótdíj), valamint az országos közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetett, a közlekedési hatóság által megállapított és kiszabott pótdíj,
d) a célel´óirányzat céljaira adott belföldi vagy külföldi
eredet´ú hozzájárulás és támogatás, valamint a célel´óirányzat céljait szolgáló nemzetközi segély,
e) a célel´óirányzat céljaira a települési önkormányzatok és más szervezetek által — a velük megkötött szerz´ódés
alapján — átadott hozzájárulás és támogatás, valamint
megfizetett díj
nyújt fedezetet.
3. §
(1) A 2. § b)—e) pontjaiban meghatározott, a célel´óirányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló pénzösszegeket a
Magyar Államkincstárnál vezetett ,,KHVM Útüzemeltetési, -fenntartási és -fejlesztési célel´óirányzat’’ megnevezés´ú és 10032000-01220249-55000000 számú számla javára
kell befizetni.
(2) A célel´óirányzat 2. § b)—e) pontjaiban meghatározott, a célel´óirányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló
pénzösszegek — jogszabály eltér´ó rendelkezésének hiányában — nem vonhatók el.
(3) A célel´óirányzat maradványa a következ´ó évben a
4. §-ban megjelölt célokra — az Áht. 49. §-ának g) pontjában foglalt el´óírásoknak megfelel´óen — a miniszter rendelkezése szerint használható fel.
* 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárm´úadóról.
** 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet a meghatározott össztömeget,
tengelyterhelést és méretet meghaladó járm´úvek közúti közlekedésér´ól,
a közútkezel´ói és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeir´ól és a
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról.
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A célel´óirányzatot terhel´ó kiadások
4. §
A célel´óirányzat
a) az állami tulajdonban lév´ó országos közutak — ideértve azok m´útárgyait (pl. hidak) és tartozékait — (a továbbiakban: országos közutak) fejlesztésére, ezen belül:
1. a területbiztosítást, a tervezést és el´ókészítést is
magában foglaló új út-, hídépítéseire és kapacitásb´óvít´ó út-, hídrekonstrukciós munkáira,
2. a koncesszió útján vagy az állam többségi részesedésével m´úköd´ó gazdálkodó szervezet finanszírozásában megvalósuló autópálya-, autóút- és
m´útárgyfejlesztések részbeni finanszírozására, illetve alapt´óke-emelés révén biztosított kiegészít´ó támogatására,
3. az autópálya-, autóút- és m´útárgyépítés és/vagy
-kezelés céljából létrehozandó, az állam többségi
részesedésével m´úköd´ó gazdasági társaság alapítására;
b) az országos közutak fenntartására, ezen belül a területbiztosítást, a tervezést és el´ókészítést is magában foglaló:
1. burkolatmeger´ósítésekre,
2. út-, hídfelújítási munkákra,
3. kapacitásb´óvítést nem eredményez´ó út-, hídrekonstrukciós munkákra;
c) az országos közutak üzemeltetésére, ezen belül:
1. kezelésére és m´úködtetésére,
2. karbantartására;
d) a közútkezel´ók m´úködési feltételeinek biztosítására, ezen belül:
1. az állami közútkezel´ó közhasznú társaságok
veszteségeinek fedezeteként eszközölt pótbefizetésekre, törzst´ókéjének vagy t´óketartalékának —
az állami alapfeladatok ellátásához szükséges beruházások
költségeinek
fedezetkiegészítését
szolgáló — emelésére és törzst´ókeemelésének
részeként elhatározott pótbefizetésekre,
2. a koncesszió útján vagy az állam többségi részesedésével m´úköd´ó gazdálkodó szervezet finanszírozásában megvalósult autópályák, autóutak és
m´útárgyak használatáért fizetett díjak, illetve az
ezekb´ól származó díjbevételek kiegészítésére;
e) a célel´óirányzat m´úködtetésével, ezen belül:
1. tervezésével és kezelésével; a szerz´ódésekben
foglalt kötelezettségvállalások teljes kör´ú nyilvántartásával,
2. a szerz´ódéskötések el´ókészítésével, a szerz´ódések megkötésével és teljesítésük ellen´órzésével,
3. a szerz´ódések teljesítésének igazolásán alapuló
utalványozásokkal, a kincstári kapcsolatok és a
pénzügyi teljesítések biztosításával,
4. a könyvvezetéssel, a költségvetési információszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásával, a célel´óirányzattal összefügg´ó egyéb szakmai
és pénzügyi adatszolgáltatással,

