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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
9/2002. (I. 30.) Korm.
rendelete
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák
Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten,
az 1981. évi december hó 22. napján aláírt egészségügyi
és orvostudományi együttmûködési egyezmény
kihirdetésérõl szóló 80/1982. (XII. 27.) MT rendelet
módosításáról
1. §
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák
Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, az
1981. évi december hó 22. napján aláírt egészségügyi és
orvostudományi együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl szóló 80/1982. (XII. 27.) MT rendelet 3. §-a az alábbi új
(3)—(4) bekezdésekkel egészül ki:
,,(3) Az egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovák
Köztársaság viszonyában 2001. szeptember 20-ával megszûnt, a két ország viszonyában ezt követõen azt alkalmazni
nem lehet.
(4) Az egyezmény 2001. szeptember 21. napjától a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság viszonyában kerül
alkalmazásra.’’
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. szeptember 20. napjától kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
10/2002. (I. 30.) Korm.
rendelete
a Nemzetközi Ösztöndíj Fórum létrehozásáról
és a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló
265/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
1. §
(1) A Nemzetközi Ösztöndíj Fórum létrehozásáról és a
Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 265/2000. (XII. 26.)
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Korm. rendelet (a továbbiakban: R endelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,3. § (1) Az Eötvös József Ösztöndíj Közalapítvány
(a továbbiakban: Eötvös Közalapítvány) országos hatáskörrel ellátja a hatáskörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos állami feladatokat.’’
(2) A R endelet 3. §-ának (2) bekezdésében a MÖB megnevezés helyébe az Eötvös Közalapítvány elnevezés lép.

2. §
(1) A R endelet 4. §-ának (3)—(4) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
,,(3) Az Eötvös Közalapítvány kuratóriumának ülésére
tanácskozási joggal meghívhatja az 5. §-ban meghatározott
kollégiumok képviselõit.
(4) Az Eötvös Közalapítvány ülésére az ösztöndíjat adományozó, illetõleg az ösztöndíjasokat fogadó országok
képviselõit is meg lehet hívni.’’
(2) A R endelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,5. § Az Eötvös Közalapítvány döntéseinek elõkészítése
céljából szakmai kollégiumokat (a továbbiakban: kollégium)
hoz létre az Alapító Okiratában meghatározott módon.’’
(3) A R endelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(1) Az Eötvös Közalapítvány és a kollégiumok mûködési feltételeinek biztosítását, a Fórum mûködtetésével
kapcsolatos titkársági feladatokat a Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája (a továbbiakban: Iroda) látja el.’’
(4) A R endelet 7. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(3) Az Iroda vezetõjét — az Eötvös Közalapítvány
véleményének kikérése alapján — az oktatási miniszter
bízza meg.’’
(5) A R endelet 7. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(6) Az Eötvös Közalapítvány, a kollégiumok, az Iroda
és a Fórum mûködtetésével kapcsolatos költségeket, továbbá a kezelt ösztöndíjakhoz kapcsolódó költségeket az
Oktatási Minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani.’’
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a R endelet 4. §-ának (1)—(2) bekezdése és 6. §-a.
(3) Ahol jogszabály e rendelet hatálybalépését megelõzõen Magyar Ösztöndíj Bizottságot, illetve MÖB-öt említ
azon — a Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodáját kivéve —
Eötvös Közalapítványt kell érteni.
(4) A Magyar Ösztöndíj Bizottság folyamatban lévõ feladatait, folytatólagosan az Eötvös Közalapítvány köteles ellátni.
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(5) A Magyar Ösztöndíj Bizottság, valamint annak tagjai
és elnöke megbízatása az Eötvös Közalapítvány jogerõs
bírósági nyilvántartásba vételével egyidejûleg megszûnik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
11/2002. (I. 30.) Korm.
rendelete
a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról
szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-a szerinti felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat rendeli el:
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4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R .
13. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti, de rendelkezéseit
az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kötött kölcsön-,
illetve hitelszerzõdésekre alkalmazni kell.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R .
12. §-a (1) bekezdésének ,,szeptember 31-ig’’ szövegrésze
,,szeptember 30-ig’’-re módosul.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei

1. §
A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról
szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A felvehetõ hallgatói hitel legkisebb összege a
2001/2002. tanévben havi 10 000 Ft-nak, legnagyobb öszszege havi 21 000 Ft-nak megfelelõ összeg, amelyet a hitelfelvevõ — választása szerint — havonta részletekben, vagy
tanulmányi félévenként egy összegben vehet fel. A felvehetõ hallgatói hitel minimális és maximális összegét, illetõleg
a köztes összegeket a Diákhitel Központ Rt. köteles a
tanulmányi félév megkezdése elõtt 30 nappal két országos
napilapban, valamint hirdetményként a felsõoktatási intézményben és az Oktatási Közlönyben közzétenni. A hallgatói kölcsön legmagasabb havi összegét 2003-tól a Kormány rendeletben állapítja meg.’’

2. §
Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(1) A hallgatói hitelt a folyósítás idõszakában havonta
részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben a
tárgyhó 15-éig bocsátja rendelkezésre a Diákhitel Központ
Rt. a hitelfelvevõ részére.’’

3. §
Az R. 21. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A hallgatói hitel tanulmányi félévenként egy öszszegben való folyósítása a 2001/2002. tanév második félévétõl kezdõdõen kezdeményezhetõ.’’

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter
4/2002. (I. 30.) BM—PM
együttes rendelete
a Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ
jogállásáról, részletes feladat- és hatáskörérõl,
valamint a magyar bûnüldözõ hatóságok
és az Európai Rendõrségi Hivatal közötti nemzetközi
együttmûködésrõl
Az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és
a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete keretében
megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl
szóló 1999. évi LIV. törvény 17. §-ában, valamint a Magyar
Köztársaság és az Európai Rendõrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt Együttmûködési Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2001. évi LXXXIX. törvény
5. §-ában kapott felhatalmazás alapján — a következõket
rendeljük el:

A NEBEK szervezete és jogállása
1. §
(1) A Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ
(a továbbiakban: NEBEK) gazdálkodása megszervezése
módja szerint részben önállóan gazdálkodó, elõirányzatok
feletti jogosultsága szerint teljes jogkörrel rendelkezõ
költségvetési szerv.
(2) A költségvetési szerv neve Nemzetközi Bûnügyi
Együttmûködési Központ, székhelye Budapest XIII. kerü-

728

MAGYAR KÖZLÖNY

2002/14. szám

let, Teve utca 4—6., alapítója a belügyminiszter, felügyeleti
szerve a Belügyminisztérium.

5. §

(3) A NEBEK költségvetését a Belügyminisztérium fejezet, Rendõrség cím, NEBEK alcím tartalmazza, pénzügyi-gazdasági feladatait az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: OR FK) Gazdasági Ellátó Igazgatósága megállapodás alapján látja el.

A belsõ összekötõk, valamint a nemzetközi és külföldi
bûnüldözõ szervek Magyarországra telepített összekötõi
(a továbbiakban: telepített összekötõk) feladatainak ellátásához szükséges — jogszabályban meghatározott — feltételeknek a NEBEK elhelyezési körletében történõ biztosításáról az országos rendõrfõkapitány gondoskodik.

(4) A NEBEK vállalkozási tevékenységet nem végezhet,
nemzetközi projektekben önállóan részt vehet.

A NEBEK hatásköre és feladatai
2. §
(1) A NEBEK szervezeti egységei:
a) az Europol Nemzeti Iroda,
b) az Interpol Magyar Nemzeti Iroda,
c) a Nemzetközi Információs Iroda (ügyelet),
d) a SIR ENE Projekt Iroda,
e) egyéb — az OR FK vezetõje döntése alapján —
a NEBEK szervezetében elhelyezett szervezeti egység.
(2) Az egyes szervezeti egységek részletes feladatait,
mûködésének szabályait a NEBEK vezetõje szervezeti és
mûködési szabályzatban, illetve ügyrendben állapítja meg.

