A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A

Budapest,

Oldal

TARTALOMJEGYZÉK

1998. február 13.,
péntek

9. szám

21/1998. (II. 13.) Korm. r.
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JOGSZABÁLYOK

1998/9. szám
Általános rendelkezések
1. §

A Kormány rendeletei
A Kormány
21/1998. (II. 13.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztériuma
és az Osztrák Köztársaság Szövetségi
Pénzügyminisztériuma között az 1995. november 24-én,
illetve az 1997. július 2-án aláírt Jegyz´ókönyvekkel
módosított, a Magyar Népköztársaság
Pénzügyminisztériuma és az Osztrák Köztársaság
Szövetségi Pénzügyminisztériuma között 1961. január
17-én aláírt, a határon átmen´ó közúti áruforgalommal
kapcsolatos illetékeljárásról szóló Megállapodásnak a
módosításokkal egységes szerkezetben történ´ó
kihirdetésér´ól szóló 127/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról
1. §
A 127/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ával kihirdetett megállapodás 3. Cikk (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Tekintet nélkül az 5. Cikk (1) bekezdésére, ez a
szabályozás 1998. december 31-ig kerül alkalmazásra,
amennyiben a két szerz´ód´ó fél egyetért´óleg nem rögzíti
kifejezetten annak határozatlan id´óre történ´ó további érvényességét.’’
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. január 1-jét´ól kell alkalmazni.
Horn Gyula s. k.,

(1) A rendelet célja biztosítani, hogy a Balaton medrében, továbbá a parti zónában a biológiai sokféleség meg´órzését és a tó vízmin´óségének védelmét is szolgáló nádgazdálkodás történjen.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt célok érdekében a rendelet hatálybalépésekor meglév´ó nádasok fenntartásáról,
rekonstrukciójáról és lehet´óség szerint új nádasterületek
kialakításáról kell gondoskodni.

2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Balaton medrében, a jogi partvonalon belül található nádasokra;
b) a Balaton jogi partvonala, valamint a Balatont körülvev´ó vasúti töltés — Badacsonytördemic és Balatonederics között a 71-es számú, valamint Keszthely és Balatonberény között a 71-es és a 7119-es számú közút (az ún.
parti út), Balatonkenese és Siófok között a 70-es és 71-es
m´úutak — által határolt földterületek nádasaira.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) jogi partvonal: a siófoki vízmérce 0 pontjához képest
plusz 1 m azaz, 104,41 mBf vízszint által kimetszett szintvonal,
b) nádas: az ingatlan-nyilvántartásban szerepl´ó m´úvelési ágra tekintet nélkül minden földterület, amelyen nád-,
sás-, káka-, valamint kísér´ófajokból álló olyan növényzet
található, amelynek meghatározó fajai id´ószakosan vagy
állandó jelleggel a vízzel borított területen találhatóak,
beleértve az e területekhez szervesen kapcsolódó száraz
területek fenti fajokkal borított részét is.

3. §

miniszterelnök

A Kormány
22/1998. (II. 13.) Korm.
rendelete

(1) A rendelet hatálya alá tartozó nádasok fenntartását,
kezelését, hasznosítását (a továbbiakban együtt: nádgazdálkodást) úgy kell folytatni, hogy az egyidej´úleg biztosítsa
a környezet-, természet-, valamint vízmin´óség-védelmi követelményeket.

a Balaton és a parti zóna nádasainak védelmér´ól,
valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás
szabályairól

(2) A nádas m´úvelési ágban nyilvántartott term´óföldeken a m´úvelési ágnak megfelel´ó gazdálkodást kell folytatni, a m´úvelési ág megváltoztatására hatósági engedély
alapján akkor van lehet´óség, ha a nádas helyreállítása nem
lehetséges.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:

(3) Ha a nádas kipusztulása a tulajdonos (vagyonkezel´ó,
használó) jogellenes mulasztásának vagy tevékenységének
az eredménye, az eredeti állapot helyreállítására kell kötelezni.
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(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezést
a) a jogi partvonalon belüli területeken az illetékes
vízügyi hatóság,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben az illetékes természetvédelmi hatóság
rendeli el, a tulajdonos költségére.
(5) Aki a rendelet hatálya alá tartozó nádast károsítja,
az köteles az érintett területen a nádasrehabilitációt —
szakért´ói útmutatás és ellen´órzés mellett — elvégezni. Ha
e kötelezettségét nem teljesíti a nádas-rehabilitációra a
természetvédelmi hatóság kötelezi, ennek eredménytelensége esetén a rehabilitációt költségére elvégezteti.

4. §
Az e rendelet szerinti nádgazdálkodásról az ingatlan
tulajdonosa, kincstári tulajdon esetében a vagyonkezel´ó
köteles gondoskodni.

A nádasok min´ósítése és osztályozása
5. §
(1) A (2) bekezdés a) —c) pontjaiban meghatározott
nádasokat környezet-, természet- és vízmin´óség-védelmi
szempontból ötévenként min´ósíteni kell.
(2) A min´ósítést az alábbi nádascsoportonként kell elkészíteni:
a) állandóan vízben álló nádas: a Balaton jogi partvonalán belüli nádasok,
b) id´ószakosan vízben álló nádasok: a Balaton jogi partvonalán belül, valamint a 2. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott területen, továbbá magas vízállás esetén víz
borította területen található nádasok, melyek jellemz´óen
sásos, gyékényes nádas, elnádasodó magas sás, láp és mocsárrét növénytársulásokból állnak,
c) természeti területen lév´ó egyéb nádasok: bokorfüzes
nádasok, nádas ligetek, berki nádasok.
(3) A min´ósítés tartalmazza:
a) a nádas helyének a megjelölését (településhatár,
helyrajzi szám), térképi ábrázolását és területének nagyságát,
b) a nádas típusát, az él´óhely jellegének a leírását, valamint a kísér´ófajok összetételének, fajgazdagságának bemutatását,
c) a nádas állomány min´óségét meghatározó adatokat,
a min´óségi változások értékelését, valamint okainak feltárását,
d) a javasolt nádgazdálkodási módokat.
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(4) E rendelet alapján végzett els´ó min´ósítéskor az alábbiakat is el kell végezni, melyeket a továbbiakban szükség
szerint, de minimálisan 10 évenként felül kell vizsgálni:
a) a nádas környezet-, természet- és vízmin´óség-védelmi, továbbá gazdasági értékének meghatározását,
b) a vízmennyiségre és vízmin´óségre vonatkozó adatokat, valamint a talaj- és üledékviszonyok bemutatását.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott min´ósítést, a
(2)—(4) bekezdésekben foglalt egységes szempontok szerint:
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti nádasok — ha azok
nem tartoznak a b) pont hatálya alá — esetében az illetékes
vízügyi hatóság,
b) a (2) bekezdés b)—c) pontjai szerinti, valamint a
természeti területen található nádasok esetében az illetékes természetvédelmi hatóság
végzi el.

6. §
(1) A min´ósítés alapján a nádas fogalmára való tekintettel, valamint a gazdasági és az ökológiai szempontokat
figyelembe véve, az 5. § (2) bekezdése szerinti nádasokat
az e rendelet melléklete szerinti min´óségi osztályokba kell
sorolni.
(2) A min´ósítést végz´ó hatóság — a min´ósítés alapján —
a társhatóság [5. § (5) bekezdés] bevonásával dönt a min´óségi
osztályba sorolásról. A min´ósítés részletes leírását és a nádasok térképi ábrázolását a társhatóságok egymás részére — az
elkészítést követ´ó 15 napon belül — megküldik.
(3) A min´ósítések részletes leírását, továbbá a nádasok
1:10 000 méretarányú térképlapon történt ábrázolását a
vízügyi hatóság vízikönyvi okirattárában, valamint a természetvédelmi hatóság nyilvántartásában kell elhelyezni.
(4) Az egyes nádasok min´ósítésének alapjául szolgáló leírás, a min´ósítés, továbbá 1:10 000 méretarányú térképlapon
történ´ó ábrázolása hatósági nyilvántartásnak min´ósül.
(5) A min´óségi osztályba sorolás eredményét — a min´óségi osztály és az ebb´ól fakadó kötelezettségek megjelölésével — a min´ósítést végz´ó hatóság határozatban közli a
nádgazdálkodásra kötelezettel.
(6) A min´óségi osztályba sorolás alapjául szolgáló dokumentumokat a nádgazdálkodásra kötelezett a min´ósítést végz´ó hatóságnál megtekintheti.