1999/20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

5. az 5. §-ban említett pályázatok el´ókészítésével,
meghirdetésével és lebonyolításával, a támogatásfelhasználás ellen´órzésével
kapcsolatos költségek fedezetére;
f) az útügyi m´úszaki-gazdasági szolgáltatások igénybevételének és az útügyi kutatási, m´úszaki fejlesztési és egyéb
állami feladatok ellátásának finanszírozására;
g) az állami közútkezel´ó közhasznú társaságok kezelésében lév´ó, kincstári vagyont képez´ó országos közutak,
közúti m´útárgyak és tartozékok, földterületek vagyonkezelésével, ezen belül:
1. a kezelt vagyon naturális jellemz´ói és értéke, továbbá ezek változásai meghatározásával és folyamatos nyilvántartásával,
2. a nem közúti földterületek, területrészek hasznosításával és értékesítésével összefügg´ó kiadásokra;
h) a célel´óirányzat folyó bevételeinek legfeljebb 1%-a a
kerékpárutak építésének támogatására, míg a belföldi gépjárm´úvek után beszedett adóból a célel´óirányzatba befolyó
bevételeknek legfeljebb 25% -a a települési önkormányzati
törzsvagyonhoz tartozó helyi közúthálózat országos közutakhoz csatlakozó, azt tehermentesít´ó része — ideértve a révhez
vezet´ó utakat, révlejárókat is —, valamint a járdák, továbbá
a települési önkormányzatok kezdeményezése és részvétele
mellett a településeket összeköt´ó vagy beköt´óutak építésének és fejlesztésének támogatására
használható fel.
A pályázati rendszer m´úködtetése
5. §
(1) A 4. § h) pontja szerinti összegek felhasználására a
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KHVM) — a Belügyminisztériummal és a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal egyetértésben — a tárca hivatalos lapjában félévenként pályázatot
hirdet. A pályázati felhívás a megjelölt felhasználási célokra külön is meghirdethet´ó. Az azonos célt szolgáló fejezeti
kezelés´ú el´óirányzatokkal közösen meghirdetett pályázat
esetében a Kr. 80. §-ának (1) bekezdése szerint a pályázati
feltételeket és a bírálati szempontokat a KHVM a finanszírozásban érintett tárcákkal közösen alakítja ki.
(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázatok kötelez´ó tartalmi elemeit, az adott pályázati id´ószakban rendelkezésre álló támogatási keretösszeget, a támogatás
mértékét és a támogatás igénybevételének, felhasználásának feltételeit, a pályázatok benyújtási és elbírálási rendjének részletes szabályait, továbbá egyéb, a pályázók számára lényeges információkat.
(3) A pályázatokat döntésre a Tárcaközi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: TBB) készíti el´ó.
(4) A TBB tagjait, egy-egy f´ót a belügyminiszter, a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint két f´ót
— a TBB elnökét és titkárát — a miniszter jelöli ki. Szavazategyenl´óség esetén az elnök szavazata dönt. Más tárcákkal közös finanszírozású pályázatok esetében a TBB kib´óvül a közrem´úköd´ó tárcák miniszterei által megbízott egyegy bizottsági taggal.
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(5) A TBB írásbeli javaslata alapján a pályázatokról és
az elfogadott pályázatok támogatásának mértékér´ól, azok
felhasználása során felmerül´ó — id´óbeli átütemezésre
vagy m´úszaki tartalom változásra vonatkozó — módosítási
igények teljesítésér´ól a miniszter dönt.
A célel´óirányzat kezelésének, tervezésének
és m´úködtetésének, valamint felhasználásának módja
és eljárási rendje
6. §
(1) A célel´óirányzat m´úködtetésével összefügg´ó, a 4. §
e) pontjában megjelölt feladatokat — a 2. alpontban rögzített feladat kivételével — az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (a továbbiakban: UKIG) látja el.
(2) A 4. § e) pontjának 2. alpontjában foglalt feladattal
összefüggésben eszközölt kötelezettségvállalások, illetve
állami megrendel´ói feladatok közül:
a) a 4. § a) pontjának 1. alpontjában megjelölt fejlesztések tekintetében az egyes beruházások megvalósítását a
miniszter engedélyezi, és ezt követ´óen:
1. a szerz´ódéskötéseket és a hozzájuk kapcsolódó
további állami megrendel´ói feladatokat, ezeken
belül a szerz´ódések el´ókészítését és teljesítésük
ellen´órzését — a miniszter megbízása alapján, a
miniszter helyett és nevében közvetlen képviseleti jogkörben eljárva — az UKIG végzi, vagy az
illetékes közútkezel´ó közhasznú társaságokkal
végezteti el,
2. a szerz´ódések teljesítésének igazolásán alapuló
utalványozási feladatokat az UKIG látja el,
3. a beruházások megvalósításáról — a szerz´ódések
teljesítésér´ól és a teljesítésigazolásokon alapuló
utalványozásokról — az UKIG havonta tájékoztatást ad a miniszter számára;
b) a 4. § b) pontjában megjelölt feladatok tekintetében:
1. a fenntartási munkák végeztetésére vonatkozó
megbízási (lebonyolítási) szerz´ódéseket az állami
közútkezel´ó közhasznú társaságokkal a miniszter köti meg,
2. a fenntartási munkák megvalósítására irányuló
szerz´ódéseket — a miniszterrel kötött megbízási
szerz´ódések alapján — a küls´ó kivitelez´ókkel az
illetékes állami közútkezel´ó közhasznú társaságok kötik meg;
c) a 4. § c) pontjában megjelölt üzemeltetési feladatok
ellátására vonatkozó szerz´ódéseket az állami közútkezel´ó
közhasznú társaságokkal a miniszter köti meg.
(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feladatok
ellátására irányuló szerz´ódésekhez kapcsolódó további állami megrendel´ói feladatokat, ezeken belül a szerz´ódések
el´ókészítését és teljesítésük ellen´órzését — a miniszter
megbízása alapján — az Állami Közúti M´úszaki és Információs Közhasznú Társaság (a továbbiakban: ÁKMI Kht.)
és az ÁKMI Kht. irányítása mellett az illetékes állami
közútkezel´ó közhasznú társaságok látják el.
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(4) A megbízási (lebonyolítási) és az üzemeltetési szerz´ódések tekintetében az utalványozást a szerz´ódések teljesítésének — az ÁKMI Kht. részér´ól történ´ó — igazolása
alapján és a miniszter erre alapozott utasítására az UKIG
végzi.
(5) A fenntartási munkák megvalósítására irányuló, küls´ó kivitelez´ókkel kötött szerz´ódések tekintetében az utalványozást — a szerz´ódések teljesítésének a területileg illetékes állami közútkezel´ó közhasznú társaságok részér´ól,
az ÁKMI Kht. útján történ´ó igazolása alapján — az UKIG
végzi. A szerz´ódések teljesítésér´ól és a teljesítésigazolásokon alapuló utalványozásokról az UKIG, az ÁKMI Kht.
bevonásával — utólagos tudomásulvétel céljából — havonta összevont tájékoztatást ad a miniszter számára.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban — a (2) bekezdés szerinti kivétellel — 1999. január 1-jét´ól kell alkalmazni.
(2) A hatálybalépést megel´óz´óen benyújtott pályázatokra a benyújtás id´ópontjában hatályos rendelkezéseket
kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998.
(III. 11.) KHVM rendelet 5. §-ának (1)—(4) bekezdései
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § (1) Az országos közutak közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolását a közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.
(2) Az országos közútnak a meghatározott szolgáltatási
kategóriába való sorolása az Állami Közúti M´úszaki és
Információs Közhasznú Társaság (a továbbiakban: ÁKMI
Kht.) feladata.
(3) Az országos közúthálózat üzemeltetési, karbantartási és fenntartási feladatainak, valamint a nyilvántartási
és ellen´órzési feladatoknak az ellátására a külön jogszabályok* alapján az Útfenntartási és -fejlesztési célel´óirányzat
(a továbbiakban: célel´óirányzat) biztosít fedezetet.
(4) Az országos közúthálózat üzemeltetési, karbantartási
és fenntartási feladatai végzésére szóló állami megrendelések, illetve szerz´ódések el´ókészítését és teljesítésük ellen´órzését a miniszter megbízása és a miniszter által a közútkezel´ókkel, valamint a közútkezel´ók által az egyes küls´ó kivitelez´ókkel megkötött szerz´ódések alapján a — (3) bekezdés szerinti célel´óirányzat-felhasználási jogcímekre bontott, jóváhagyott fedezet mértékének figyelembevételével, a szerz´ódésteljesítések igazolása alapján az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (a továbbiakban: UKIG) által végrehajtandó utalványozás, illetve kincstári és pénzügyi bonyolítás
mellett — az ÁKMI Kht. látja el.
* 1998. évi XC. törvény a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól és a 12/1999. (III. 11.) KHVM rendelet az Útfenntartási és -fejlesztési célel´óirányzathoz kapcsolódó feladatok szabályozásáról.’’

Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
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A nemzeti kulturális örökség
miniszterének
4/1999. (III. 11.) NKÖM
rendelete
a helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari
támogatása igénybevételének rendjér´ól
A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól szóló
1998. évi XC. törvény 5. számú mellékletének 15. pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
E rendelet alkalmazásában hivatásos zenekar és énekkar: az 1999. január 1-jét megel´óz´óen nyilvántartásba vett,
a helyi önkormányzat által létrehozott és fenntartott önálló jogi személyiség´ú intézmény, továbbá a helyi önkormányzat által alapított, annak legalább többségi tulajdonában lév´ó és a helyi önkormányzattal a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeir´ól megállapodást (a továbbiakban: közhasznú megállapodás) kötött közhasznú
társaság, amelynek
a) alapító okirata (társasági szerz´ódése) — közhasznú
társaság esetében ideértve a közhasznú megállapodást is —
szerinti alaptevékenysége komolyzenei m´úvek el´óadása, és
b) kell´ó szakmai végzettséggel rendelkez´ó tagjait túlnyomó részben f´ófoglalkozásban (közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban), a m´úvek el´óadásához szükséges —
a fenntartó által megállapított — állandó létszámban foglalkoztatják.