3. §
A NEBEK személyi állományát
a) a NEBEK-hez kinevezett rendõrök, köztisztviselõk
és közalkalmazottak,
b) vezényelt rendõrök,
c) vezényelt határõrök,
d) vezényelt pénzügyõrök,
e) kirendelt adónyomozók,
f) a nemzetközi és regionális bûnüldözési szervezetekhez, illetve külföldi bûnüldözõ szervekhez kiküldött öszszekötõk
alkotják (a továbbiakban a b)— e) pontban felsoroltak
együtt: belsõ összekötõk, az f) pontban foglaltak: külsõ
összekötõk).

4. §
(1) A NEBEK vezetõje igazgató, az ORFK bûnügyi
fõigazgatójának helyettese.
(2) A NEBEK vezetõjét az ORFK vezetõje nevezi ki a
NEBEK-ben együttmûködõ országos hatáskörû szervek
vezetõinek egyetértésével.
(3) Az Europol Iroda vezetõjét az ORFK vezetõje nevezi ki a NEBEK-ben együttmûködõ országos hatáskörû
szervek vezetõi véleményének kikérése után.

6. §
A NEBEK hatáskörébe tartozik:
a) a Nemzetközi Bûnügyi R endõrség Szervezetével
(a továbbiakban: Interpol),
b) az Európai R endõrségi Hivatallal (a továbbiakban:
Europol),
c) a regionális bûnüldözési szervezetekkel,
d) a bûnüldözõ szervek bûnügyi tárgyú együttmûködését szabályozó két- és többoldalú nemzetközi szerzõdések
— kivéve a vámigazgatások közötti együttmûködési megállapodások — keretében,
e) jogszabály által a NEBEK hatáskörébe utalt feladatok ellátása keretében
történõ információcsere és az együttmûködés koordinációja, valamint a Schengeni Információs R endszerben
(a továbbiakban: SIS) való részvétel elõkészítése.

7. §
A NEBEK feladata:
a) az Interpollal, az Europollal, valamint a regionális
bûnüldözõ szervezetekkel való kapcsolattartás és információcsere;
b) külföldi bûnüldözõ szervvel bûnügyekben folytatott
kapcsolattartás, együttmûködés, ha jogszabály központi
kapcsolattartási pontként a NEBEK-et vagy annak szervezeti egységét jelöli meg;
c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetektõl
bûnüldözési és egyéb személyes adat, operatív és egyéb
információ, valamint megkeresések átvétele;
d) az a) és b) pontban meghatározott szervezetektõl
átvett megkeresések továbbítása a hatáskörrel rendelkezõ
hazai bûnüldözõ szervhez, vagy azok önálló teljesítése esetén a kért adat és információ beszerzése a nyilvántartásokból, valamint a beszerzett adat és információ továbbítása a
megkeresõ szervhez;
e) a magyar bûnüldözõ szervektõl érkezõ megkeresés,
adat- és információkérés továbbítása az a) és b) pontban
meghatározott külföldi szervekhez, valamint a válasz továbbítása a magyar bûnüldözõ szervhez;
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f) a c)— e) pontban foglaltak — a megkeresõ által meghatározott — határidõben és megfelelõ minõségben történõ teljesítésének biztosítása;
g) közremûködés bûnügyi elemzések és statisztikák
összeállításában és statisztikai adatok továbbítása a magyar bûnüldözõ szervek, valamint az a) és b) pontban
foglalt szervek, továbbá — nemzetközi kötelezettségvállalás alapján — a nemzetközi bûnüldözõ szervezetek
számára;
h) az adatvédelmi ellenõrzést szolgáló, valamint jogszabályban elõírt egyéb adatállományok fenntartása, kezelése
és feldolgozása;
i) az a)—h) pontokban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges számítástechnikai és távadatátviteli infrastruktúra üzemeltetése;
j) az adatigénylések és megkeresések egységes formai
követelményeinek meghatározása;
k) a szervezett bûnözés, valamint a terrorizmus elleni
rendõri fellépés különleges bûnüldözési képességeinek,
készségeinek, szakértelmeinek és hatásköreinek gyûjtése,
nyilvántartása, valamint a nyilvántartásból adatszolgáltatás teljesítése;
l) nemzetközi kötelezettségvállalásban vagy jogszabályban a nemzeti bûnügyi kapcsolattartó pontok számára
meghatározott egyéb feladatok végrehajtása;
m) a jogszabályban hatáskörébe utalt egyéb feladatok
ellátása.
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õrség, a Vám- és Pénzügyõrség bûnüldözõ szervei, valamint az APEH Bûnügyi Igazgatósága vesznek részt a belsõ
összekötõk útján.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek belsõ
összekötõiket felhatalmazzák arra, hogy küldõ szervük
tekintetében közvetlenül, illetõleg annak fõügyeletén
keresztül a megkeresés végrehajtására irányuló ellenõrzést, információgyûjtést vagy intézkedést kezdeményezzenek.
(3) A NEBEK feladatainak ellátása során
a) a belsõ összekötõ — jogszabályban meghatározott
terjedelemben — jogosult hozzáférni azokhoz a nyilvántartásokhoz és egyéb adatbázisokhoz, amelyeket az általa
képviselt bûnüldözõ szerv kezel, illetõleg amelyekbõl az
adatot igényelhet;
b) a belsõ összekötõ jogosult arra, hogy az általa képviselt bûnüldözõ szerv országos fõügyeletén keresztül vagy
önállóan a bûnüldözõ szerv központi és területi szerveire
vonatkozó, a megkeresés végrehajtására irányuló ellenõrzést, információgyûjtést vagy intézkedést kezdeményezzen, melyet az érintett szervek kötelesek végrehajtani.
(4) Az a bûnüldözõ szerv, amelynek nincs belsõ összekötõje, a NEBEK vezetõjének közvetlen megkeresésére
teljesíti a (3) bekezdésben meghatározottakat.

11. §
A NEBEK mûködése
8. §
A NEBEK ügyelete a titokvédelmi elõírásoknak megfelelõen védett távadatátviteli hálózaton keresztül 24 órás
közvetlen elérhetõséget biztosít a nemzetközi bûnüldözési
szervezetek, a külföldi bûnüldözõ szervek, a magyar bûnüldözõ szervek, valamint a külsõ, a belsõ és a telepített
összekötõk részére.

9. §
A NEBEK vezetõje gondoskodik a más államnak a Magyar Köztársaságba küldött összekötõjét az Europol Megállapodás alapján megilletõ jogok gyakorlásának biztosításáról és azok védelmérõl.

10. §
(1) A NEBEK feladatainak ellátásában az OR FK
— meghatározott nemzetközi kötelezettségvállalás kizárólagos teljesítésére kijelölt — szervei, továbbá a Határ-

A nemzetközi megállapodás rendelkezéseinek megfelelõ külföldi megkeresés végrehajtása során a NEBEK szükség szerint koordinál a megkeresést teljesítõ hazai bûnüldözõ szerv és az együttmûködéssel érintett külföldi bûnüldözõ szerv között.