A nádgazdálkodás szabályai
7. §
(1) Nád telepítését, felújítását, nádas rekonstrukcióját
a Balaton vízgy´újt´ójér´ól származó szaporítóanyaggal kell
végezni.
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(2) A nádas osztályba sorolásától függetlenül, a vegetációs id´ószakon kívül — ha a jégviszonyok lehet´óvé teszik
— minden évben a nádasterületet vagy annak meghatározott részét le kell aratni, az aratás a természetvédelmi
hatóság hozzájárulásával történik.
(3) A learatott nád a nádas területén kívül, az arra
kijelölt helyen tárolható (náddepó). A náddepóból a nádat
és a hulladékot az adott év május 15. napjáig el kell szállítani.
(4) A nádas és más vízinövényzet égetése csak kivételesen, így különösen növényegészségügyi és természetvédelmi okból — a biztonsági, a környezet- és természetvédelmi rendszabályok betartásával — engedélyezhet ´ó.
Nádas és más vízinövények égetését
a) a természeti, illetve védett természeti terület esetében a természetvédelmi hatóság,
b) az a) pontba nem tartozó esetben a települési
önkormányzat jegyz´óje
engedélyezi.
(5) Az eljárásban a vízügyi igazgatóság, a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt. Ha az engedélyezési eljárást a települési önkormányzat jegyz´óje folytatja le, szakhatóságként a nemzeti park igazgatóság, illet´óleg
természetvédelmi igazgatóság is részt vesz az eljárásban.
(6) A IV. és V. osztályú nádasok megtartásáról, illetve
ahol ez lehetséges a helyreállításáról gondoskodni kell.

8. §
(1) Védett természeti területeken a 7. §-ban foglaltakat
jogszabályban, illet´óleg a védett természeti terület kezelési
tervében foglalt eltéréssel, továbbá a természetvédelmi
hatóság engedélyével kell folytatni.
(2) Természeti területen a nádgazdálkodással kapcsolatos, valamint egyéb tevékenység — a nádas min´óségét´ól
függetlenül — csak a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhet´ó.
(3) A védett természeti területen végzett munkához
csak a természetvédelmi hatóság által kijelölt útvonalat
szabad használni.
(4) A védett természeti területnek azokon a helyein,
ahol védett (fokozottan védett) növények találhatók, a
gépi nádaratás, közlekedés tilos. A természetvédelmi hatóság a gépi nádaratást, közlekedést kivételesen engedélyezheti, ha az a természetvédelmi érdekekkel nem ellentétes.
(5) Természetvédelmi indokból — a természetvédelmi hatóság helykijelölése szerint — megfelel´ó
nagyságú, 1—3 éves (avas) nádasokat kell hagyni, amelyek csak vágásforgószer´úen arathatók.
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9. §

(1) Az I—III. osztályú nádasokban, illetve attól legalább
2 m-re, a környezeti kárelhárítás vagy az élet- és balesetvédelmi indokból szükséges beavatkozás eseteit´ól eltekintve,
tilos minden olyan mechanikai beavatkozás (kotrás, feltöltés, építés, vízi állás-, csónakút-, horgászhely-létesítés),
amely a nádas állományát, annak min´óségét károsítja, illet´óleg a nádas pusztulását eredményezheti.
(2) A IV—V. osztályú nádasokban — védett természeti
terület kivételével — az (1) bekezdés szerinti tevékenység
a vízügyi hatóság engedélyével végezhet´ó, az engedélyezési
eljárásban a természetvédelmi hatóság és a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt.
(3) A védett természeti területen — osztályba sorolásától függetlenül — található nádasokban — természetvédelmi kezelés kivételével — tilos a kotrás, valamint
minden olyan tevékenység, amely a nádas állományát veszélyezteti vagy károsítja. A természetvédelmi kezelés
módját a kezelési terv tartalmazza.

Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lév´ó ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A nádasok e rendelet szerinti min´ósítését els´ó ízben
1999. szeptember 30-ig kell elkészíteni, addig a korábban
készült min´ósítés adatait kell figyelembe venni.
(3) E rendelet alkalmazásában természetvédelmi hatóság:
a) a helyi jelent´óség´ú védett természeti terület esetén
a települési önkormányzat jegyz´óje,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben a nemzeti park igazgatóság.
(4) Aki az e rendeletben foglaltakat, továbbá a nádasok
védelmével kapcsolatos hatósági határozatban el´óírtakat
megszegi, vagy a nádas állományt károsítja, a természet
védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény 80. §-ában foglaltak szerinti természetvédelmi bírság fizetésére köteles.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a Balaton
vízmin´óségének védelmét szolgáló nádasgazdálkodás
rendjének szabályozásáról szóló 6/1984. (IV. 18.) OVH
rendelkezés hatályát veszti.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
a 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelethez
A nádasok min´óségi osztálya
a) I. osztály
aa) Egészséges, fejl´ódési ciklusuk érett és juvenilis fázisában lév´ó, zárt, homogén állományok, amelyekben az
egyéb fajok szám- és tömegaránya 10% alatti, illetve egyes
szubdomináns fajok (keskeny- és széleslevel´ú gyékény, telel´ósás, káka) nem, vagy alig fordulnak el´ó (I. A.).
ab) Olyan nádas-magassás, nádas-láprét és nádas-mocsárrét állományok, melyek természetes fajgazdagsága
nagy, nem gyomosodottak, bennük a nád tömegaránya a
20% alatti (I. B.).
Ennek megfelel´óen gazdasági értékük kiváló; továbbá a
környezetre és a vízmin´óségre véd´óhatást gyakorolnak,
természetvédelmi értékük kiváló.
b) II. osztály
ba) Egészséges nádtömbök, amelyekben az érett fejl´ódési fázisú állományrészek mellett az elöregedés jelei kismérték´ú felritkulásban, juvenilis szegélyek hiányában mutatkoznak. Egyes szubdomináns fajok gyakrabban el´ófordulnak, de nem veszik át az állományalkotó, meghatározó
szerepet (II. A.).
bb) A term´óhelyi viszonyok kedvez´ótlen változásaira
az eredeti társulásszerkezet megbomlásával, elgyomosodás kezdeti tüneteivel reagáló nádas-magassás, nádas-láprét és nádas-mocsárrét állományok (II. B.).
Gazdasági értékük jó; illetve természet- és környezetvédelmi értékük jó.
c) III. osztály
ca) E gyrészt többé-kevésbé homogén és zárt, többségében elöreged´ó állományok, amelyekben az egyéb fajok aránya 20—25% , szórványosan szubdomináns fajok
állományai, f´úzbokrok, létesítmények nehezítik a nádaratást, a detrituszfelhalmozódás övezetében gyomosodnak (III. A.).
cb) Olyan nádas-magassás, nádas-láprét és nádas-mocsárrét állományok, amelyek kiszáradás, bolygatás hatására gyomosodnak (III. B.).
Gazdasági értékük közepes; környezetvédelmi szerepük
változó, esetleg környezetterhel´ók; természetvédelmi értékük változó, rekettyef´úz és védett lágyszárú fajokkal kiemelked´ó, egyedileg meghatározandó.
d) IV. osztály
da) Jelent´ós vízfelületekkel tagolt, elöreged´ó, szubdomináns fajokkal nagy területen és tömegarányban berakódott nádasok (IV. A.).
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db) Valamint a kiszáradást, tápanyagdúsulást és bolygatást jelz´ó gyomfajok uralta nádas-magassás, nádas-mocsárrét állományok (IV. B.).
Gazdasági értékük gyenge, kivéve, ha gyékény- vagy
sásaratás a cél; vízmin´óség- és környezetvédelmi szerepük
korlátozott, gyakran elhalt szervesanyag-törmelék és hulladék felhalmozódási zugai; illetve gyomfajok és kártev´ók,
kórokozók gócai. Ösvények, utak, pallók, vízi állások s´úr´ún tagolják, elfüzesedés el´órehaladott állapotában lehetnek.
e) V. osztály
ea) Elöregedett, pusztuló nádasok, a megújulás jelei
nélkül, ahol a vízfelület aránya többszörösen meghaladja
a növényzetét, vagy nád helyett gyékény, káka, vagy szárazulattá válás folyamán sás uralkodik (V. A.).
eb) A gyomnövényzet a környezetre kifejezetten veszélyes módon dominál, az eredeti társulásszerkezetek tönkrementek, az eredeti fajgazdagság megsz´únt (V. B.).
El´órehaladott ligetesedés, cserjésedés figyelhet´ó meg.
Gazdasági értékük nincs, s´ót szanálásuk, rekonstrukciójuk
ráfordítást igényel, természetvédelmi értékük változó, általában alacsony.