2. §
(1) A központi költségvetés által a helyi önkormányzatok
részére a hivatásos zenekarok és énekkarok m´úködési kiadásaira 1999. évre el´óirányzott 230 millió Ft-os támogatási
keretet az érintett helyi önkormányzatok e rendelet mellékletében foglaltak szerinti mértékben, továbbá olyan célok
megvalósításához vehetik igénybe, amelyek el´ósegítik a hivatásos zenekarok és énekkarok m´úvészi színvonalának emelését, és egyúttal javítják azok tevékenységének feltételeit.
(2) Az (1) bekezdésben említett célnak min´ósül különösen:
a) olyan zenei események megvalósítása, amelyekben
kifejezésre jut az érintett helyi önkormányzatnak a zenei
értékek létrehozatala, meg´órzése, a hagyományok ápolása
és az ifjúság zenei nevelése érdekében történ´ó felel´ósségvállalása,
b) belföldi és külföldi vendégszereplések szervezése,
c) az a)—b) pontokban meghatározott célokhoz, illetve kiemelt és meghatározott produkciókhoz kapcsolódó
tevékenység elismerése.
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3. §
(1) A központi költségvetés által — a 2. §-ban meghatározottakon túlmen´óen — biztosított 70 millió Ft-os támogatási keretet az érintett helyi önkormányzatok a hivatásos
zenekarok és énekkarok m´úködéséhez nyújtott hozzájárulásuk arányában, a 2. § (2) bekezdés c) pontjában megjelölt
cél megvalósításához vehetik igénybe.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegb´ól az
érintett helyi önkormányzatokat megillet´ó támogatás
mértékét az önkormányzatok által szolgáltatott adatok
alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma állapítja meg, és arról — április 10-éig — értesíti az összeget
utalványozó Belügyminisztériumot.
(3) A támogatás mértékének megállapításához az 1. §
szerinti zenekart, illetve énekkart fenntartó helyi önkormányzat a költségvetési rendeletének elfogadását követ´ó
15 munkanapon belül tájékoztatja a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumát az általa fenntartott hivatásos
zenekar, énekkar javára az önkormányzati költségvetési
rendeletben meghatározott — a beruházási és felújítási
el´óirányzatokkal csökkentett — önkormányzati hozzájárulás összegér´ól, intézményenkénti bontásban.
4. §
E rendelet 2. és 3. §-a alapján az egyes helyi önkormányzatokat megillet´ó támogatás folyósítása egy összegben,
április 25. napján történik.
5. §

Önkormányzatok

M´úködési
hozzájárulás
(millió
forintban)

Vas Megyei Önkormányzat
(Szombathelyi Szimfonikus Zenekar)
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Szolnoki Zenem´úvészeti Központ)
Budapest F´óvárosi Önkormányzat
(Budapesti Fesztiválzenekar)
Budapest F´óváros XXII. Kerületi Önkormányzata
(Dohnányi Ern´ó Szimfonikus Zenekar)
Összesen

29,0
14,0
10,0

19,0
230,0

III. rész

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
41/1999. (III. 11.) KE
határozata
egyetemi tanári felmentésekr´ól

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Az oktatási miniszter el´óterjesztésére
Dr. Hámori József s. k,
nemzeti kulturális örökség minisztere

Melléklet
a 4/1999. (III. 11.) NKÖM rendelethez

Önkormányzatok

M´úködési
hozzájárulás
(millió
forintban)

Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Debreceni Filmharmonikus Zenekar, Debreceni Kodály Kórus)

42,0

Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Szegedi Szimfonikus Zenekar)

29,0

Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Miskolci Szimfonikus Zenekar)

29,0

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
dr. Földesi Tamás egyetemi tanárt,
dr. Heller Ágnes egyetemi tanárt,
dr. Horváth Márton egyetemi tanárt,
dr. Kubinyi András Antal egyetemi tanárt,
dr. Litván György egyetemi tanárt,
dr. Mádl Antal egyetemi tanárt,
dr. Molnár József egyetemi tanárt,
dr. Szabó Kálmánné dr. Jónás Ilona egyetemi tanárt,
dr. Urbán Aladár egyetemi tanárt és
dr. Wéber Antal egyetemi tanárt
1999. augusztus 31. napjával
— 70. életéve betöltésére tekintettel —
e tisztsége alól felmentem.
Budapest, 1999. március 8.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Gy´ór Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Gy´óri Filharmonikus Zenekar)

29,0

Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Pécsi Szimfonikus Zenekar)

29,0

Ellenjegyzem:
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter
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V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Arany János Közalapítvány a Tudományért
Alapító Okirata*
A Magyar Köztársaság Kormánya (Budapest V., Kossuth L. tér 1—3.) és a Magyar Tudományos Akadémia
(Budapest V., Roosevelt tér 9.), (a továbbiakban: alapítók)
— az Athenaeum Alapítvány Kuratóriuma felajánlását
elfogadva — a Polgári Törvénykönyvr´ól szóló 1959. évi
IV. törvény 74/G. § (3) bekezdése alapján — közfeladat
folyamatos biztosítása céljából határozatlan id´óre
közalapítványt
hoznak létre.
1. A közalapítvány neve
,,Arany János Közalapítvány a Tudományért’’
Rövidített név: ,,Arany János Közalapítvány’’
2. A közalapítvány székhelye
Budapest V., Roosevelt tér 9.
3. A közalapítvány célja és közhasznú tevékenysége
3.1. A közalapítvány legfontosabb célja a hazai és a
határainkon túli magyar tudományosság színvonalának
meg´órzése, emelése és támogatása.
3.2. E cél megvalósítása érdekében a közalapítvány támogatást nyújt:
— a tudományfejl´ódés legf´óbb irányaival és ütemével
lépéstartásra képes hazai tudományos iskolák, m´úhelyek,
tématerületek korszer´ú szinten tartásához, ilyenek kialakulásához, országos jelent´óség´ú kutatási programok megvalósításához;
— a tudományos utánpótlás hazai és külföldi képzéséhez, a posztdoktorális állásokhoz, a környez´ó országok
magyar tudományos utánpótlásának és továbbképzésének
támogatásához, a tehetséges fiatalok kutatói pályára kerüléséhez;
— a külföldi tudományos ösztöndíjról, tartózkodásból
hazatér´ó, kimagasló tehetségek megbecsüléséhez, a tudományos ,,exodus’’ mérsékléséhez, az egészséges hazai mobilitás kibontakozásához, a kutató és fels´óoktatási intézmények, általában a tudományos kutatás és oktatás együttm´úködéséhez;