12. §
A NEBEK vezetõje:
a) engedélyezi az államtitok, a szolgálati titok, valamint
a nemzetközi szerzõdés rendelkezése szerint egyéb módon
minõsített adat és bûnüldözési információ külföldre továbbítását;
b) megkeresésre kezdeményezi a más jogszabályban bírói vagy ügyészi engedélyhez kötött titkos információgyûjtési eszköz és módszer bevezetését a megkeresést végrehajtó szervnél;
c) külföldi nyomozó hatóság vagy nemzetközi bûnüldözési szervezet megkeresésére kezdeményezi, illetve halasztást nem tûrõ esetekben engedélyezi a nemzetközi egyezményben meghatározott, bírói vagy ügyészi engedélyhez
nem kötött titkos információgyûjtési eszközök és módszerek alkalmazását a titkos információgyûjtés folytatására
jogosult szervnél.
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13. §

17. §

(1) Ha a teljesítés a megkeresésben meghatározott módon nem vagy csak részben lehetséges, errõl a NEBEK
— megjelölve azokat a feltételeket, amelyek esetén a megkeresés teljesíthetõ — haladéktalanul tájékoztatja a megkeresõ szervet, illetve összekötõjét.

(1) A NEBEK-hez megküldött megkeresésre — a magyar állam hatáskörrel rendelkezõ központi nyomozó szerve és a külföldi állam kijelölt hatóságának eseti megállapodása alapján — engedélyezhetõ a Magyar Köztársaság
területén nemzetközi ellenõrzött szállítás végrehajtása.

(2) Ha a magyar bûnüldözõ szerv megkeresése az abban
meghatározott módon nem, vagy csak részben teljesíthetõ
— ha a megkeresés indokai továbbra is fennállnak —
a NEBEK a megkeresett szerv által megjelölt feltételek
teljesítésére megteszi a szükséges intézkedéseket, ha az a
magyar jogszabályokkal nem ellentétes.

(2) Az ellenõrzött szállításra irányuló megkeresésnek
tartalmaznia kell:
a) a szállítmány tartalmát, várható útvonalát és idõtartamát, a szállítás módját,
b) az ellenõrzött szállítást irányító személyt,
c) a résztvevõk kapcsolattartásának módját,
d) a kísérés módját,
e) az alkalmazott, illetve az alkalmazni kért egyéb titkos
információgyûjtési eszköz és módszer megnevezését,
f) a kísérésben résztvevõk számát,
g) a szállítmány átadásának, átvételének körülményeit,
h) az elfogás esetén alkalmazandó intézkedéseket,
i) váratlan esemény esetén alkalmazandó intézkedést,
j) az ellenõrzött szállítás kísérésében részt vevõ külföldi
nyomozó szerv tagja büntetõjogi, valamint a mûködési
körében okozott károkért való felelõsségének szabályait.

(3) Ha a megkeresés kézhezvételekor nyilvánvaló, hogy
az a megkeresõ által megadott határidõben nem teljesíthetõ, és a határidõ indokolásából kitûnik, hogy a késedelem
a megkeresõ szerv eljárásának eredményességét veszélyeztetné, a NEBEK haladéktalanul tájékoztatja a megkeresõ
szervet, illetve összekötõjét a teljesítéshez szükséges határidõrõl. A megkeresõ szervtõl nyilatkozatot kell kérni, hogy
megkeresését a NEBEK által közölt határidõben történõ
teljesítés esetén is fenntartja-e.

14. §
(1) Az együttmûködésre, illetve adat- és információcserére irányuló megkeresés nem teljesíthetõ, illetõleg nem
terjeszthetõ elõ, ha az csorbítja a Magyar Köztársaság
felségjogait, veszélyezteti biztonságát, sérti közrendjét,
illetve, ha azt a magyar jogszabályok nem teszik lehetõvé.
(2) A megkeresések teljesíthetõségét a NEBEK vizsgálja.

(3) A Magyar Köztársaság területén végrehajtott nemzetközi ellenõrzött szállítás során a mûvelet irányítására és
ellenõrzésére az erre kijelölt magyar nyomozó szerv jogosult.
(4) Az ellenõrzött szállítás kísérésében a felek megegyezése szerint a külföldi nyomozó hatóság tagja is részt vehet.

Adatkezelés
18. §

15. §
A magyar és külföldi bûnüldözõ szerv között halaszthatatlan bûnüldözési érdekbõl történt közvetlen kapcsolatfelvételrõl — ideértve a magyar bûnüldözõ szerv és más
állam Magyar Köztársaságba küldött összekötõ tisztje közötti, valamint a határ menti területen a külföldi társszervvel folytatott közvetlen kapcsolatfelvételt is — az érintett
magyar bûnüldözõ szerv 48 órán belül tájékoztatja a
NEBEK-et.

(1) A NEBEK szervezetében minõsített bûnüldözési
adatot kizárólag olyan személy kezelhet, aki megfelel a
külön jogszabályban elõírt nemzetbiztonsági ellenõrzés
követelményeinek.
(2) A NEBEK személyi állományának tagja, valamint a
belsõ illetve a külsõ és a telepített összekötõ a részére
NEBEK vezetõje által egyedileg megállapított és engedélyezett terjedelemben jogosult a minõsített adatokhoz való
hozzáférésre.

19. §
16. §
A 10. § (1) bekezdésében meghatározott szervek kötelesek a tudomásukra jutott és a NEBEK hatáskörébe tartozó
információról tájékoztatást adni, adatot szolgáltatni, valamint közremûködni bûnügyi elemzések és statisztikák készítésében.

A NEBEK adatkezelését, adatfeldolgozását és információtovábbítását az Adatvédelmi és Biztonsági Kézikönyv
szabályozza, melynek rendelkezéseit — az Europol Biztonsági Kézikönyvével és Minõsítési Szabályzatával összhangban — a NEBEK vezetõje és az adatvédelmi felelõs állapítja meg.
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20. §

csolatot jóváhagyott nemzeti szabvány szerint kell biztonságossá tenni.

(1) A közérdekû adatok kivételével alapvédelmi szintû
védelemben kell részesíteni — az adathordozó fajtájára
tekintet nélkül — a NEBEK-hez bármely módon továbbított adatot és információt.

(2) Azokat a személyi számítógépeket, amelyekrõl hozzá lehet férni a védettként jelzett információhoz, olyan
biztonsági eszközzel kell felszerelni, ami az ilyen számítógépekhez való hozzáférést kizárólag a megfelelõ biztonsági
eszköz vagy más személyazonosító eszköz használatával
teszi lehetõvé. Az alkalmazott eszközöket a biztonsági
koordinátornak kell jóváhagynia, aki az ilyen jóváhagyás
megadása elõtt köteles kikérni a Biztonsági Bizottság tanácsát.

(2) Az Europol megállapodás szerinti alapvédelmi
szinthez kapcsolódó intézkedések tekintetében a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény II. és III. fejezetének
rendelkezései az irányadók.
(3) Az alapvédelemben részesítendõ adatokra a nem
minõsített adatokra vonatkozó ügyiratkezelés általános
szabályai alkalmazandók.

21. §
(1) Adatbiztonsági célból a minõsített adatok külföldre
továbbítása során használt adathordozókon a magyar
titokvédelmi szinteknek megfelelõ következõ jelöléseket
kell alkalmazni az adott nemzetközi viszonylatban használt
vagy elfogadott nyelven:
a) az Europol viszonylatában
aa) Europol 1 — Titkos! — Secret,
ab) Europol 2 — Szigorúan titkos! — Top secret,
ac) Europol 3 — Szigorúan titkos! — Top secret;
b) egyéb nemzetközi viszonylatban
ba) Bizalmas — Confidential,
bb) Titkos — Secret,
bc) Szigorúan titkos — Top secret.
(2) Az Europollal folytatott információcserében küldött
minõsített adat adathordozóján
a) Europol 3 szint alkalmazandó olyan információ esetében, amelynek illetéktelen körbe kerülése különösen
súlyosan sértené a Magyar Köztársaság, az Europol, illetõleg egy vagy több tagállam alapvetõ érdekeit,
b) Europol 2 szint alkalmazandó olyan információ esetében, amelynek illetéktelen körbe kerülése nagyon súlyosan sértené a Magyar Köztársaság, az Europol, illetõleg egy
vagy több tagállam alapvetõ érdekeit,
c) Europol 1 szint alkalmazandó olyan információ esetében, amelynek illetéktelen körbe kerülése súlyosan sértené a Magyar Köztársaság, az Europol, illetõleg egy vagy
több tagállam alapvetõ érdekeit.
(3) Az egyes Europol minõsítési szintekhez kapcsolódóan a minõsítésnek megfelelõ magyar biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni.