A Kormány
23/1998. (II. 13.) Korm.
rendelete
a tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség
vállalásának és érvényesítésének feltételeir´ól
A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól szóló
1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 89. §-a
(1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:
Az állami kezesség vállalásának feltételei
1. §
Az állam kezességet vállal a hitelintézet által tandíj,
illet´óleg költségtérítés (a továbbiakban: tandíj) céljára
nyújtott hitelre (a továbbiakban: tandíjhitel), melyet a
hallgató tanulmányainak képesítési követelményeiben
meghatározott teljes id´ótartamára megfelel´óen, de legfeljebb tíz félévre vehet fel, ha a hitel megfelel a Tv.-ben,
valamint e rendelet 2—7. §-ában foglalt feltételeknek. Az
állami kezességvállalás mértéke a felvett hitel, de legfeljebb a hitelrészletek igénybevétele id´ópontjában érvényben lév´ó — az éves költségvetési törvényekben megállapított — egy f´óre es´ó hallgatói normatívák összege mint
t´óke, az ehhez kapcsolódó ügyleti kamat, a jogszabály által
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meghatározott büntet´ókamat és a bírósági végrehajtásra
irányuló eljárás megindításának közvetlen költségei öszszegének nyolcvan százaléka.

(2) Ha az ügyleti kamat elhalasztásra kerül a felek megállapodhatnak a hitelszerz´ódésben, hogy az évente esedékes hitelkamatot a hitelintézet t´ókésíti.

2. §

4. §

(1) A hitelintézet a Tv. 39. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott hallgatók részére nyújt a fels´ófokú tanulmányaik els´ó évét´ól a tandíj kifizetése céljából tandíjhitelt.

A hitelintézet a hitelvizsgálati eljárás során kizárólag
a hiteligényl´ó várható jövedelmi helyzetét veheti figyelembe.

(2) A tandíjhitelt a hitelintézet szakaszosan (legalább
félévente és legfeljebb havonta) folyósítja a hitelszerz´ódésben megjelölt fels´óoktatási intézmény (a továbbiakban:
fels´óoktatási intézmény) bankszámlájára a tandíjfizetési
kötelezettség esedékességekor a hitelfelvev´ó megbízása
alapján.
(3) A hitelintézet a hitelfelvev´ónek az 5. § (3) és
(4) bekezdésében foglalt eset kivételével türelmi id´ót
biztosít a jogszabályban az egyes szakokra meghatározott képesítési követelményben el´óírt képzési id´ó alatt,
a halasztás vagy félév ismétlés ideje — de legfeljebb két
tanulmányi év — alatt, valamint a tanulmányainak befejezését követ´ó legalább hat és legfeljebb tizenkét hónapban.
(4) A tandíjhitel futamideje a (3) bekezdésben meghatározott türelmi id´ót követ´óen legalább 5 év és legfeljebb
10 év.
(5) A hitelszerz´ódés tartalmazza a felek nyilatkozatát
arról, hogy az általuk megkötött jogügylet megfelel a
Tv.-ben, valamint e rendeletben foglalt feltételeknek,
valamint a hitelfelvev´ó hozzájárulását ahhoz, hogy az
állami kezesség beváltása esetén adatait és a hitelfelvétel iratait a Támogatásokat és Járadékokat Kezel´ó Szervezetnek (a továbbiakban: Kezel´ó Szervezet) és a hitelfelvev´ó lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak megküldik.
(6) A hitelintézet és a hitelfelvev´ó az általuk megkötött
hitelszerz´ódésben vállalják, hogy a Kezel´ó Szervezet számára minden, a kezességvállalással kapcsolatos iratba betekintést engednek, illetve lehet´óvé teszik a helyszíni ellen´órzést.
(7) E rendelet alkalmazásában a tanulmányok befejezésének id´ópontja az oklevél kiállításának dátuma.

5. §
(1) A hallgató egy id´óben csak egy fels´óoktatási intézménynél történ´ó tandíjfizetésre igényelhet tandíjhitelt.
(2) Ha a hitelfelvev´ó összesen két tanulmányi félévet
ismétel, illet´óleg halaszt — ide nem értve a 6. §-ban meghatározott esetet —, a hitelintézet a továbbiakban nem
nyújt részére tandíjhitelt.
(3) Ha a hitelfelvev´ó összesen két tanulmányi félévnél
többet ismétel, illet´óleg halaszt — ide nem értve a 6. §-ban
meghatározott esetet —, legkés´óbb a harmadik ismételt,
illet´óleg halasztott tanulmányi félév végét´ól megkezdi a
tandíjhitel törlesztését.
(4) Ha a hitelfelvev´ó nem tudja bizonyítani, hogy az
adott tanulmányi félévre beiratkozott — a félév halasztás,
illet´óleg a félév ismétlés esetét kivéve — a tandíjhitel
törlesztését a tanulmányainak félbeszakítását követ´ó hat
hónapon belül megkezdi.

6. §
(1) A hitelintézethez érkezett kérelem alapján halasztást kell biztosítani a tandíjhitel t´óke-, illet´óleg kamattörlesztése alól:
a) a gyermeket nevel´ó szül´ónek, ha tanulmányai alatt,
illet´óleg a tandíjhitel törlesztésének id´ószakában születik
a gyermeke és nem folytat keres´ótevékenységet, vagy nem
teljes munkaid´óben dolgozik összesen legfeljebb egy évig;
b) ha a hitelfelvev´ó sorkatonai vagy polgári szolgálatot
teljesít, annak id´ótartamára.
(2) A törlesztés halasztásának id´ótartamával a futamid´ó
meghosszabbodik.

3. §
(1) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott türelmi id´ó
alatt a teljes hiteldíj évente esedékes. A türelmi id´ó alatt a
teljes hiteldíj vagy a teljes hiteldíj egy részének törlesztése
a felek hitelszerz´ódésbe foglalt megállapodása alapján elhalasztható. A t´óke a türelmi id´ó lejártától esedékes a
szerz´ódésben meghatározottak szerint.

7. §
(1) Ha a hitelfelvev´ó az esedékessé vált fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet a hitelszerz´ódés
futamideje alatt egy alkalommal átütemezheti legfeljebb
egy év törlesztését az eredeti futamid´ó alatt.

1998/9. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

679

(2) Ha a hitelfelvev´ó az esedékessé vált fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és az (1) bekezdésben meghatározott átütemezésre nem került sor, a hitelintézet legalább három, de legfeljebb hat hónap után a kölcsönt
felmondja.

(2) A Kezel´ó Szervezet megkeresi a kezesség beváltásából származó követelések adók módjára történ´ó behajtása
végett a területileg illetékes önkormányzati adóhatóságot
az adózás rendjér´ól szóló 1990. évi XCI. törvény 93. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott adatok közlésével.