* A módosításokkal egységes szerkezetben. A módosításokat d´ólt
bet´úvel jelöltük.
A F´óvárosi Bíróság a 12.Pk.60.969/1997/10. számú végzésével a közalapítványt kiemelked´óen közhasznú szervezetté min´ósítette.
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— a határainkon túl, illetve távolabb, diaszpórában él´ó
magyar tudósok, szakemberek hazai tudományosságunkat
is érint´ó vonzásához, neves külföldi kutatók, oktatók id´ószakos magyarországi munkálkodásához,
— a hazai tudományosság további nemzetközi integrálódásához, a közlési és kommunikációs lehet´óségek tágításához.
3.3. Az alapítók évente fenti célok megvalósítása érdekében stratégiai programokat határoznak meg.
3.4. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást
nem fogad el és pártokat semmilyen formában nem támogat.
3.5. A közalapítvány kiemelked´óen közhasznú tevékenységet lát el az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének f) pontjában,
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL . törvény 1. § (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, a
fels´óoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 72. § a) pontjában, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelmér´ól szóló 1995. évi L XVI. törvény 13. § g) pontjában, a m ´úemlékvédelemr´ól szóló 1997. évi L IV. törvény
5. §-ában és 28. § (1) bekezdés b) pontjában, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 54. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelmér´ól
szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (2) bekezdésében meghatározott állami közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében.
3.6. A közalapítvány kit´úzött céljainak megfelel´óen a következ´ó közhasznú tevékenységeket végzi:
— tudományos tevékenység, kutatás,
— nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
— euroatlanti integráció el´ósegítése.
4. A közalapítvány kezel´óje, képviselete és szervezete
4.1. A közalapítvány vagyonának kezel´óje a 10 tagú
kuratórium.
4.2. A kuratórium
elnöke: dr. Halász Béla egyetemi tanár
tagjai:
dr. Láng István c. egyetemi tanár
dr. Bor Zsolt egyetemi tanár
dr. Stefanovits Pál egyetemi tanár
dr. Vékás Lajos egyetemi tanár
az Egészségügyi Minisztérium képvisel´óje:
dr. Oberfrank Ferenc
az Oktatási Minisztérium képvisel´óje:
dr. Kroó Norbert
a Gazdasági Minisztérium képvisel´óje:
Dányi István
a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képvisel´óje:
dr. Merkei Attila
a Környezetvédelmi Minisztérium képvisel´óje:
dr. Borbély János