22. §
(1) Minden védettként jelzett Europol dokumentum
feldolgozására, továbbítására alkalmazott hírközlési kap-

(3) A (2) bekezdésben említett biztonsági eszközöket a
biztonsági tiszt felhatalmazásával kell kibocsátani. Az ilyen
eszközök elvesztése a biztonsági szabályok megsértését
jelenti, amelyet azonnal jelenteni kell a biztonsági tisztnek.
(4) A (2) bekezdésben említett személyi számítógépeket
kizárólag a minõsített adatok kezelésére kijelölt biztonsági
zónában lehet elhelyezni.

23. §
Ha a továbbított adatok felhasználhatósága tekintetében egyedi korlátozásokat a küldõ kifejezetten nem határozott meg, az alábbi korlátozásokat kell alkalmazni:
a) az Europol 1 jelzéssel ellátott védett információ esetében az operatív felhasználás lehetséges elõzetes felhatalmazás nélkül,
b) az Europol 2 jelzéssel ellátott védett információ esetében az operatív felhasználás kizárólag az adatokat átadó
tagállam, illetve ha az információt harmadik fél vagy az
Europol adta, csak az Europol elõzetes felhatalmazásával
lehetséges,
c) az Europol 3 jelzéssel ellátott védett információ esetében az operatív felhasználás tilos.

24. §
(1) A NEBEK vezetõjének eltérõ rendelkezése hiányában
a) minõsített dokumentumokkal, ügyiratokkal bármely mûveletet az arra jogosított személyzet és kizárólag a
NEBEK titkos ügykezelése irodájában végezhet,
b) minõsített dokumentum a titkos ügykezelése irodájából nem vihetõ ki.
(2) A NEBEK számítógépes rendszerében elektronikusan tárolt dokumentumok minõsített adatokat tartalmazó
részét a nem minõsített információtól elkülönítetten, minõsített alfájlokban kell tárolni. A nyomtatott formájú
minõsített dokumentumokat a NEBEK titkos ügykezelése
irodájában kell minõsített dossziékban tárolni.
(3) Minõsített adat postai úton nem továbbítható.
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25. §

adatvédelmi felelõs véleményének kikérése után a NEBEK
vezetõje nevez ki.

(1) A NEBEK hazai és nemzetközi kommunikációjához
a titokvédelmi elõírásoknak megfelelõ adatkommunikációs vonalat kell használni. Minõsített adatok továbbítása
kizárólag ilyen vonalon, rejtjelezett formában, a nemzeti
és a nemzetközi szabályoknak megfelelõen történhet.

(2) A biztonsági tiszt adatbiztonsági feladatai:
a) a NEBEK személyzete és az összekötõ tisztek irányítása, segítése az e rendelet, valamint az Adatvédelmi és
Biztonsági Szabályzat rendelkezéseibõl fakadó feladataikkal kapcsolatos kérdésekben;
b) a titokvédelmi és adatbiztonsági elõírások betartatása, a titoksértések és az elõírások megsértésének felfedése,
jelzése a NEBEK vezetõjénél;
c) biztonsági kockázatfelmérés alapján a biztonsági
elõírások hatékonyságának folyamatos felülvizsgálata;
d) havonta egy alkalommal, illetõleg szükség szerint
jelentéstétel a biztonsági helyzetrõl, javaslattétel a feltárt
biztonsági kockázat megszüntetésére;
e) a biztonsági tiszt engedélyezi a magáncélú fényképezõgépek, filmfelvevõk, videokamerák, magnetofon és rádió adó-vevõ készülékek, vagy hordozható személyi számítógépek, illetõleg mágneses adathordozók NEBEK elhelyezési körletébe történõ bevitelét, illetõleg használatát.

(2) A NEBEK helyi számítógépes kommunikációs rendszereit, elektronikus adathálózatát az ORFK számítástechnikai rendszerétõl fizikailag is el kell különíteni, valamint tûzfallal és vírusvédelemmel kell ellátni. A NEBEK
adatbázisait kezelõ számítógépes rendszer munkaállomásai nem csatlakoztathatók az Internetre.

26. §
A NEBEK minden helyiségének bejáratán az adott helyiségben kezelhetõ információ biztonsági szintjének megfelelõ jelölést kell jól látható módon elhelyezni. A szinteknek megfelelõ jelölést és a szintekhez kapcsolódó intézkedéseket az Adatvédelmi és Biztonsági Kézikönyv tartalmazza.

27. §
(1) Az információcsere és adatkommunikáció során kerülni kell a már továbbított személyes adatok szükségtelen
megismétlését. A már azonosított személyre vonatkozó
megkeresésre készített, személyes adatot egyébként nem
tartalmazó válasziratban személyes adatot hivatkozásként
alkalmazni tilos.
(2) Azok a szervek, amelyek részére a NEBEK nemzetközi bûnüldözési szervezettõl érkezõ megkereséssel, adatkéréssel érintett személyes adatot továbbított, a NEBEK
megkeresésére kötelesek a továbbított adat igényelt helyesbítését, törlését, javítását elvégezni.

28. §
Az az adat, amely teljes egészében a NEBEK által kizárólag az Európai Unió tagállamai részére fenntartott adatbázisból származik, nem adható át olyan állam részére,
amely nem tagja az Európai Uniónak

29. §
(1) Az adatbiztonsági intézkedések betartásának ellenõrzését a NEBEK szervezeti egységeitõl függetlenített, a
NEBEK vezetõjének közvetlen alárendeltségében mûködõ, neki beszámolni tartozó biztonsági tiszt végzi, akit az

(3) A NEBEK vezetõje a biztonsági tiszt javaslata alapján állandó, illetõleg eseti felhatalmazást ad ki a NEBEK
személyzete azon tagjainak, akik feladatkörüknél vagy eseti kötelezettségüknél fogva meg kell, hogy ismerjék az
Europol minõsítés és biztonsági szint alá tartozó információkat. Europol minõsített adatokhoz kizárólag az ilyen
meghatalmazással rendelkezõ személyek férhetnek hozzá.
(4) A biztonsági tiszt javaslata alapján a NEBEK vezetõje meghatározza az Europol hálózatában tárolt információ különféle részeihez való hozzáférés engedélyezésére
vonatkozó általános szabályokat és a hozzáférés rendjét.