Az állami kezesség érvényesítése és folyósítása

Záró rendelkezések

8. §

11. §

(1) A Kezel´ó Szervezet biztosítja a 2—7. §-ban foglalt
feltételeknek megfelel´ó tandíjhitelhez kapcsolódó állami
kezesség érvényesítését.
(2) A hitelintézet csak abban az esetben nyújthatja be a
kezesség érvényesítése iránti igényét a Kezel´ó Szervezetnek, ha a Kezel´ó Szervezetnél vezetett hitelintézeti nyilvántartásba bejelentkezett, és minden évben március 31-ig
adatot szolgáltat részére az el´óz´ó év december 31-éig megkötött, kezességgel érintett szerz´ódések számáról és az
azok alapján december 31-ig folyósított hitelek összegér´ól.

9. §
(1) Az állami kezesség érvényesítésének feltétele, hogy
a) a hitelintézet a hitelfelvev´óvel fennálló szerz´ódésben meghatározott módon a kötelezettség teljesítése érdekében a hitelfelvev´óvel szemben fellépett,
b) amennyiben a hitelintézet a) pontban meghatározott eljárása sikertelen követelését fizetési meghagyással
érvényesíti.
(2) A hitelintézet az állami kezesség érvényesítése iránti
igényét a Kezel´ó Szervezetnek nyújtja be a hitel felmondását követ´ó nyolc munkanapon belül. Jogosultságát a hitelintézet a hitelszerz´ódés, a joger´ós fizetési meghagyás, illetve ellentmondás esetén a joger´ós ítélet benyújtásával igazolja. A kezesség beváltását ezen igazolások benyújtásának
elmulasztása esetén a Kezel´ó Szervezet megtagadja. Megtagadja a kezesség beváltását a Kezel´ó Szervezet abban az
esetben is, ha a hitelszerz´ódésben foglaltak, illetve a hitel
folyósítása, felhasználása nem felel meg a Tv. és e rendelet
feltételeinek.
(3) A Kezel´ó Szervezet legkés´óbb a (2) bekezdésben
meghatározott igazolás kézhezvételét´ól számított 8 munkanapon belül rendelkezik a kezességvállalás összegének
a hitelintézet számlájára történ´ó átutalásáról.

10. §
(1) A Kezel´ó Szervezet vizsgálja, hogy az adók módjára
történ´ó behajtás alóli — a Tv. által meghatározott —
mentesség esetei fennállnak-e.

(1) Ez a rendelet 1998. augusztus 1-jén lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatálybalépést követ´óen kötött hitelszerz´ódésekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §-a (8) bekezdésének b) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(Az ügyfelekkel szembeni követeléseken belül kell kimutatni többek között:)
,,b) a halasztott kamatfizetéses lakáscélú hitelek — az
ügyféllel kötött szerz´ódés szerint —, meg nem fizetett
(halasztott) kamatának t´ókésített összegét, valamint a tandíjhitel után a felek megállapodása alapján a türelmi id´ó
alatt esedékes és a türelmi id´ó lejáratáig elhalasztott kamatok, kamatjelleg´ú jutalékok t´ókésített összegét is;’’
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(5) Kamatkövetelések után képzett kockázati céltartalékként kell kimutatni — a mérlegben az eszközök között
negatív el´ójellel — a hitelintézetnél a lakáscélú hitelek
halasztott kamatának t´ókésített összegében fennálló kamatkövetelések, valamint a tandíjhitelek türelmi id´ó alatt
esedékes és a türelmi id´ó lejáratáig elhalasztott kamatainak, kamatjelleg´ú jutalékainak t´ókésített összegében
fennálló kamatkövetelések után képzett kockázati céltartalék állományát.’’
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A tandíjhitel után a szerz´ódés szerint járó, esedékes
— nem halasztott — kamat, kamatjelleg´ú jutalék esetén is
alkalmazni kell az (1) bekezdés a) , c) és e) pontjait, ha
annak összege az esedékesség id´ópontjában nem folyt be.’’
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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Az ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter
9/1998. (II. 13.) IKIM
rendelete

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földm´úvelésügyi miniszter
7/1998. (II. 13.) FM
rendelete

az egyes el´órecsomagolt termékek névleges
tölt´ótömegének és névleges térfogatának megengedett
kiszerelési értéksorairól szóló
16/1997. (IV. 4.) IKIM rendelet módosításáról

a vad védelmér´ól, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásának szabályairól szóló
30/1997. (IV. 30.) FM rendelet módosításáról

A belkereskedelemr´ól szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában
foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

A vad védelmér´ól, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A vad védelmér´ól, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 30/1997. (IV. 30.) FM rendelet 66. §-ának
(3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A vadgazdálkodási üzemtervet jóváhagyásra 1998.
szeptember 1-jéig kell az illetékes vadászati hatósághoz
benyújtani.’’
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. február 1. napjától kell alkalmazni.

1. §

Az egyes el´órecsomagolt termékek névleges tölt´ótömegének és névleges térfogatának megengedett kiszerelési
értéksorairól szóló 16/1997. (IV. 4.) IKIM rendelet 1. számú és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú és
2. számú melléklete lép.

2. §

E z a rendelet a kihirdetését követ ´ó 8. napon lép hatályba.

Dr. Nagy Frigyes s. k.,

Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,

földm´úvelésügyi miniszter

ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

1. számú melléklet a 9/1998. (II. 13.) IKIM rendelethez
Térfogat és tömeg szerint forgalmazott termékek

Termék megnevezése

Névleges mennyiség
I.

Száraz eledel kutyák és macskák részére

mennyiségek g-ban
200—300—400—500—600—
800—1000—1500—2000—
3000—5000—7500—10 000

Festékek és lakkok (hígító hozzáadásával vagy
anélkül, beleértve diszpergált festékpigmentet és oldatokat)

mennyiségek ml-ben
25—50—125—250—375—500
—750—1000—2000—2500—
4000—5000—10 000

Névleges mennyiség
II.*
(határid´óig alkalmazható nemzeti értékek)
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Névleges mennyiség
I.
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Névleges mennyiség
II.*
(határid´óig alkalmazható nemzeti értékek)

Ragasztók (beleértve az enyveket is), szilárd
vagy por alakú

mennyiségek g-ban
25—50—125—250—500—
1000—2500—5000—8000—
10 000

g-ban 20—35—40—60—200—
280—400—7000
ml-ben
40—50—120—200—
250—800—1000—5000

Háztartásvegyipari tisztító- és ápolószerek
(egyebek között: ápolószerek b´ór és cip´ók,
fa- és padlóburkolatok, t´úzhelyek és fémek
számára, ideértve az autókat, ablakokat és
tükörüvegeket, háztartási folttisztító, appretáló és színez´ó szereket, háztartási rovarirtóés -riasztószereket, a vízk´óoldó szereket, a
háztartási szagmentesít´ó szereket és a nem
gyógyszerészeti fert´ótlenít´ószereket)

szilárd vagy por alakú, g-ban
folyékony vagy pasztaszer´ú,
ml-ben
25—50—75—100—150—200—
250—375—500—750—1000—
1500—2000—5000—10 000

43—60—125—320—420—450

Kozmetikumok

szilárd vagy por alakú, g-ban
folyékony vagy krémszer´ú, ml-ben

B´ór- és higiénés szájápolószer borotvakrémek, univerzális krémek és folyékony ápolószerek, krémszer´ú és folyékony test- és kézápolószerek, napvéd´ószerek (kivéve fogkrémek)

15—30—40—50—75—100—
125—150—200—250—300—
400—500—1000

20—22—35—45—55—60—70
—80—85—110—120—275-380

Fogkrémek

25—50—75—100—125—150—
200—250—300

30—33—60—65—70—73

Nem színez´ó hajápolószerek és fürd´óadalékok: hajlakkok, samponok, hajöblít´ószerek,
hajer´ósít´ószerek, brillantinok, hajkrémek
(kivéve: alkoholalapú termékek), hab és más
habzó termékek fürdéshez és zuhanyozáshoz

25—50—75—100—125—150—
200—250—300—400—500—
750—1000—2000

30—125—220—230—275—400

Alkoholalapú termékek 3 térfogatszázalék
alatti természetes vagy szintetikus illatosítóolaj-tartalommal és 70 térfogatszázalék alatti tiszta etilalkohol-tartalommal: kölnivizek,
hajszeszek, borotválkozás el´ótti és utáni arcszeszek