1999/20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4.3. A kuratórium tagjait, — beleértve az elnököt is —
négy évi id´ótartamra a Magyar Tudományos Akadémia
elnökének javaslatára a miniszterelnök írásban kéri fel. Az
elnök és a tagok ismételten is megbízhatók.
4.3.1. A kuratórium nem köztisztvisel´ói megbízatású
tagja nem lehet egyidej´úleg más állami, illetve közalapítványi tudománytámogató döntéshozó testületnek
(az O TKA-bizottságnak, az MKM kutatás-fejlesztési
kuratóriumának, az OMFB tanácsának, az AKP tanácsának, az O KTK kuratóriumának stb.) tagja. A kuratórium elnökéül nem jelölhet´ó ki köztisztvisel´ó.
4.3.2. Nem lehet a közalapítvány 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 köztartozásait nem egyenlítette ki.
4.3.3. A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet el´ózetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej´úleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
4.3.4. A kuratóriumi tisztség vagy tagság és a felügyel´ó
bizottsági tagság megsz´únik a megbízási id´ó lejártával, a
köztisztvisel´ói delegáció megsz´únésével, összeférhetetlenségi helyzet kialakulásával, a tisztségvisel´ó vagy tag halálával, lemondással, a közalapítvány megsz´únésével.
4.4. A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli.
E képviseleti jogát tartós akadályoztatás esetén — a
minisztériumok képvisel´óit kivéve — a kuratórium más
tagjára átruházhatja.
4.5. A kuratórium döntéseinek el´ókészítését a szakkuratóriumok végzik, és szervezik a 3.3. pont szerinti stratégiai programok pályáztatását. A szakkuratóriumok a pályázatok elbírálásához küls´ó szakért´óket is igénybe vehetnek. A pályázati felhívásokat a szakkuratóriumok az Akadémiai Értesít´óben teszik közzé. A pályázati felhívás nem
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekb´ól — az eset összes
körülményeinek mérlegelésével — megállapítható, hogy a
pályázatnak el´óre meghatározott nyertese van, az ilyen színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
4.6. A szakkuratóriumok munkáját a kuratórium fogja
össze. A kuratórium és a szakkuratóriumok m´úködési
rendjét, részletes szervezetét a közalapítvány szervezeti és
m´úködési szabályzatában kell meghatározni. A közalapítvány alapításakor az alábbi szakkuratóriumok kerülnek
felállításra:
Bolyai Farkas szakkuratórium,
Darányi Ignác szakkuratórium,
Oláh György szakkuratórium,
Ránki György szakkuratórium,
Szentágothai János szakkuratórium,
Kvassay Jen´ó szakkuratórium.
A szervezeti és m´úködési szabályzatban a kuratórium
további szakkuratóriumok felállításáról is dönthet, és
meghatározza a szakkuratóriumok feladatmegosztását.
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4.7. A közalapítváy folyamatos m´úködését a kuratórium
és a szakkuratóriumok munkáját segít´ó, ügyintéz´ó, szervezési, pénzügyi, gazdálkodási és technikai feladatokat a közalapítvány titkársága látja el. A titkárság részletes feladatait is a szervezeti és m´úködési szabályzatban kell meghatározni.
4.8. A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre
a kuratórium elnöke és a közalapítvány szervezeti és m´úködési szabályzatában meghatározottak szerint kijelölt
kuratóriumi tagok jogosultak úgy, hogy a rendelkezéshez
a bankhoz bejelentett két személy aláírása szükséges.
4.9. A kuratórium és a szakkuratórium tagjai költségtérítésre jogosultak, és a szervezeti és m´úködési szabályzatban meghatározott módon tiszteletdíjban is részesülhetnek.
5. A kuratórium hatásköre és m´úködésének szabályai
5.1. A kuratórium hatáskörébe tartozik:
— a közalapítványi célok elérése érdekében a m´úködés
alapelveinek meghatározása;
— a közalapítvány vagyonával való gazdálkodás, az
éves pénzügyi terv és mérleg meghatározása, a szakkuratóriumok ellen´órzése;
— a közalapítvány szervezeti és m´úködési szabályzatának — az alapítók egyetértésével történ´ó — megállapítása,
amelyben részletesen szabályozni kell a közalapítvány gazdálkodásának, m´úködésének szervezeti és hatásköri viszonyainak, képviseletének, valamint a kuratórium alapító
okiratban nem szabályozott m´úködésének ülései tartásának, határozatai és egyéb döntései hozatalának módját és
rendjét;
— csatlakozási kérelmek elbírálása, döntés a felajánlások elfogadásáról;
— a programokra biztosított pénzügyi kereteknek a
szakkuratóriumok közötti felosztása és ezen keretek felhasználási rendjének meghatározása. A szakkuratórium
csak a kuratórium által rendelkezésére bocsátott pénzügyi
keretet használhatja fel;
— az alapítványi célok elérése érdekében, ha szükséges, intézmények, vállalkozások alapítása,
— a közalapítvány éves beszámolójának jóváhagyása,
egyidej´úleg kizárólagos hatáskörében a közhasznúsági jelentés elfogadása, amelynek tartalmaznia kell a következ´óket:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervekt´ól, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzatoktól kapott támogatás mértékét,
f) a közalapítvány kuratóriuma elnökének és tagjainak,
a szakkuratóriumok és a felügyel´ó bizottság tagjainak nyújtott juttatások összegét,
g) a közhasznú tevékenységr´ól szóló rövid tartalmi beszámolót.
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5.2. A kuratórium üléseit szükség szerinti gyakorisággal
de legalább negyedévenként — a javasolt napirend egyidej´ú
közlésével — az elnök hívja össze, az ülés összehívását a
javasolt napirend megjelölésével a kuratóriumi tagok bármelyike kezdeményezheti. A kuratórium üléseire a felügyel´ó bizottság tagjai is meghívást kapnak és tanácskozói
joggal részt vehetnek. A kuratórium ülései nyilvánosak.
5.3. A kuratórium határozatképes, ha tagjainak több
mint fele jelen van. Határozatait általában nyílt szavazással
(kézfelemeléssel), egyszer´ú szótöbbséggel (50%+1 f´ó) hozza, az elnök azonban titkos (szavazólapos) szavazást is elrendelhet. A határozat meghozatalában nem vehet részt az a
kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], élettársa a határozat alapján kötelezettség
vagy felel´ósség alól mentesül, vagy bármilyen más el´ónyben
részesül, illet´óleg a megkötend´ó jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min´ósül el´ónynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai esetében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet´ó
nem pénzbeli szolgáltatás.
5.4. A kuratórium m´úködésének részletes szabályai
5.4.1. A kuratórium ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a kuratórium nem köztisztvisel´ó tagjai közül általa
írásban meghatalmazott kuratóriumi tag gyakorolja az elnök
jogait.
5.4.2. A kuratórium üléseir´ól emlékeztet´ót kell készíteni.
Az emlékeztet´ónek tartalmaznia kell
— a kuratórium ülésének id´ópontját, helyét, az ülésen
megjelent kuratóriumi tagok nevét, az ülés napirendjét;
— a hozott határozat évente elölr´ól kezd´ód´ó sorszámát,
törve az ülés id´ópontjával;
— a határozat hatályát és tartalmát,
— a határozat támogatóinak és ellenz´óinek számarányát
(nyílt szavazás esetén személyét is).
Az emlékeztet´ót az elnök — akadályoztatása esetén az
ülést vezet´ó kuratóriumi tag — és két, hitelesít´óként megválasztott kuratóriumi tag írja alá. Az emlékeztet´óket, amelyek
nem selejtezhet´ó iratok, a közalapítvány egyéb irataitól elkülönítetten, évente külön összef´úzve kell meg´órizni.
5.4.3. A kuratórium határozatait az Akadémiai Értesít´óben kell nyilvánosságra hozni. A személyekre vonatkozó határozatot az elnök az érintettekkel írásban is közli.
5.4.4. A közalapítvány m´úködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratóriumi — szakkuratóriumi tagok, a
felügyel´ó bizottság tagjai és az alapítók által írásban meghatalmazott képvisel´ók tekinthetnek be, a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illet´óleg abból saját költségére másolatot készíthet.
6. A közalapítvány vagyona
6.1. A közalapítvány induló vagyona az Athenaeum
Alapítvány teljes készpénzvagyona, amely az alapítás id´ópontjában 35 957 248 Ft, azaz harmincötmillió-kilencszázötvenhétezer-kett´ószáznegyvennyolc forint és függ´ó
kamata.
6.2. A közalapítvány által a kés´óbbiekben megszerzett
dologi eszköz javakat, ingatlanokat törzsvagyonként kell
elkülöníteni.
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6.3. A közalapítvány anyagi forrásai:
— a közalapítványi tartalékolt vagyon hozama, esetleges vállalkozásainak haszna,
— a csatlakozás során tett felajánlások, adományok,
támogatások,
— esetlegesen költségvetési támogatás.
6.4. A közalapítvány nyílt, javára politikai pártok kivételével pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely belföldi, illet´óleg külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez´ó
szervezet csatlakozhat, ha a közalapítvány céljait, m´úködési szabályait elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a
közalapítvány kuratóriuma dönt.
Ennek során a kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetr´ól, intézményr´ól, személyr´ól rendelkezésre álló adatokat és
— célhoz kötött felajánlások esetén — a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja részben
vagy egészben eltér´ó a közalapítvány céljaitól.
A kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha
— csatlakozni kívánó jogi vagy természetes magánszemélyt erre méltatlannak ítéli,
— a felajánlás célja ellentétes a közalapítvány céljaival,
vagy
— a felajánlás elfogadása a közalapítványt bármilyen
módon kedvez´ótlenül érintené.
7. A közalapítvány gazdálkodása
7.1. A közalapítvány céljainak megvalósítására — a közalapítványi vagyon 20%-ának tartalékolása mellett — a
teljes készpénz vagyon felhasználható.
7.2. A közalapítványi támogatásokat nyilvános pályázati
rendszer keretei között kell nyújtani.
7.3. A vagyonból kell m´úködtetni a közalapítvány szervezetét. A kuratórium éves m´úködési költsége nem haladhatja meg az adott évben pályázati formában felhasználásra kerül´ó összeg 10%-át.
7.4. A közalapítvány kizárólag másodlagos jelleggel,
korlátozott felel´ósséggel az alapfunkció maradéktalan teljesülése mellett, azzal nem összeférhetetlen tevékenységi
területen, vállalkozási tevékenységet is folytathat, közhasz nú céljainak megvalósítása érdekében — azokat nem veszélyeztetve — intézményt, vállalkozást létesíthet, és tarthat
fenn, beruházási tevékenységet nem folytat.
7.5. A kuratórium köteles a közalapítvány m´úködésér´ól
és gazdálkodásáról az alapítóknak évente beszámolni, és
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. A hatályos számviteli szabályok szerinti beszámolót az
okleveles könyvvizsgáló hitelesíti, és a felügyel´ó bizottság
véleményezi.
7.6. A közalapítványnak a cél szerinti tevékenységéb´ól,
illetve vállalkozási tevékenységéb´ól származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A gazdálkodás során elért eredményt felosztani nem lehet, azt csak a
közalapítvány céljaira lehet felhasználni.
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8. A közalapítvány kezel´ójének ellen´órzése
8.1. A közalapítvány kezel´ó szervezetének ellen´órzésére
a 4 tagú felügyel´ó bizottság jogosult.
Tagjai:
dr. Burai-Kovács János
dr. Király Tibor
dr. Prohászka János
dr. Aradi Zsolt
8.2. A felügyel´ó bizottság tagjait a Magyar Tudományos
Akadémia elnökének javaslatára a miniszterelnök írásban,
négyévi id´ótartamra kéri fel, a tagok ismételten is megbízhatók. A felügyel´ó bizottság tagjait tevékenységükért tiszteletdíj illeti meg.
8.2.1. Nem lehet a felügyel´ó bizottság tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja,
vagy a közalapítvánnyal megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
8.2.2. Nem lehet tag továbbá az a személy sem aki a
közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehet´ó nem pénzbeli szolgáltatásokat.
8.2.3. N em lehet a felügyel´ó bizottság tagja a 8.2.1. és
8.2.2. pontban meghatározott szem élyek hozzátartozója
sem .
8.2.4. A felügyel´ó bizottság tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet el´ózetesen tájékoztatni arról, hogy
ilyen tisztséget egyidej´úleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
8.3. A felügyel´ó bizottság ügyrendjét maga határozza
meg, tagjai sorából elnököt választ. Üléseit szükség szerint a kuratórium üléseinek napirendjéhez igazodóan tartja. A felügyel´ó bizottságot m egválasztott elnöke hívja
össze.
8.4. A felügyel´ó bizottság köteles a közalapítvány m´úködését az ügyek teljes körére nézve átfogóan ellen´órizni.
Vizsgálja a közalapítvány gazdálkodásának célirányosságát, a felhasználás helyes és kívánatos arányait, és min´ósíti
azt. Az ellen´órzés eredményér´ól tájékoztatja a kuratóriumot, és err´ól az alapítóknak évente jelentést készít.
8.5. A felügyel´ó bizottságot kérésére, a kuratórium és a
szakkuratóriumok kötelesek tájékoztatni m´úködésükr´ól.
A felügyel´ó bizottság tagjai teljes kör´ú iratbetekintési joggal rendelkeznek a közalapítvány könyveibe és irataiba, és
azokat megvizsgálhatják.
8.6. A felügyel´ó bizottság köteles a kuratóriumot, a szakkuratóriumokat tájékoztatni, és összehívásukat kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a közalapítvány m ´úködése során olyan jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sért´ó
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
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következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezet´ó szerv döntését teszi szükségessé;
b) a kuratórium vagy a szakkuratóriumok felel´ósségét
megalapozó tény merült fel.
8.7. A kuratóriumot, szakkuratóriumot a felügyel´ó bizottság indítványára — annak megtételét´ól számított harminc
napon belül — össze kell hívni. E határid´ó eredménytelen
eltelte esetén az ülés összehívására a felügyel´ó bizottság is
jogosult.
8.8. Ha az arra jogosult szerv a törvényes m´úködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
felügyel´ó bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az alapítókat és a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
9. Záró rendelkezések
9.1. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel
jön létre. A Magyar Köztársaság Kormánya felhatalmazása
alapján — a nyilvántartásba vételi eljárás során és a közalapítvány létrejötte után — az alapítói jogosultságokat,
kivéve az alapító okirat módosítását, a kurátorok és a
felügyel´ó bizottság tagjainak kinevezését, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke gyakorolja.
9.2. A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és
célszer´úségét az Állami Számvev´ószék ellen´órzi. A pénzügyi és számviteli szabályok betartásának folyamatos ellen´órzésére a közalapítvány okleveles könyvvizsgálót foglalkoztat.
9.3. A közalapítvány megsz´únése esetén a közalapítvány
vagyona az alapítókat illeti meg, akik kötelesek azt a megsz´únt közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani.
9.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az alapítványokra, közalapítványokra, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Magyar Tudományos Akadémia
elnöke