30. §
(1) Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995.
évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a minõsített
adat kezelésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm.
rendeletben, valamint az Adatvédelmi és Biztonsági Kézikönyvben meghatározott szabályok betartásának ellenõrzését biztonsági tiszt végzi.
(2) A biztonsági tiszt kinevezése nem érinti a NEBEK
vezetõjének a titokvédelmi jogszabályokban meghatározott felelõsségét.
(3) Az Europol minõsítéssel és jelöléssel ellátott információk és adatok továbbításában részt vevõ bûnüldözõ
hatóságok titokvédelmi felügyelõi minden év szeptember
30-áig írásban tájékoztatják a biztonsági tisztet az Europol
minõsítéssel és jelöléssel ellátott információk, adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásáról.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a
biztonsági tiszt elemzi és az érintetteket a szükséges intézkedések megtételére kötelezi.
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(5) A biztonsági tiszt az Europol minõsítéssel és jelöléssel ellátott információk és adatok védelmi helyzetérõl, a
titokvédelmi szabályok betartásáról összefoglaló jelentést
készít, amelyet minden év október 31-éig megküld a titokvédelem szakmai felügyeletét ellátó belügyminiszter részére.
(6) A biztonsági tiszt szükség szerint — de legalább
évente — ellenõrzi az Europol minõsítéssel és jelöléssel
ellátott információk és adatok továbbításában részt vevõ
szerveknél az Europol minõsítéssel és jelöléssel ellátott
információk és adatok védelmére vonatkozó szabályok betartását, valamint az általa meghatározott intézkedések
végrehajtását. Az ellenõrzés tapasztalatait az (5) bekezdésben meghatározott jelentésben rögzíti.
(7) A minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletét ellátó belügyminiszter szükség szerint — de legalább
kétévente — ellenõrzi a NEBEK-nél a minõsített adatok
védelmére vonatkozó szabályok betartását.
(8) A biztonsági tiszt a külföldi kibocsátó hatáskörében
eljárva ellátja a Ttv. 12. §-ában meghatározott feladatokat.
(9) A biztonsági tiszt felelõs az Europol minõsítéssel és
jelöléssel ellátott információt és adatot kezelõ személyek
titokvédelmi oktatásának megszervezéséért és lebonyolításáért.
(10) A biztonsági tiszt a (8) és (9) bekezdésben meghatározott feladatairól a belügyminiszter részére az (5) bekezdésben meghatározott jelentésben számol be.
(11) A minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletét ellátó belügyminiszter módszertani és szakmai segítséget nyújt a biztonsági tiszt részére, illetve felkérésre közremûködik a (8) és (9) bekezdésekben meghatározott feladatok teljesítésében.
(12) Ha a minõsített adat védelmének szakmai felügyelete keretében a belügyminiszter a biztonsági tiszt szakmai
alkalmatlanságára utaló körülményt észlel, kezdeményezi
a biztonsági tiszt megbízásának megszüntetését.
(13) A biztonsági tiszt részletes feladatait az Adatvédelmi és Biztonsági Kézikönyv tartalmazza.
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tõje a biztonsági tiszttel egyetértésben meghatározza a
jelszógazdálkodás szabályait, a jelszavak érvényességi idõtartamát és a változtatási eljárást.
(2) Az Europol hálózatba történõ bejelentkezéseket és
kijelentkezéseket naplózni kell. Naplózni kell a sikertelen
bejelentkezési kísérleteket is.
(3) Az Europol hálózatba beérkezõ, illetve onnan kimenõ elektronikus postai üzeneteket naplózni kell. A napló
nem tartalmazza az elküldött üzenetek tartalmát.
(4) A (2) bekezdés szerint naplózott adatokat legalább
öt évig meg kell õrizni. Az adatvédelmi felelõs a biztonsági
tiszttel egyeztetve meghatározza az e rendelkezés szerint
õrzött bejelentkezési információhoz való hozzáférést, illetve annak biztonságos tárolását.

33. §
(1) Az Europol minõsítéssel és jelöléssel ellátott információ és adat elvesztésérõl, vagy illetéktelen személy által
történõ megismerésérõl a továbbításában részt vevõ bûnüldözõ hatóságok titokvédelmi felügyelõi haladéktalanul
és egyidejûleg tájékoztatják a belügyminisztert, a biztonsági tisztet és — hazai kibocsátó esetén — a minõsítõt.
(2) A biztonsági tiszt az (1) bekezdésben meghatározottakról haladéktalanul tájékoztatja a NEBEK vezetõjét, aki
szükség esetén felveszi a kapcsolatot a külföldi kibocsátóval.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás
alapján a belügyminiszter ellenõrzést folytat, vagy felhívja
a biztonsági tisztet az ellenõrzés lefolytatására.
(4) Ha az ellenõrzést a biztonsági tiszt végzi, megállapításait írásban rögzíti és megküldi a belügyminiszter
részére.
(5) A belügyminiszter jogosult a biztonsági tiszt megállapításainak ellenõrzésére.
(6) Ha az (1) bekezdés szerinti esemény a NEBEK-nél
következik be, a biztonsági tiszt haladéktalanul tájékoztatja a belügyminisztert, aki az ellenõrzésre intézkedik.

31. §
A 29. § rendelkezései nem érintik a belügyminiszternek
a Ttv. 25. §-ában meghatározott jogosítványait.

34. §
(1) A NEBEK számítógépes rendszerében adattovábbítási nyilvántartást kell létrehozni.

32. §
(1) A NEBEK számítógépes rendszerében az Europol
hálózat felhasználói a hálózathoz kizárólag egy bejelentkezõ jelszó használatával férhetnek hozzá. A NEBEK veze-

(2) Az adattovábbítási nyilvántartás a 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezeti egységek által továbbított
adatokkal, információkkal kapcsolatban tartalmazza
a) a továbbított adattal érintett ügyirat iktatószámát,
b) az ügyintézõ nevét,
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c) az adattovábbítás alapját képezõ bûncselekmény
megnevezését,
d) az adattovábbítás célját,
e) az adattovábbítás címzettjét,
f) az adattovábbítás idejét,
g) az adattovábbítás módját.
(3) Az adattovábbítási nyilvántartásba felvett adatot a
nyilvántartásba vételtõl számított öt évig meg kell õrizni.

2002/14. szám
1. §

E rendelet elõírásait a veszettség elleni védekezés során,
a rókák veszettség elleni immunizálására kijelölt területeken kell alkalmazni, az intézkedések elõkészítésében, végrehajtásában részt vevõ, illetve az intézkedésekkel érintett
szervekre és személyekre kiterjedõen.

2. §
35. §
A NEBEK biztosítja, hogy az adatvédelmi felelõs az
adattovábbítási nyilvántartásból általa ellenõrzésre kiválasztott, személyes adatot tartalmazó adattovábbításnak a
személyes adatot tartalmazó iratához, valamint a továbbítás jogszerûségének megállapításához szükséges elõzményi irathoz — annak minõsítésétõl függetlenül — korlátozás nélkül hozzáférjen.

36. §
Ez a rendelet az Európai Rendõrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án aláírt, valamint a közös
határokon történõ ellenõrzés fokozatos eltörlésérõl szóló,
Schengenben, 1985. június 14-én létrejött Megállapodás
végrehajtásáról szóló, Schengenben 1990. június 19-én aláírt Egyezmény rendelkezéseivel összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.

37. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,

Varga Mihály s. k.,

belügyminiszter

pénzügyminiszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
13/2002. (I. 30.) FVM
rendelete

(1) A rókák veszettségének megelõzése és a betegség
leküzdése érdekében a rókákat évente kétszer, szájon át
történõ vakcinázással immunizálni kell. Az immunizálás
idõpontját és területi kiterjedését (legkevesebb 6000 km2)
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) minden év február 28-áig
határozza meg. Az immunizálás idõpontjáról, a beazonosítható terület kijelölésérõl, valamint a felhasználásra kerülõ vakcina típusáról a minisztérium — az immunizálás
kezdetét 14 nappal megelõzõen — értesíti az Országos
Tisztifõorvost is.
(2) A rókák szájon át történõ vakcinázása — ezen rendeletben meghatározottak szerinti — végrehajtásának elõkészítését a minisztérium
a) állategészségügyi feladatokat ellátó szakmai részlegének irányítása mellett, az Állatgyógyászati Oltóanyag-,
Gyógyszer- és Takarmány-ellenõrzõ Intézet és a megyei
(fõvárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomások (a továbbiakban: állomás), valamint
b) vadászati és halászati feladatokat ellátó szakmai
részlegének irányítása mellett, az illetékes megyei földmûvelésügyi hivatalok vadászati és halászati felügyelõségei
végzik.