15—25—30—40—50—75—
100—125—150—200—250—
300—400—500—750—1000

20—60—80—83—90

Dezodoráló és intim-ápolószerek

20—25—30—40—50—75—
100—150—200

48—65—110—125—145

Hint´ópor

50—75—100—150—200—250
—500—1000

125

Szilárd mosdó- és mosószappanok

g-ban
25—50—75—100—150—200—
250—300—400—500—1000

20—90—125

Lágy szappanok

g-ban
125—250—500—750—1000—
5000—10 000

Mosó- és tisztítószerek
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Névleges mennyiség
II.*
(határid´óig alkalmazható nemzeti értékek)

Reszelék-, pehely- vagy hasonló állagú szappan

g-ban
250—500—750—1000—3000—
5000—10 000

Folyékony mosó-, mosogató-, tisztító-, súrolóés segédszerek, valamint hipoklorit készítmények (kivéve az ápolószereket)

ml-ben
125—250—500—750—1000—
1250**—1500—2000—3000—
4000—5000—6000—7000—
10 000

150—450—1800
(csak hipoklorit készítményekre,
g és ml is)

Súrolópor

g-ban
250—500—750—1000—10 000

450—700

El´ómosó- és áztatószerek por alakban

g-ban
250—500—1000—2000—5000
—10 000

300—350—400—450—600

Oldószerek tisztítás céljára

ml-ben
25—50—75—125—250—500—
1000—1500—2500—5000—
10 000

Ken´óolaj

ml-ben
125—250—500—1000—2000—
2500—3000—4000—5000—
10 000

Köt´ófonal természetes rostokból (állati, növényi és ásványi eredet´ú), vegyi rostokból
vagy e rostok kombinációjából

g-ban
10—25—50—100—150—200—
250—300—350—400—450—
500—1000

* A névleges mennyiség II. oszlop értékei a hatálybalépést követ´ó 3 évig alkalmazhatók.
** Csak hipoklorit készítményekre.

2. számú melléklet a 9/1998. (II. 13.) IKIM rendelethez
A megengedett kiszerelési térfogatok értéksorai
1. Nedves eledel kutyák és macskák részére
kiszerelési térfogat ml-ben
212—228—314—425—446—850—1062—1700—2650
2. Por állagú mosószerek
Az el´óre csomagolt áruk kiszerelési doboz térfogatának értéksorai:

Kartondobozos kiszerelés jele

Térfogat ml-ben*
I.

E 0,5

375

E 0,75

550

E1

750

E 1,5

1 125

Térfogat ml-ben
II.
(határid´óig alkalmazható nemzeti érték)

900
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Hengeres doboz kiszerelés jele

Térfogat ml-ben
II.
(határid´óig alkalmazható nemzeti érték)

Térfogat ml-ben*
I.

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10
E 11
E 12
E 15
E 20
E 25
E 30
ET 5
ET 10
ET 15
ET 20
ET 25
ET 30

683

1 500
2 250
3 000
3 750
4 500
5 250
6 000
6 750
7 500
8 250
9 000
11 250
15 000
18 750
22 500
3 750
7 500
11 250
15 000
18 750
22 500

* Az E 3 értékt´ól számítva az EU-ban a fent leírt értékek 200 ml-rel növekedhetnek a dobozokba helyezett mér´ópoharak miatt. A térfogat
ml-ben II. érték a hatálybalépést követ´ó 3 évig alkalmazható.

A m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
4/1998. (II. 13.) MKM
rendelete
az óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeir´ól

Melléklet
a 4/1998. (II. 13.) MKM rendelethez
Az óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés
szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményei
1. A képzési cél

A fels´óoktatásról szóló — többször módosított — 1993.
évi LXXX. törvény 74. §-a (1) bekezdésének e) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
Az óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeit e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
m´úvel´ódési és közoktatási miniszter

Olyan óvodapedagógusok és tanítók szakirányú továbbképzése, akik az alapképzésben szerzett pedagógiai, pszichológiai, testnevelési m´úveltségtartalmak ismeretében
képesek az óvodás és a kisiskolás korú gyermekek speciális, könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására.
A képzés követelményei
A képzésben részt vev´ó óvodapedagógusok és tanítók
ismerjék meg az óvodás és kisiskolás korban leggyakrabban el´óforduló mozgásszervi elváltozásokat és a belgyógyászati betegségeket, az ismeretek birtokában legyenek
képesek az óvodás és a kisiskolás korú gyermekek prevenciós feladatainak ellátására, illetve a már kialakult elváltozások korrigálására.
Rendelkezzenek az emberi test felépítésének, m´úködésének alapvet´ó (anatómiai, élettani) ismereteivel, továbbá
ortopédiai ismeretekkel.
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Sajátítsák el az elváltozások, betegségek habilitációjának, rehabilitációjának mozgás- és sportterápiáját, és tudják alkalmazni a rendellenességek típusának és szintjének
megfelel´óen.
Legyenek képesek önállóan és alkotó módon a
könnyített és gyógytestnevelésre utalt gyermekek megfelel´ó foglalkoztatására, a differenciált mozgásformák
alkalmazására.
Szerezzenek jártasságot a rekreációs feladatok szervezésében és lebonyolításában.
A képzésben résztvev´ók legyenek felkészültek a szakterület, tudományterület alkotó m´úvelésére, a kisiskolások
egészséges és kóros fejl´ódésének tanulmányozására, dokumentálására, elemzésére.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakirányú szakképzettség
megnevezése
Óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirányon.
Tanító, gyógytestnevelés szakirányon.
3. A képzésben résztvev´ók köre
A szakirányú továbbképzésben kizárólag f´óiskolai végzettséggel és óvodapedagógusi, illetve tanítói szakképzettséggel rendelkez´ók vehetnek részt.
4. A képzési id´ó
A képzési id´ó 4 félév, összesen 474 óra, amely a konzultációkon, gyakorlaton, tréningen való részvételt foglalja
magába.
5. A képzés f´óbb tanulmányi területei
Gyógytestnevelés-történet
Anatómia, az emberi test felépítése,
m´úködése, központi idegrendszeri
m´úködés anatómiája, a mozgás
funkcionális anatómiája
Élettan és egészségtan, alapvet´ó élettani funkciók fejl´ódése, szerkezete;
elváltozásokat kísér´ó betegségek,
ezek sajátos pszichoszomatikus jellegzetességei
Ortopédia és belgyógyászat fogalma,
alapvet´ó vizsgálati kezelési módszerek; gyermekkorban leggyakrabban
el´óforduló elváltozások: a gerinc,
nyak, vállöv, végtagok és ízületek
(csíp´ó, térd) legjellemz´óbb betegségei; alapvet´ó belgyógyászati, a betegségek kórtanának, gyógyításának
ismerete
Gyógytestnevelés módszertana, tartáshibák, deformitások javításának lehet´óségei, módszerei

5 óra

Gyakorlatvezetés és elemzés, diagnosztikai csoportoknak, illetve betegségeknek megfelel´ó — egyéni és
csoportos foglalkozások gyakorlatanyagának tervezése és alkalmazása
A könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése
Mozgáskommunikációs tréning
Komplex záróvizsgára felkészít´ó speciális kontakt óra
Tanügyi jogi ismeretek
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100 óra
20 óra
50 óra
14 óra
20 óra

6. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az ismeretek ellen ´órzési rendszere a tantervben el´óírt — részben egymásra épül´ó, részben egymástól független — aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséb´ól,
vizsgák — beszámolók, kollokviumok, szigorlatok —
letételéb´ól, szakmai gyakorlat(ok) elvégzéséb´ól, diplomamunka elkészítéséb´ól, valamint záróvizsgából tev´ódik össze.
6.1. Kötelez´ó szigorlati tárgyak
Ortopédia és belgyógyászat
Gyógytestnevelés módszertana
Anatómia
6.2. Szakdolgozat
A szakdolgozat a könnyített és gyógytestnevelési ismeretanyagából konzulens irányításával készített olyan szakmai munka, amely igazolja, hogy a hallgató a hazai és
nemzetközi szakirodalom feldolgozásával képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett
munka és az eredmények szakszer´ú összefoglalására, a
témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló
szakmai munka végzésére.
6.3. A záróvizsga

50 óra

20 óra

6.3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei
— A tantervben el´óírt vizsgák letétele.
— A konzultációkon, valamint a gyakorlatokon és a bentlakásos tréningeken való kötelez´ó részvétel teljesítése.
— A tantervben el´óírt írásbeli dolgozatok benyújtása.
— A bíráló által elfogadott szakdolgozat.
6.3.2. A záróvizsga részei
— Komplex szóbeli vizsga az anatómiai, ortopédiai
belgyógyászati, valamint könnyített és gyógytestnevelési
szervezési, tervezési ismeretekb´ól, továbbá a gyógytestnevelés módszertana, a gyakorlatvezetés és elemzés tantárgyakból.
— A szakdolgozat megvédése.