Pályázati felhívás
társadalmi és karitatív feladatok támogatására
Az Országgy´úlés megbízásából a Társadalmi Szervezetek Bizottsága pályázatot hirdet a családsegít´ó szolgáltatást, illet´óleg a gyermekjóléti szolgálatot m´úködtet´ó helyi
önkormányzatok, önkormányzati társulások, illetve közhasznú, kiemelked´óen közhasznú szervezetek (a bíróság
által közhasznúvá min´ósített szervezetek és azok a szervezetek, melyek közhasznúsági bejegyzés iránti kérelmüket
1999. január 31-e el´ótt elindították, de átmin´ósítésük még
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nem történt meg) egyszeri és kivételes támogatására. A
megjelölt tevékenységek ellátása céljából támogatásként
elosztható összeg 173,2 millió forint.
1. Az Országgy´úlés költségvetési támogatására pályázatot nyújthatnak be:
— önkormányzatok társulásai,
— társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelent´ósen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések önkormányzatai [215/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet],
— közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezetek, melyekkel ellátási szerz´ódést kötöttek a helyi önkormányzatok családsegít´ói szolgáltatás, illet´óleg gyermekjóléti szolgáltatás m´úködtetésére, valamint a családok segítését, szociálisan hátrányos helyzet´ú gyermekeket és fiatalokat segít´ó feladatok ellátására.
2. A támogatás összege kizárólag a közhasznú tevékenységet megvalósító program fejlesztéséhez, új programok
tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, m´úköd´ó programok
tárgyi feltételeinek javításához, képzések, tanácsadó szolgálatok megszervezésével kapcsolatos dologi kiadásokhoz
használható fel.
3. A pályázatok elbírálása során el´ónyben részesülnek a
készpénzes formában saját forrást megjelöl´ó pályázók.
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6. A pályázati adatlap a következ´ó címeken igényelhet´ó:
Személyesen: Képvisel´ói Irodaház Tudakozója — Budapest V., Széchenyi rkp. 19.
Postán: Országgy´úlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága — 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
Interneten: www. mkogy. hu/biz/a026.htm
7. A támogatási kérelmeket pályázati adatlapon lehet
benyújtani 1999. április 30-ig.
Személyesen: Országgy´úlés Hivatala Postaátvev´ó —
Budapest V., Balassi Bálint u. 1—3. (1999. április 30. 13.00
óráig).
Postán: Országgy´úlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága — 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. (a postabélyegz´ó
legkés´óbbi id´ópontja 1999. április 30., 24.00 óra lehet).
8. A pályázók a pályázati adatlapokat és a kötelez´ó
mellékleteket két példányban kötelesek benyújtani. A két
példányt jól elkülönítve egy borítékban szíveskedjenek
elhelyezni.
Az adatlap kitöltése nélkül, hiányosan, nem el´óírt példányszámban vagy határid´ó után benyújtott, valamint a
pályázati kiírásnak nem megfelel´ó pályázatokat a bizottság
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Hiánypótlásra a pályázat
beadási határideje után nincs lehet´óség.

4. A költségvetési el´óirányzatból nem részesülnek támogatásban:
— érdekvédelmi szervezetek,
— köztestületek,
— szakmai kamarák,
— pénzosztó közalapítványok,
— önkormányzatok országos szövetségei,
— civil szervezetek országos szervezetei (kivétel az önálló
jogi személyiséggel rendelkez´ó helyi tagszervezetek),
— egyházak,
— kisebbségi önkormányzatok.

9. A támogatásban részesített szervezettel, önkormányzattal az Országgy´úlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága
szerz´ódést köt. A pályázó önkormányzat, önkormányzati
társulás, illetve civil szervezet a megítélt támogatást csak a
támogatott tevékenységre fordíthatja. A pályázó az elnyert
összeg felhasználásáról 2000. szeptember 30-ig köteles
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni.
Az Országgy´úlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága a
támogatásban részesült szervezetek, önkormányzatok, illetve önkormányzati társulások névsorát és a megítélt támogatás összegét 1999. december 31-ig a Magyar Közlönyben hozza nyilvánosságra.

5. Támogatásként igényelhet ´ó legmagasabb összeg
1 millió forint lehet.

Országgy´úlés
Társadalmi Szervezetek Bizottsága

PÁLYÁZATI ADATLAP
A pályázat iktatószáma:
(A Társadalmi Szervezetek Bizottsága tölti ki.)

1. A pályázó önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve szervezet neve:

(Önkormányzati társulás esetén kérjük sorolja fel a társulásban részt vev´ó településeket.)
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2. A pályázó besorolása:
helyi önkormányzat
önkormányzati társulás
közhasznú szervezet
kiemelten közhasznú szervezet
a közhasznúsági kérelem elindítása megtörtént, de a bíróság még nem min´ósítette át a szervezetet közhasznúvá
(Kérjük jelölje aláhúzással.)

3. A pályázó önkormányzat, önkormányzati társulás vagy szervezet
címe:
telefonszáma:
faxszáma:

4. Az önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve a szervezet képvisel´ójének
neve:
címe:
telefonszáma:
(További információ a Kitöltési útmutatóban található.)

5. A program megvalósításáért felel´ós személy
neve:
címe:
telefonszáma:
(További információ a Kitöltési útmutatóban található.)

6. A pályázó szervezet, önkormányzati társulás adószáma:
önkormányzat településazonosítója:
(További információ a Kitöltési útmutatóban található.)