3. §
(1) A vakcinázásra az állami állategészségügyi járványvédelmi keret terhére vásárolt, Magyarországon törzskönyvezett csalétek-vakcinát kell használni.
(2) A csalétek kihelyezését a minisztérium által közbeszerzési pályázat alapján kiválasztott gazdasági társaság a
repülõgépes kiszórás módszerével végzi, a vakcina használati utasításában elõírtak szerint. Azokon a területeken,
ahol biztonsági vagy egyéb okból a repülõgépes kiszórás
nem valósítható meg, a vakcinákat kézbõl kell kihelyezni.

4. §

a rókák veszettség elleni immunizálásáról
Az állategészségügyrõl szóló 1995. évi XCI. törvény
(a továbbiakban: Áeü. tv.) 45. §-ának 11. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

(1) A vakcinázás kezdetétõl számított huszonegy napig
az érintett területeken az illetékes kerületi fõállatorvosok
határozattal ebzárlatot és legeltetési tilalmat kötelesek
elrendelni. Az önkormányzat — az Áeü. tv. 42. §-a (2) be-
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kezdésének b) pontja alapján — ezen idõszak kezdetéig
köteles gondoskodni a kóbor ebek befogásáról.
(2) Az immunizálás területén az illetékes megyei földmûvelésügyi hivatalok vadászati és halászati felügyelõségei
munkatársainak (a továbbiakban: vadászok) irányításával
— jól látható, piros színû, kétnyelvû (magyar, német) —
figyelemfelhívó plakátokat kell kihelyezni a lakott területekrõl kivezetõ utak mentén, bekötõutaknál, kiránduló- és
parkolóhelyeken, turistaházak és vadászházak mellett.
(3) A melléklet szerinti tájékoztató plakátokat a kerületi
fõállatorvosok juttatják el az érintett önkormányzatokhoz,
amelyek kötelesek azokat a helyben szokásos módon közzétenni.
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egészségügyi, vadbiológiai, ökológiai és etológiai szempontok alapján, folyamatosan értékeli.

8. §
(1) Egy adott területen a vakcinázást évente kétszer
(tavasszal és õsszel), a járványhelyzettõl függõen legalább
négy egymást követõ évig kell végezni.
(2) Mentesnek tekintendõ az adott terület, ha azon veszettség három egymást követõ évig nem fordult elõ.
(3) Visszafertõzõdés esetén a megállapítás helye körüli
30—50 kilométer sugarú körben ismételt immunizálást
kell végezni.

5. §
9. §
(1) Amennyiben rendkívüli esemény történik (pl. ember
érintkezik a vakcinával), azt haladéktalanul jelenteni kell
a területileg illetékes állomásnak és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes területi szervének.
(2) Az állomás az esetet és a tett intézkedéseket köteles
jelenteni a minisztériumnak.
(3) Az alkalmazott csalétek-vakcinák emberre és állatra
ártalmatlanok. Ennek ellenére, ha a vakcina bõrre, sebbe,
szembe, orrba, szájba (nyálkahártyára) kerül haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, illetve a mellékletben foglaltak
szerint kell eljárni.

6. §
(1) A védekezés hatékonyságának ellenõrzését — az
esetszámok vizsgálatán túl — laboratóriumi módszerekkel
kell végezni. A vakcinázás befejezését követõ 30. naptól
kezdõdõen a 100. napig diagnosztikai célból 40 km2-ként
egy felnõtt rókát kell kilõni, amelyeket a vadászatra jogosultaknak kell eljuttatniuk az illetékes hatósági állatorvoshoz, aki a kijelölt állategészségügyi intézetbe (a továbbiakban: intézet) köteles továbbítani a rókatetemeket.
(2) A kilõtt rókák vizsgálatán kívül el kell végezni az
érintett (kezelt) területen elhullott rókák és egyéb vadon
élõ állatok hulláinak diagnosztikai vizsgálatát is.
(3) Kis állatok esetében a teljes tetemet, nagyobb méretû állatok esetében a fejet kell — a kerületi fõállatorvos
útján — vizsgálatra küldeni a kijelölt intézetbe.

7. §
A minisztérium a vakcinázás eredményességét a módszer továbbfejlesztése érdekében, állategészségügyi, köz-

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba, egyidejûleg az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú
melléklete 216. §-ának (5) bekezdése és 426. §-ának
(4) bekezdése hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a Tanács
89/455/EGK számú, a veszettség felszámolására vagy megelõzésére szolgáló kísérleti programok létrehozását szolgáló közösségi intézkedésekrõl szóló határozatával részben összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.
Dr. Vonza András s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 13/2002. (I. 30.) FVM rendelethez
Felhívás a lakossághoz
a veszettség elleni védekezésrõl
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû betegség.
2. A betegség legfõbb terjesztõje a róka.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb módszerét — a rókák veszettség elleni vakcinázását — Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdõdött a rókák vakcinázása.
Elsõ alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák
határtól számított kb. 25—30 km-es sávban került
kihelyezésre a csalétek-vakcina.
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4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bûzös, de a rókák által kedvelt ízû és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színû. A róka, miközben megeszi a csalétket,
szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl
történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett
csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy
széttörni, mert a vakcina vírus a bõrbe, szájba, szembe,
orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági elõírásokat kell alkalmazni:
a) ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtartalmú fertõtlenítõszerrel vagy ennek hiányában
70%-os alkohollal történõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a gyógyszertárakban. A jódtartalmú
fertõtlenítõszer használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható.
Ilyen jellegû érintkezés esetén védõoltásra nincs
szükség;
b) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára
kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl számított
14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani
(ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni.
A jelzett idõszak alatt a kezelt területen TILOS A
LEGELTETÉS!
Ezek a korlátozó intézkedések elsõsorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek
vagy legelõ állatok ne vehessék fel a rókák számára
kihelyezett csalétkeket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy
háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul
ÉRTESÍTSE
A
LEGKÖZELEBBI
ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kérjük a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élõ
állatorvosok és orvosok szolgálnak.
11. A HELYI VAKCINÁZ ÁSI KAMPÁNY IDÕPONTJA: ....................................
A vakcinázást .............................-én megismételjük.

FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzési
Fõosztály
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A közlekedési és vízügyi miniszter
8/2002. (I. 30.) KöViM
rendelete
a veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól
és díjairól
A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésérõl és képesítésérõl szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
7. §-ának (3) bekezdésében és az illetékekrõl szóló 1990.
évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §
A rendelet hatálya a veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadó kinevezésérõl és képesítésérõl szóló 2/2002.
(I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) által meghatározott veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó
(a továbbiakban: tanácsadó) képzésére és vizsgáztatására
terjed ki.

2. §
(1) A tanácsadó képesítést igazoló bizonyítvány megszerzéséhez vagy érvényességi idejének meghosszabbításához a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban:
KKF) engedélyével rendelkezõ képzõszervnél tanfolyami
képzésben kell részt venni, és a képzést követõen a Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF) Szakmai Vizsgabizottsága 1 elõtt sikeres vizsgát kell tenni.
(2) A KKF a képzõszerv tanfolyami engedélykérelmét a
külön jogszabályban2 foglaltak alapján bírálja el.
(3) A képzõszerv gondoskodik arról, hogy a közlekedési
alágazatokra szervezett képzés minden résztvevõje rendelkezzen az alágazatra vonatkozó hatályos szabályzattal
(ADR/RID/ADN), továbbá a képzés során az összes közlekedési alágazat veszélyes áruk szállításáról szóló, hatályos szabályzatának (ADR, RID, ADN, ADNR, IMDGkódex, ICAO-TI) legalább egy példánya rendelkezésre
álljon.