75 óra

120 óra

6.3.3. A záróvizsga eredménye
A szakdolgozatra — annak megvédése eredményeként
— adott érdemjegy, a szóbeli vizsga érdemjegyének, valamint gyakorlati jegynek egészre kerekített átlaga.
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HATÁROZATOK

A Kormány határozatai
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kormányzat együttm´úködésével a Budavári Szent
G yörgy tér Helyreállítása Ideiglenes Titkársága jogutódjaként létrejöv´ó budavári Budai Várgondnokság
Közhasznú Társaság szervezi a közbeszerzésekr´ól szóló
1995. évi XL. törvény alapján.
Felel´ós:

A Kormány
1016/1998. (II. 13.) Korm.
határozata
a budapesti Várbazár m´úemlék ingatlanegyüttes
felújításáról és hasznosításáról
A Kormány
1. a) egyetért azzal, hogy a budapesti Várbazárnak,
mint a Világörökség részeként védett dunaparti panoráma egyik legjelent ´ósebb m´úemlékének helyreállítása a
Magyar Állam és a Budavári Ö nkormányzat együttm´úködésében, kulturális-idegenforgalmi célú hasznosítással történjék. A m´úemlékingatlan jelent´ós fejlesztési
potenciáljának kihasználásával, a közforrásokon és a
vállalkozói t ´ókén alapuló együttes finanszírozás rendszerének kialakításával, az állami tulajdon sérelme nélkül törekedni kell a hasznosítás során a vállalkozói t ´óke
maximális mérték´ú bevonására, a szükséges költségvetési források csökkentésére oly módon, hogy az objektum tartós és zavartalan m´úköd´óképessége ne szenvedjen sérelmet;

környezetvédelmi és területfejlesztési
miniszter
m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: folyamatos

2. A Budapest I. ker., Ybl Miklós tér 2—6. szám alatti,
a budapesti I. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 6452/2
helyrajzi számú ingatlant (Várbazár), a Szent György tér
1. szám alatti, 6457 helyrajzi számú, a Dísz tér 17.—Szent
György tér 3. szám alatti 6462 helyrajzi számú, valamint a
6456/1, 6453/2, 6452/1 helyrajzi számú ingatlanokat a
kincstári vagyonra irányadó szabályok szerint a Budai Várgondnokság Közhasznú Társaság vagyonkezelésébe kell
adni.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
környezetvédelmi és területfejlesztési
miniszter
Határid´ó: a Közhasznú Társaság bejegyzését követ´ó
15 napon belül
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

Felel´ós:

környezetvédelmi és területfejlesztési
miniszter
m´úvel´ódési és közoktatási miniszter
Határid´ó: folyamatos

b) tudomásul veszi, hogy a Várbazár helyreállítási
programjának megvalósításához — a központi költségvetést terhel´ó munkálatok fedezeteként, az 1996. évi árak
figyelembevételével 1998—2000 között — 1,5 milliárd forint keretösszeg szükséges. Az évenként szükséges forrásokat a központi költségvetésr´ól szóló törvényekben a
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetben kell el´óirányozni;
környezetvédelmi és területfejlesztési
miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: az éves költségvetési törvényjavaslatok
kidolgozásához igazodóan

A Kormány
1017/1998. (II. 13.) Korm.
határozata
a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság Irodalmi
Albizottsága elnökének kinevezésér´ól

Felel´ós:

A Kormány az 1101/1996. (X. 2.) Korm. határozat
2. a)—c) pontja alapján
Szakonyi Károly Kossuth-díjas írót, dramaturgot
az Irodalmi Albizottság elnökévé, 5 évi id´ótartamra

c) tudomásul veszi, hogy a Magyar Állam tulajdonában lév´ó Várbazár m´úemléki együttes szakszer´ú és gazdaságos helyreállítását és hasznosítását a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a M´úvel´ódési
és Közoktatási Minisztérium, valamint a Budavári Ön-

kinevezi.
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
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V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium
közleménye
az 1998. évi fels´óoktatási normatív kutatástámogatás
felosztásáról
A M´úvel´ódési és Közoktatási Minisztérium — a fels´óoktatási normatív kutatástámogatás felosztásáról és felhasználásáról szóló, a 36/1997. (XII. 20.) MKM rendelettel
módosított 6/1997. (II. 12.) MKM rendeletben foglaltak
alapján — az 1998. évi fels´óoktatási normatív kutatástámogatást az alábbiak szerint osztotta fel a fels´óoktatási
intézmények között:

Fels´óoktatási intézmény neve, székhelye

1998. évi
támogatás
(ezer forint)

Állami egyetemek
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem,
Budapest
Budapesti M´úszaki Egyetem, Budapest
Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Debrecen
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Gödöll´ói Agrártudományi Egyetem, Gödöll´ó
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem,
Budapest
Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs
József Attila Tudományegyetem, Szeged
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
Liszt Ferenc Zenem´úvészeti F´óiskola, Budapest
Magyar Iparm´úvészeti F´óiskola, Budapest
Magyar Képz´óm´úvészeti F´óiskola, Budapest
Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest
Miskolci Egyetem, Miskolc
Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely

11 300
20 200
114 600

Fels´óoktatási intézmény neve, székhelye

Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest
Soproni Egyetem, Sopron
Szent-Györgyi
Albert
Orvostudományi
Egyetem, Szeged
Színház- és Filmm´úvészeti F´óiskola, Budapest
Veszprémi Egyetem, Veszprém

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Országos Rabbiképz´ó Intézet, Budapest
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

Állami f´óiskolák

40 700

Apáczai Csere János Tanítóképz´ó F´óiskola,
Gy´ór
Államigazgatási F´óiskola, Budapest
Bánki Donát M´úszaki F´óiskola, Budapest
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképz´ó F´óiskola, Budapest
Benedek Elek Pedagógiai F´óiskola, Sopron
Berzsenyi Dániel Tanárképz´ó F´óiskola,
Szombathely
Bessenyei György Tanárképz´ó F´óiskola,
Nyíregyháza
Budapesti Tanítóképz´ó F´óiskola, Budapest
Comenius Tanítóképz´ó F´óiskola, Sárospatak
Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképz´ó F´óiskola, Kaposvár
Eötvös József F´óiskola, Baja
Eszterházy Károly Tanárképz´ó F´óiskola,
Eger
Gépipari és Automatizálási M´úszaki F´óiskola, Kecskemét

30 400
20 200
20 700
51 300
22 700
40 800
4 600
2 100
2 200
2 600
30 000
22 800

1998. évi
támogatás
(ezer forint)

28 600
58 600
13 200
42 300
4 000
17 700

Egyházi egyetemek

18 000

106 100
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800
800
1 700
800
4 000

800
800
1 600
1 100
800
3 300
4 500
900
800
800
800
3 500
1 000
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Fels´óoktatási intézmény neve, székhelye

Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai F´óiskola, Hajdúböszörmény
Illyés Gyula Pedagógiai F´óiskola, Szekszárd
Jászberényi Tanítóképz´ó F´óiskola, Jászberény
Juhász Gyula Tanárképz´ó F´óiskola, Szeged
Kandó Kálmán M´úszaki F´óiskola, Budapest
Kecskeméti Tanítóképz´ó F´óiskola, Kecskemét
Kereskedelmi és Gazdasági F´óiskola, Szolnok
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi F´óiskola, Budapest
Könny´úipari M´úszaki F´óiskola, Budapest
Körös F´óiskola, Békéscsaba
Külkereskedelmi F´óiskola, Budapest
Magyar Táncm´úvészeti F´óiskola, Budapest
Pénzügyi és Számviteli F´óiskola, Budapest
Széchenyi István F´óiskola, Gy´ór
Ybl Miklós M´úszaki F´óiskola, Budapest

1998. évi
támogatás
(ezer forint)

800
800
800
3 200
3 500
800
800
1 100
1 100
800
1 300
1 100
800
5 300
900

Egyházi f´óiskolák
A Tan Kapuja Buddhista F´óiskola, Budapest
Adventista Teológiai F´óiskola, Budapest
Baptista Teológiai Akadémia, Budapest
Egri Hittudományi F´óiskola, Eger
Esztergomi Hittudományi F´óiskola, Esztergom
Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai F´óiskolája, Budapest
Ferences Hittudományi F´óiskola, Budapest
Görög Katolikus Hittudományi F´óiskola,
Nyíregyháza
Gy´óri Hittudományi F´óiskola, Gy´ór
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképz´ó
F´óiskola, Debrecen
Pannonhalmi Szent Gellért F´óiskola, Pannonhalma
Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa
Pécsi Püspöki Hittudományi F´óiskola, Pécs
Piarista Hittudományi és Tanárképz´ó F´óiskola, Budapest
Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

800
800
800
800

Fels´óoktatási intézmény neve, székhelye

Szegedi Hittudományi F´óiskola, Szeged
Szent Bernát Hittudományi F´óiskola, Zirc
Szent Pál Akadémia, Budapest
Veszprémi Érseki Hittudományi F´óiskola,
Veszprém
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképz´ó
F´óiskola, Esztergom
Wesley János Lelkészképz´ó F´óiskola, Budapest
Zsámbéki Katolikus Tanítóképz´ó F´óiskola,
Zsámbék
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1998. évi
támogatás
(ezer forint)

800
800
800
800
800
800
800

Magán-, illetve alapítványi f´óiskolák
Általános Vállalkozási F´óiskola, Budapest
Gábor Dénes F´óiskola, Budapest
Kodolányi János F´óiskola, Székesfehérvár
Modern Üzleti Tudományok F´óiskolája, Tatabánya
Mozgássérültek Pet´ó András Nevel´óképz´ó
és Nevel´óintézete, Budapest
Nemzetközi Üzleti F´óiskola, Budapest
Fels´óoktatási intézmények összesen

800
800
800
800
800
800
800 000

Megjegyzés: A Sola Scriptura Lelkészképz´ó és Teológiai
F´óiskola nem igényelt normatív támogatást.

800
800
800
800
800
800

Pályázat
a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai
hatékonyabb ellátásának támogatására

800

A Magyar Köztársaság Kormánya szükségesnek tartja
ösztönözni, hogy a helyi önkormányzatok saját eszközzel
is el´ósegítsék a területükön él´ó gyermekek és fiatalok
társadalmi integrációját, az ifjúság részvételét az ´óket érint´ó döntések el´ókészítésében, meghozatalában és megvalósításában, s a civil társadalmi szervezetekkel és a szakmai
intézményekkel együttm´úködjenek a gyermek és ifjúsági
feladatok meghatározásában és végrehajtásában.

800

A célok megvalósításának érdekében a Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács Titkársága útján pályázatot

800
800
800
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hirdet a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
részére.
A pályázat keretösszege: 130 millió forint.
A pályázat célja:
— a fiatalok segítése a demokráciában való jártasság
elsajátításában, részvételük er´ósítése a gyermek és ifjúsági
érdekegyeztet´ó fórumok m´úködtetésében, köt´ódésük er´ósítése lakóhelyükhöz;
— a gyermekek és fiatalok korosztályi érdekeinek érvényesítését és védelmét el´ósegít´ó feladatok megtervezésének, összehangolásának és fejlesztésének támogatása.
A pályázat további célja, hogy az ifjúsági korosztály
minél szélesebb rétege ismerkedjen meg a demokratikusan
m´úköd´ó helyi önkormányzatok tevékenységével, a helyi
demokratikus fórumok céljaival, m´úködésével. El´ó kívánja mozdítani aktív részvételüket a helyi települési viszonyok alakításában, a korosztályi és szakmai érdekegyeztetésben.
Pályázatot a helyi önkormányzatok (önkormányzati társulások) csak az alábbi kategóriákban nyújthatnak be:
A) A fiatalokat segít´ó, koordinátori, referensi, illetve
szaktanácsadói feladatkör feltételeinek megteremtése.
B) A gyermek és ifjúsági döntés-el´ókészít´ó, érdekegyeztet´ó fórumok feltételeinek — önkormányzati oldalról való — meger´ósítése, és az azt megalapozó helyzetelemzés, helyi ifjúságkutatás.
C) A helyi sajátosságokra épül´ó, a feln´ótt ifjúságsegít´ók és/vagy a kortárssegít´ók, valamint a civil szervezetek
ifjúsági vezet´ói számára szervezett felkészít´ó (alapképz´ó)
programok indítása.
A pályázatot — az önkormányzat képvisel´ó-testülete
nevében — a polgármester írja alá. (Önkormányzati társulás esetén annak székhelye szerint illetékes helyi önkormányzatának polgármestere, illetve a társulás képviseletére jogosult személy az aláíró.) Amennyiben egy önkormányzat több kategóriában kíván pályázni, azt a megfelel´ó
bet´újel feltüntetésével, külön adatlapon teheti meg. (Bármelyik hiánya a pályázat elutasításával jár együtt.)
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Támogatjuk a több településre — kistérségekre — is
kiterjed´ó helyi programokat, modelleket; a megkezdett
folyamatokat és az öner´ót is tartalmazó pályázatokat. Továbbá: az 1997. évben beállított ifjúsági referensek, koordinátorok továbbfoglalkoztatását; a gyermek és ifjúsági
szak-, jogi tanácsadói centrumok m´úködését.
Nem vehet részt az a pályázó, aki 1997. évi — e témában
kiírt — pályázatával kapcsolatosan tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
A pályázatokat a Gyermek és Ifjúsági Koordinációs
Tanács által felkért szakért´ói bizottság bírálja el.
A pályázatokat 1998. március 20-ig, 2 példányban kell
elkészíteni a mellékelt adatlap felhasználásával. Az egyik
példányt az illetékes megyei (f´óvárosi) TÁKISZ-nak kérjük elküldeni. A TÁKISZ-ok a megyei szinten összesített
adatokat március 31-ig hálózaton továbbítják — a megadott program felhasználásával — a Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági F´óosztályára. A másik példányt a Miniszterelnöki Hivatal Gyermek és Ifjúsági
Koordinációs Tanács Titkárságához (1055 Budapest, Kossuth tér 4., vagy 1357 Budapest Pf. 2) kérjük eljuttatni. A
borítékra kérjük ráírni: ,,Önkormányzati pályázat’’.
A pályadíjban részesített helyi önkormányzatok listáját
a Magyar Közlönyben, az Önkormányzatok Közlönyében
és az Önkormányzati Tájékoztatóban tesszük közzé.
A nyertes pályázók a program teljesítésér´ól 1998. december 31-ig írásos szakmai tájékoztatást adnak, melyet a
Miniszterelnöki Hivatal Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács Titkárságához — külön értesítés nélkül —
kérünk eljuttatni.
Az elnyert támogatás felhasználásakor a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésér´ól szóló 1997. évi CXLVI.
törvény 19. §-ának (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Kuncze Gábor s. k.,

Dr. Koncz István s. k.,

belügyminiszter

címzetes államtitkár,
a Gyermek és Ifjúsági
Koordinációs Tanács titkára
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Érkezett:
Nyilvántartási szám:

1.

A pályázat kategóriája:

1.1.

A pályázat címe:

1.2.

Az igényel támogatás összege:

2.

A helyi önkormányzat (az önkormányzati társulás) adatai:

2.1.