7. A pályázó szervezet, önkormányzati társulás KSH-száma:
önkormányzat statisztikai számjele:
(További információ a Kitöltési útmutatóban található.)

8. A pályázó bankszámlaszáma:
Számlavezet´ó pénzintézet neve, székhelye:

9. A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének száma, helye, id´ópontja:
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10. A pályázó TB törzsszáma:

11. A pályázó önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve szervezet által az elmúlt évben megvalósított családsegít´ói, gyermekjóléti és a szociálisan hátrányos helyzet´ú gyermekeket, fiatalokat segít´ó szolgáltatás ismertetése
(tevékenység, eredmények, együttm´úköd´ó partnerek):

12. A pályázat megvalósításában érintett település (települések) lakóinak létszáma:
…………… f´ó

13. A gyermekjóléti és családsegít´ói szolgáltatást igénybe vev´ók létszáma:
…………… f´ó

14. A gyermekjóléti és családsegít´ói szolgáltatást végz´ók létszáma:
…………… f´ó

15. A pályázó önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve szervezet által a pályázatban megvalósítandó családsegít´ói, gyermekjóléti szolgáltatás ismertetése:
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16. A pályázati program lebonyolításához szükséges kiadások (ezer Ft)
1. Anyagköltség összesen
1.1. irodaszerek költségei
1.2. tárgyi eszközök beszerzési költségei
1.3. egyéb
2. Anyagjelleg´ú szolgáltatások költségei összesen
2.1. tárgyi eszközök karbantartási, javítási költségei
2.2. postaköltség
2.3. telefonköltség
2.4. fénymásolás, sokszorosítás költségei
2.5. egyéb
3. Beruházás költségei összesen
3.1. szoftverek
3.2. m´úszaki berendezések, gépek, irodatechnikai berendezések (fénymásoló, számítógép …)
3.3. egyéb
4. Tréningek, képzések megvalósításával kapcsolatos személyi
költségek
5. Személyi költségek közterhei
Összes költség

17. Az Országgy´úlést´ól igényelt támogatás összege:

ezer Ft.

18. A pályázó által megjelölt saját forrás összege:

ezer Ft.

19. A családsegít´ói, gyermekjóléti feladatokat ellátó és a szociálisan hátrányos helyzet´ú gyermekek, fiatalok számára
szolgáltatást nyújtó szervezet, illetve az önkormányzati gyermekjóléti és családsegít´ói szolgálat infrastruktúrájának bemutatása:

Kelt:
………………………………………………………………
………………………………………
a programfelel´ós aláírása

………………………………………
a pályázó képvisel´ójének aláírása
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Kötelez´óen csatolandó mellékletek
1. A szervezet alapszabálya vagy alapító okirata.
2. A szervezet bejegyzésér´ól, nyilvántartásba vételér´ól hozott bírósági végzés másolata.
3. Önkormányzatok társulási szerz´ódésének, együttm´úködési megállapodásának másolata.
4. A számlavezet´ó pénzintézettel kötött szerz´ódés másolata.
5. Az igényelt támogatás felhasználásának és a dologi kiadások szükségességének indokolása.
6. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezetnek, illetve önkormányzatnak adó- és tb-tartozása nincsen.
7. Amennyiben a pályázó civil szervezet, szükséges csatolni a pályázathoz
— a helyi önkormányzattal kötött gyermekjóléti és családsegít´ói feladatok ellátása céljából kötött ellátási, illetve
finanszírozási szerz´ódés másolatát,
— a pályázó szervezet közhasznúságát, kiemelten közhasznúságát bizonyító okirat másolatát, illetve a közhasznúsági
bejegyzés iránti kérelem elindítását tanúsító kérelem másolatát.

Pályázati Kitöltési útmutató
4. pont
Az önkormányzat képvisel´óje: polgármester.
Az önkormányzati társulás képvisel´óje: az alapító okiratban megjelölt személy (elnök).
A szervezet képvisel´óje: az alapszabályban, alapító okiratban megjelölt személy.

5. pont
Abban az esetben szükséges megjelölni programfelel´ós személy nevét, ha a pályázó önkormányzat,
társulás, illetve szervezet képvisel´óje és a programfelel´ós személye nem azonos.

önkormányzati

6. pont
Önkormányzati társulások abban az esetben jelöljék meg az adószámot, amennyiben a társulás önálló jogi személyként
m´úködik.

7. pont
Önkormányzati társulások abban az esetben jelöljék meg a KSH-számot, amennyiben a társulás önálló jogi személyként
m´úködik.

16. pont
4. Tréningek, képzések megvalósításával kapcsolatos személyi költségek
Továbbképzések, tréningek szervezésével, tartásával kapcsolatos személyi kiadások (koordinátorok, trénerek tiszteletdíja).
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Az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal elnökének
közleménye

1389

A Nemzeti Er´ók Szövetsége
1993—1998. évi pénzügyi zárómérlege

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkez´ó magánszemély
nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történ´ó
technikai szám kiadásáról
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló —
módosított — 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 11. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel´óen az Adó- és Pénzügyi E llen ´órzési H ivatal a Tv.
4/A. §-ának (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek
részére a következ´ó technikai számot adja:
Sorszám

Kedvezményezett

1. Emberi Lehet´óség Független Szellemi
Rend
2. Krisztus Szeretete Egyház
3. ,,Olajfák’’ Gyülekezet
4. Megyeri Keresztény Vallási Közösség
5. Örmény Katolikus Templom
6. Az Univerzum Egyháza
7. Budapesti Autonóm Gyülekezet
8. Esztergomi Autonóm Gyülekezet
9. KOZMOSZ Univerzális Szeretet Egyház
10. Krisztus Magyarországi Egyháza
11. Ámen Gyülekezet
12. Szolnoki Gyülekezet
13. Paksi Gyülekezet
14. Egyesít´ó Egyház

Technikai
szám

0619
0626
0633
0657
0729
0640
0664
0688
0695
0705
0712
0736
0750
0743

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

—

—
—

Összes bevétel a gazdasági évben

—

—
—
—

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

—
—
—
—
—

Összes kiadás a gazdasági évben

—

—
—

Bajczi Ferenc s. k.,
Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal elnöke

elnök

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 111. számában kihirdetett, az élelmiszerek radioaktív szennyezettségének megengedhet´ó mértékér´ól
szóló 12/1998. (XII. 11.) EüM rendelet 8. § (2) bekezdésének harmadik francia bekezdésében a jogszabályi hivatkozás helyesen: a Bizottság
1983/88/EGK rendelete.
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 1999. évi 8. számában kihirdetett, az állatgyógyászati készítmények élelmiszerekben el´óforduló maradványának megengedhet´ó mértékér´ól szóló 2/1999. (II. 5.) EüM rendelet
— 1. számú melléklete 2.1.1.2. pontja helyesen:
2.1.1.2. Febantel
(oxfendazol-szulfonná oxidálható maradékok)
szarvasmarha, juh, sertés, lófélék
szarvasmarha, juh
— 1. számú melléklete 2.1.1.3. pontja helyesen:
2.1.1.3. Fenbendazol
(oxfendazol-szulfonná oxidálható maradékok)
szarvasmarha, juh, sertés, lófélék
szarvasmarha, juh