1
Lásd az egységes közlekedési hatóságról szóló 231/1997. (XII. 12.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontját.
2
A közúti jármûvezetõk képzésérõl, vizsgáztatásáról és szakképesítésérõl szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet.
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3. §

(1) A tanfolyamra az jelentkezhet, aki a vállalkozás
tevékenységének megfelelõ szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 2 évig, vagy szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 10 évig az R.
2. §-a b) pontjában szereplõ tevékenységet végzett.
(2) A 7 osztályra (radioaktív anyagokra) vonatkozó képesítés megszerzésére irányuló tanfolyamra való jelentkezésnek az (1) bekezdésben foglaltakon kívül elõfeltétele
a külön jogszabály3 szerinti sugárvédelmi képesítés igazolása is.

4. §
(1) A képzés lehet alaptanfolyami képzés vagy ismeretfelújító továbbképzés.
(2) A képzés célja, hogy a résztvevõk a veszélyes áruk
közúti, vasúti vagy belvízi szállítására, illetve az ilyen szállítást magában foglaló multimodális szállításokra vonatkozó jogszabályokat megismerjék, és azokat alkalmazni tudják, valamint az R . 2. számú mellékletében foglalt témakörökkel kapcsolatos ismereteket elsajátítsák, és az R . 1. számú mellékletében felsorolt feladatokat képesek legyenek
ellátni.
(3) A képzés egy vagy több közlekedési alágazatra és egy
vagy több árucsoportra terjedhet ki. Az ismeretfelújító
továbbképzés kizárólag arra a közlekedési alágazatra és
árucsoportra terjedhet ki, amelyre a képzésben résztvevõk
bizonyítványa érvényes.
(4) A következõ veszélyes áru csoportokra lehet tanfolyamot indítani:
a) 1 osztály (robbanóanyagok és tárgyak),
b) 2 osztály (gázok),
c) 7 osztály (radioaktív anyagok),
d) 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztály,
e) az UN1202, az UN1203, az UN1223 és az UN1863
azonosító számú anyagok.

5. §
(1) Vizsgára az a jelölt bocsátható, aki az alaptanfolyamot, illetõleg a bizonyítványának érvényességi idején belül
és érvényességi körében (közlekedési alágazatra és árucsoportra) tartott ismeretfelújító tanfolyamot elvégezte.
(2) A vizsga írásbeli és szóbeli részbõl áll.
(3) Az írásbeli vizsga tesztfeladatok megoldásából és
legalább egy esettanulmány kidolgozásából áll.
3
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet.
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(4) A tesztvizsga részei:
a) általános ismeretek: az R . 2. számú mellékletének
I/1—2. és a II/1—4. pontjára vonatkozóan 20 kiegészítõs
tesztkérdés;
b) speciális ismeretek: alágazatonként és árucsoportonként az R . 2. számú mellékletének II/5—18. pontjára
vonatkozóan 5-5 kiegészítõs tesztkérdés. (Ha a vizsgázó
csak egy árucsoportra vizsgázik alágazatonként 5 kérdés.)
A speciális ismereteket alágazatonként és árucsoportonként külön-külön kell értékelni.
(5) A tesztvizsgán a kérdések legfeljebb felét feleletválasztásos tesztkérdésre lehet cserélni. Ez esetben két
feleletválasztásos tesztkérdés egyenértékû egy kiegészítõs
tesztkérdéssel.
(6) Az esettanulmány kidolgozása az R . 1. számú mellékletében foglalt feladatokra terjed ki.
(7) Az írásbeli vizsgán segédletként csak a veszélyes áruk
szállításáról szóló szabályzatok használhatók.
(8) Szóbeli vizsga sikeres írásbeli vizsgát követõen tehetõ. A szóbeli vizsgán a jelölt árucsoportonként és alágazatonként külön-külön ad számot felkészültségérõl és megvédi az esettanulmányát.
(9) Egy-egy részvizsga sikeres, ha a vizsgázó az elérhetõ
pontszám legalább 50%-át megszerezte. Alágazatonként
és árucsoportonként sikeres a vizsga, ha a vizsgázó az
összes elérhetõ pontszám legalább 60%-át megszerezte.
(10) A vizsga kérdéseibõl a KFF kérdésgyûjteményt tesz
közzé.
(11) Az írásbeli vizsga kérdéseit a KFF a (9) bekezdésben említett gyûjteménybõl állítja össze.

6. §
(1) A vizsgáról ki kell zárni azt, aki a vizsga során a
szabályokat megszegi vagy a vizsga rendjét megzavarja.
Ilyen esetben a vizsgát érvénytelennek kell nyilvánítani.
(2) Sikertelen vizsga esetén a vizsgát legalább egy hét
elteltével és legfeljebb egy éven belül lehet megismételni.
Három sikertelen vizsga esetén a jelölt csak újabb tanfolyam elvégzésével bocsátható vizsgára.
(3) A vizsga helyét és idõpontját a KFF jelöli ki.
(4) A vizsgáról jegyzõkönyvet kell készíteni.
(5) A sikeres vizsgázónak a KFF az R . 5. §-ának (5) bekezdése szerint bizonyítványt állít ki.
(6) Az érvényes bizonyítvánnyal rendelkezõt — kérésére — a KKF felveszi a veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadók névjegyzékébe (a továbbiakban: névjegyzék).
A KKF törli a névjegyzékbõl azt, akinek a bizonyítványa
érvényét vesztette.
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(7) A vizsgára való jelentkezés rendjét, illetve a tanfolyam és a vizsga lebonyolításának egyéb szabályait a KFF
szabályzatban határozza meg.

7. §
(1) A névjegyzékbe vétel díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, az összeg befizetését a kérelem benyújtásával egyidejûleg igazolni kell.
(2) A díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza,
annak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény elõírásait kell alkalmazni.
(3) A névjegyzékbe vételért a díjat a KKF-nek a Magyar Államkincstár R t.-nél vezetett 10032000-00283779
számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.
(4) A fizetett díj az eljáró közlekedési hatóság saját
bevétele, melynek elszámolásánál és nyilvántartásánál külön jogszabály4 elõírásait kell betartani.
(5) A rendeletben meghatározott díj tekintetében
a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2) és
(3) bekezdésében,
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására
az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában, valamint
31. §-ának (7) bekezdésében,
c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában,
d) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)—(4) bekezdéseiben, valamint 82. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket
említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

8. §
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(5) A vizsgadíjból a képzõszervnek 22%-ot el kell különíteni, amely összeget a vizsgáztatás elõkészítési (nyilvántartási, okmány-kiállítási, szervezési) költségeinek fedezetére a KFF részére a Magyar Államkincstár Rt.-nél vezetett
10032000-00283779 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalni.

9. §
(1) Ez a rendelet 2002. március 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Parlament és a
Tanács a veszélyes áru közúti, vasúti és belvízi szállítási
biztonsági tanácsadó minimális vizsgakövetelményeirõl
szóló, 2000/18/EK irányelvével összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.
Dr. Fónagy János s. k.,
közlekedési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez
A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó
névjegyzékbe vételének díjai
1. A névjegyzékbe vétel alágazatonként

6000 Ft

2. Az érvényesség öt évre szóló meghosszabbítása

2000 Ft

3. A fellebbezés egységesen

3000 Ft

(1) A vizsgák díjait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A vizsgadíjat a vizsgázó a vizsgát szervezõ képzõszerv
számlájára fizeti be.