A pályázó 7 karakteres település kódja:

Ft

MEGJEGYZÉS: Az elsõ két karakter a megyekód, a további öt karakter az
önkormányzat KSH azonosító kódja:
2.2.

A pályázó neve:

2.3.

A pályázó levélcíme:

2.4.

Megye:

2.5.

Irányítószám:

2.6.

Helységnév:

2.7.

Utca, házszám:

2.8.

Telefon:

2.9.

Telefax:

kerület:

út, utca, tér

házszám

P.H.
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2. OLDAL

2.10.

A megvalósításért felelõs személy neve, levélcíme és telefonja:

3.

A megvalósítandó program rövid leírása (cél, tevékenység, helyszín, idõpont, eredmény):

3.1.

A részletes programot kérjük 2 példányban mellékelni! (Kiegészítésekkel: pl:
mûködési szabályzat, munkaköri leírás, képzési tematika.)

4.

A programban résztvevõk és koruk:
Az érintett fiatalok csoportjának megnevezése, körülhatárolása:

Az érintettek becsült létszáma:

5.

A pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi igény:

5.1.

Bevételek:
Résztvevõk befizetése:
Pályázó szervezet önereje:
Más forrásból rendelkezésre áll:
Igényelt támogatás összege:
Teljes összeg:

Ft
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5.2.

3. OLDAL

Az igényelt támogatásból tervezettkiadások:
Szállás:
Étkezés:
Utazás:
Dologi költség:
Bér, tiszteletdíj:
Egyéb, éspedig:

5.3.

A részletes költségvetés tervezetét kérjük 2 példányban mellékelni!

6.

Az önkormányzat 1997-ben gyermek- és ifjúsági feladatainak

igen

nem (x)

támogatására nyert-e támogatást ezen a típusú pályázaton?
6.1.

Az 1997. évi pályázat célja:

6.2.

A kapott pénzeszköz felhasználása, az eredményesség megítélése:

6.3.

Az önkormányzat mekkora saját pénzeszközzel támogatja a pályázati célok
megvalósulását.

Ft
6.4.

Foglalkozott e testületi döntés a pályázati cél végrehajtásának megítélésével?
Ha igen, annak rövid összegzése:
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4. OLDAL
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7.

A pályázat elbírálásánál figyelembe vehetõ elõnyök:

Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy pályázatom adatait számítógépes országos
nyilvántartási rendszerben rögzítsék.

Kelt:................................ ........................

P. H.

_______________________________
aláírás
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1997. évi 113. számának II. kötetében
közzétett, a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetésér´ól szóló 64/1995.
(XI. 24.) IKM—PM együttes rendelet módosításáról rendelkez´ó 65/1997.
(XII. 17.) IKIM—PM együttes rendelet helyesen a következ´ó:
— A 232. oldalon az 5210 19 00 99 vámtarifaszámhoz tartozó román
hasáb vámtétele 4,2.
— A 298. oldalon a 8705 30 00 00 vámtarifaszámhoz tartozó lengyel
hasáb vámtétele 0.
— A 308. oldalon a 9503 10 10 00 vámtarifaszámhoz tartozó román
hasáb vámtétele 0.
— A 309. oldalon a 9503 10 90 00-tól 9503 30 90 00 vámtarifaszámig
a román hasáb vámtétele 0.
(Kézirathiba)
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A Magyar Közlöny 1998. évi 5. számában közzétett, a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó
egyes árukra vonatkozó 1998. évi vámkontingensekr´ól szóló 71/1997.
(XII. 20.) IKIM—PM együttes rendelet módosításáról rendelkez´ó 7/1998.
(I. 30.) IKIM—PM együttes rendelet helyesen a következ´ó:
— Az 543. oldalon:
= az ex 0603 10 vámtarifaszámhoz tartozó vámtétel 22%,
= az ex 0709 60 91 capsicinhez tartozó vámtétel 30,1%,
= az ex 1704 90 99 halvához tartozó vámtétel 36,5%,
= az ex 1806 90 90 csokoládés halvához tartozó vámtétel 22,1%.
— Az 544. oldalon a 2208 60, az ex 2208 90 11 és az ex 2208 90 19
vámtarifaszámokhoz tartozó vámtétel egységesen 28,8%, ugyanitt a
mennyiség helyesen l (liter).
(Kézirathiba)
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A Magyar Közlöny 1998. évi 6. számában kihirdetett, a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseir´ól szóló 16/1993. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
rendelkez´ó 4/1998. (II. 4.) BM rendelet
— 1. számú mellékletében az 568. oldalon közölt ,,D’’ jelölés´ú adatlap helyesen:
Iktatószám:

Közszolgálati alap- és
központi nyilvántartás
adatlapja

Technikai azonosító:

D

Kitöltés id´ópontja:

Havi illetményen kívüli díjazás, egyes kereseti elemek adatai
Tárgyév:

Sorszám:

D

1

Külön juttatás adatai:
összege:
Külön juttatás:

mértéke:

2

a kifizetés éve:

,
összege:

mértéke:

3

a kifizetés éve:

,

Jubileumi jutalom adatai:
Jubileumi jutalmak esedékességének éve:

4

25 éves:
30 éves:
40 éves:
megnevezése:

Kifizetett jubileumi jutalom:

összege:

a kifizetés id´ópontja:

5

Kereseti adatok:
A munka utólagos értékelése alapján
a tárgyévben kapott jutalom összesen:

6

(tárgyévi összeg összesen)

A Kormány irányelvei alapján kijelölt
célfeladat ellátásáért a tárgyévben
kapott céljuttatás összesen:

7

(tárgyévi összeg összesen)

Továbbképzés(ek) költségtérítése:

8

(tárgyévi összeg összesen,
a tanulmányi szerz´ódés nélkül)

Tanulmányi szerz´ódés alapján nyújtott
támogatás:

9

(tárgyévi összeg összesen)

A tárgyévben kapott képzési,
továbbképzési támogatás összesen:

10

(tárgyévi összeg összesen)

Továbbképzési támogatás adatai:

Rögzítette: ..........................................................................

Rögzítés id´ópontja: .........................................................................
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— 2. számú mellékletében az 570. oldalon közölt ,,Ö’’ jelölés´ú adatlap helyesen:
Iktatószám:

Közszolgálati
alapnyilvántartás
adatlapja

Technikai azonosító:

Ö

Kitöltés id´ópontja:

Összeférhetetlenséggel kapcsolatos adatok

Sorszám:

Ö

A köztisztvisel´ó el´ózetes bejelentése gazdasági társaságnál vezet´ó tisztségvisel´ónek,
felügyel´ó bizottsági tagnak való felkérésér´ól:
A köztisztvisel´ó besorolási osztálya, munkaköre, vezet´ói megbízása, beosztása a bejelentéskor:

1
A gazdasági társaság neve, címe, tevékenysége:

2

A tisztség pontos megnevezése:

3

A bejelentés id´ópontja:

4

A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése a bejelentett tisztség összeférhetetlenségére vonatkozóan:

5

Az ügyirat kelte, száma:

6

A bejelentett tisztség ellátásának id´ótartama:

7

-tól

-ig

A köztisztvisel´ó bejelentése a gazdasági társaság tevékenységének megváltozásáról:
A gazdasági társaság tevékenységének megváltozása:

8

Az ügyirat kelte, száma:

9

A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése – a bejelentést követ´óen – a tisztség összeférhetetlenségére vonatkozóan:

10

Az ügyirat kelte, száma:

11

A köztisztvisel´ó bejelentése a gazdasági társaságnál viselt tisztségének megsz´únésér´ól:
12

Az ügyirat kelte, száma:

13

Rögzítette: ..........................................................................

Rögzítés id´ópontja: .........................................................................
(Nyomdahiba)
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MEGJELENT
a

MAGYARKÖZLÖNYTÁRGYMUTATÓJA
az 1998. év január hónapban közzétett jogszabályokról és egyéb közleményekr´ól.
A tárgymutatót a Magyar Közlöny mai számához mellékeljük.
A tárgymutató árát az el´ófizetési díj magában foglalja.
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