50 µ g/kg
500 µ g/kg
10 µ g/kg

izom, zsír, vese
máj
tej

50 µ g/kg
500 µ g/kg
10 µ g/kg

izom, zsír, vese
máj
tej
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— 1. számú melléklete 2.1.1.4. pontja helyesen:
2.1.1.4. Flubendazol
(anyamolekula+ 2-amino-1H-benzimidazol-5-yl-/4-fluorofenil/-methanon)
sertés, csirke, vadszárnyas

(csak anyamolekula) csirke
— 1. számú melléklete 2.1.1.5. pontja helyesen:
2.1.1.5. Oxfendazol
(oxfendazol-szulfonná oxidálható maradékok)
szarvasmarha, juh, sertés, lófélék
szarvasmarha, juh
— 1. számú melléklete 2.1.3.1. pontja helyesen:
2.1.3.1. Levamisol
szarvasmarha, juh, sertés, baromfi
— 1. számú melléklete 2.3.2.2. pontja helyesen:
2.3.2.2. Diazinon
szarvasmarha, juh, kecske, sertés
szarvasmarha, juh, kecske
— 1. számú melléklete 2.3.3.3. pontja helyesen:
2.3.3.3. Fenvalerat
baromfi
egyéb haszonállat
sertés
szarvasmarha
— 1. számú melléklete 3.1.1. pontja helyesen:
3.1.1. Azaperon
(azaperon+ azaperol)
sertés
— 1. számú melléklete 5.2.1. pontja helyesen:
5.2.1. Dexamethason
szarvasmarha, sertés, lófélék
szarvasmarha
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400 µ g/kg
300 µ g/kg
50 µ g/kg
400 µ g/kg

máj
vese
izom, b´ór+zsír
tojás

50 µ g/kg
500 µ g/kg
10 µ g/kg

izom, zsír, vese
máj
tej

10 µ g/kg
100 µ g/kg

izom, zsír, vese
máj

700 µ g/kg
20 µ g/kg
20 µ g/kg

zsír
izom, máj, vese
tej

50 µ g/kg*
500 µ g/kg+
500 µ g/kg
50 µ g/kgoo

izom, máj, vese, zsír, tojás
izom, máj, vese
zsír
tej, tejtermékek

100 µ g/kg

izom, máj, vese, b´ór+zsír

0,75 µ g/kg
2 µ g/kg
0,3 µ g/kg

izom, vese
máj
tej

— 1. számú melléklet jelmagyarázatának + jelhez tartozó szövege helyesen:
+
A határérték a termék zsírtartalmára vonatkozik.
Ha a termék zsírtartalma > 10%, a mért értéket a termék zsírtartalmára át kell számítani. Ha a termék zsírtartalma ≤ 10%, akkor a
határérték a teljes kicsontozott termékre vonatkozik. Ilyen esetekben a maximálisan megengedhet ´ó szint a határérték egytizede, de nem lehet
kisebb, mint 10 µ g/kg.
— 3. számú melléklet 1.2.2.6. pontja helyesen:
1.2.2.6. Neomycin
(anyamolekula+ Framycetin)
szarvasmarha, sertés, juh, csirke, kacsa, kecske, pulyka
csirke
szarvasmarha, juh, kecske

2001. 12. 31.
500 µ g/kg
5000 µ g/kg
500 µ g/kg
500 µ g/kg

izom, máj, zsír
vese
tojás
tej
(Nyomdahiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny
mellékleteként a HIVATALOS ÉRTESÍT ´ÓT. A lap hetente, szerdánként, tematikus f´órészekben
hitelesen közli a legf´óbb állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek
személyi, szervezeti, igazgatási és képzési, valamint az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében
közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi,
gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, tb-önkormányzatok, kamarák, helyi önkormányzatok
egyházak, különböz´ó képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként — akár színes oldalakon is —
helyet kaphatnak az Értesít´óben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdekl´ódésre számot tartó közlései is. ´Ószintén reméljük, hogy a hírek, információk,
közlemények egy lapban történ´ó pontos és rendezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni el´ófizet´óink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdekl´ód´ók számára egyéb hasznos információkat is nyújt a lap.
A lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám: 318-6668. 1999. évi éves el´ófizetési
díja: 6384 Ft áfával. Egy példány ára 24 oldalig 140 Ft áfával, utána 8 oldalanként 35 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍT ´Ó egyes számai megvásárolhatók a Kiadó közlönyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780.

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cím´ú lapot ……… példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
A megrendel´ó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El´ófizetési díj 1999-ben
fél évre:

3192 Ft áfával

egy évre

6384 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

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

Keltezés: ………………………………………
………………………………………………
cégszer´ú aláírás

1391

1392

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/20. szám

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

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

38 304 Ft/év
8 064 Ft/év
10 080 Ft/év
40 656 Ft/év
9 744 Ft/év
7 056 Ft/év
9 744 Ft/év
6 384 Ft/év
6 384 Ft/év
10 416 Ft/év
6 048 Ft/év
9 408 Ft/év
7 728 Ft/év
8 736 Ft/év
3 696 Ft/év
7 056 Ft/év
9 408 Ft/év

Nemzeti Kulturális Alapprogram H írlevele
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Ifjúsági és Sport Értesít´ó
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ü gyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Bányászati Közlöny
Légügyi Közlemények
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

2 016 Ft/év
2 688 Ft/év
12 432 Ft/év
9 072 Ft/év
2 016 Ft/év
5 712 Ft/év
5 040 Ft/év
2 688 Ft/év
5 376 Ft/év
2 016 Ft/év
672 Ft/év
4 368 Ft/év
896 Ft/év
1 848 Ft/év
2 352 Ft/év
2 688 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

CD-JOGÁS Z s zámítógé pes jogs zabálygy´´
ujte mé ny, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó hivatalos kiadványa
1999. évi éves hatályosítási díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

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

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

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

Rendszerbe lépés díjtalan.
A z e l ´ó f i z e t ´ó k a k i a d ó o n l i n e s z o l g á l t a t á s a i t k e d v e z m é n y e s e n v e h e t i k i g é n y b e .
A Házi Jogtanác s adócím´ú lapot kiadja a Házi Jogtanácsadó Könyv- és Lapkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Éves el´ófizetési díja 2016 Ft áfával. El´ófizetésben megrendelhet´ó: a szerkeszt´óségben (1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.),
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén, a hírlapkézbesít´óknél, vidéken a postahivatalokban,
Budapesten a Magyar Posta R t. H I kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a H írlapel´ófizetési Irodában
(1089 Budapest, Orczy tér 1., tel.: 303-3441). A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkesz obizottság
t´´
közre m´´
uködésével.
A szerkesz obizottság
t´´
elnöke: dr. Bártfai Béla. A szerkesztésért fele os:
l´´dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Fele l´´
os kiadó: Nyéki József vezérigazgató.
Szerkesz oségi
t´´ iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax : 266-5096.
El´ófizeté s ben megrendelhet´´
o a Magyar Hivatalos Kö zlönykiadónál, Budape s t VIII., So mogyi Béla u. 6., 1394 Budape s t 62 . Pf. 357 , vagy faxon 318 -6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közre m´´
uködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780
) szá m alatti közlönyboltjában.
Éves e ofize
l´´ té s i díj: 38 304 Ft. Egy pé ldány ára: 90 Ft 16 o ldal te rje de le mig, utána + 8 o ldalanké nt + 45 Ft.
A kiadó az e l´´
ofizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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