2. számú melléklet
a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez

(3) Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, és a távolmaradást a külön jogszabályban5 meghatározott feltételek
szerint nem menti ki, újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt
befizetése után tehet.

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó
vizsga díjai

(4) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.
4

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet.
5
A közúti jármûvezetõk képzésérõl, vizsgáztatásáról és szakképesítésérõl szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet.

1. Írásbeli vizsga közlekedési alágazatonként
a) feleletválasztásos (teszt)vizsga
b) egyéb tesztvizsga
c) esettanulmány

1400 Ft
2000 Ft
6700 Ft

2. Szóbeli vizsga árucsoportonként
és közlekedési alágazatonként

2250 Ft
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III. rész
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HATÁROZATOK

Az Alkotmánybíróság
3/2002. (I. 30.) AB
határozata
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A Hszt. személyi hatálya 2002. január 1-jével megváltozott,
és egyben a fenti idõponttól a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak szolgálati jogviszonyát
külön törvény: a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szabályozza.
Az Alkotmánybíróság az eljárás során megkereste az
érintett minisztereket az indítvánnyal kapcsolatos észrevételeik megtétele érdekében.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
II.
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
1. Az Alkotmánybíróság a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 59. § (1) bekezdése c) pontja ,,helyi és
kisebbségi önkormányzati képviselõvé történt megválasztás’’ szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt
elutasítja.
2. Az Alkotmánybíróság a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 62. § (1) bekezdése c) pontja ,,helyi
és kisebbségi önkormányzati képviselõvé történt megválasztás’’ szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt
elutasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
I.
Az indítványozó alkotmányellenesnek vélte a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)
59. § (1) bekezdése c) pontjának azon rendelkezését,
amely szerint a fegyveres erõk, a rendõrség és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya a törvény erejénél fogva megszûnik helyi és kisebbségi önkormányzati
képviselõvé történt megválasztás miatt. Álláspontja szerint a fenti törvénycikk hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, s ezért az Alkotmány 70. §-ába ütközik, mivel a
hivatásos állomány tagjait kizárja abból, hogy ,,egy településen belül saját, valamint a fegyveres erõk, illetve a fegyveres testületek érdekeit képviseljék független önkormányzati képviselõként’’. Továbbá ,,kizárja a hivatásos állomány tagjait, hogy nemzetiségük, etnikumuk érdekeit
kisebbségi önkormányzati képviselõként képviseljék’’.
Az indítványozó hivatkozott arra is, hogy ezen tisztség betöltéséért sem a helyi, sem a kisebbségi önkormányzati
képviselõk nem kapnak fizetést, csak tiszteletdíjat, amelyet
sok helyen nem vesznek igénybe.

Az Alkotmány vizsgált rendelkezései:
,,40/B. § (4) A fegyveres erõk, a rendõrség és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai
nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet
nem folytathatnak.’’
,,68. § (3) A Magyar Köztársaság törvényei az ország
területén élõ nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét
biztosítják.
(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos
önkormányzatokat hozhatnak létre.’’
,,70. § (1) A Magyar Köztársaság területén élõ minden
nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az
országgyûlési és a helyi önkormányzati, továbbá a kisebbségi
önkormányzati választásokon választható és — ha a választás,
illetõleg népszavazás napján az ország területén tartózkodik
— választó legyen, valamint az országos vagy helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.
(2) A helyi önkormányzati képviselõ- és polgármesterválasztásnál a választás joga, valamint a helyi népszavazásban és helyi népi kezdeményezésben a részvétel joga — külön törvény szerint — megilleti a Magyar Köztársaság területén bevándoroltként élõ nem magyar állampolgárt is,
ha a választás, illetõleg a népszavazás napján az ország
területén tartózkodik.
(3) Nincs választójoga annak, aki a cselekvõképességet
korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, illetõleg aki a
közügyek gyakorlásától eltiltó jogerõs ítélet hatálya alatt
áll, továbbá aki jogerõs szabadságvesztés büntetését, vagy
aki büntetõeljárásban jogerõsen elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
(4) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz,
hogy részt vegyen a közügyek vitelében, továbbá hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának
megfelelõen közhivatalt viseljen.’’
,,70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az
állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen
hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.’’
A Hszt.-nek a — Hjt. 268. § (1) bekezdésével — 2002.
január 1-jétõl megváltozott személyi hatálya:
,,1. § (1) E törvény hatálya a rendvédelmi szervek
(a rendõrség, a polgári védelem, a vám- és pénzügyõrség, a
büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos
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önkormányzati tûzoltóság), valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok (e törvény alkalmazásában a továbbiakban együtt: fegyveres szervek) hivatásos állományú
tagjainak szolgálati jogviszonyára (a továbbiakban: szolgálat i viszony) és társadalombiztosítási ellátására terjed ki.
(2) E törvény rendelkezéseit a fegyveres szervek szerzõdéses állományú tagjaira, továbbá — a rájuk vonatkozó mértékben — a hivatásos állományból nyugállományba helyezett
személyekre, valamint a törvényben meghatározott esetben
és körben a fegyveres szervek hivatásos, szerzõdéses és nyugállományú tagjainak hozzátartozóira is alkalmazni kell.’’
Az Hszt. hatályos, indítvánnyal támadott rendelkezései
szerint:
,,59. § (1) A törvény erejénél fogva szûnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya
(...)
c) országgyûlési képviselõvé, fõpolgármesterré, fõpolgármester-helyettessé, megyei közgyûlés elnökévé, alelnökévé,
polgármesterré, alpolgármesterré, valamint a fegyveres erõk,
a rendõrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó esetén az elõbbieken kívül még társadalmi
megbízatású polgármesterré, alpolgármesterré, helyi és kisebbségi önkormányzati képviselõvé történt megválasztás;
(...)
miatt.’’
A Hjt. 2002. január 1-jétõl hatályos, az indítvány által
érintett rendelkezései szerint:
,,1. § (1) E törvény hatálya a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: Honvédség) hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak (a továbbiakban együtt: állomány)
szolgálati jogviszonyára (a továbbiakban: szolgálati viszony) és társadalombiztosítási ellátására terjed ki.
(2) E törvény rendelkezéseit — a rájuk vonatkozó mértékben az állományból nyugállományba helyezett személyekre, valamint a törvényben meghatározott esetben és
körben az állomány tagjainak hozzátartozóira és a nyugállományúak hozzátartozóira is alkalmazni kell.’’
,,62. § (1) A törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya:
(...)
c) országgyûlési képviselõvé, fõpolgármesterré, fõpolgármester-helyettessé, megyei közgyûlés elnökévé, alelnökévé, polgármesterré, alpolgármesterré, társadalmi megbízatású polgármesterré, alpolgármesterré, helyi és kisebbségi önkormányzati képviselõvé történt megválasztás,
(...)
miatt.’’
,,268. § (1) Ez a törvény — 232. § (2) bekezdésének kivételével — 2002. január 1-jén lép hatályba. (...) Ezzel
egyidejûleg a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 1. §-a (1) bekezdése elsõ mondatának ,,a fegyveres erõk (Magyar Honvédség ...)’’ szövegrésze, (...) hatályát veszíti. Egyéb szabályai, valamint az ezeket módosító 1996. évi CVI., 1997. évi LXXV., 1997. évi
CXVI., 1998. évi LXXXIX. és az 1999. évi LVI. törvény
szabályai a Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományára nem alkalmazhatók.
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(2) Ahol a Hszt. fegyveres szerveket, fegyveres erõket,
hivatásos, szerzõdéses vagy nyugállományt, illetve ezek hozzátartozóit, valamint rájuk vonatkozó szolgálati jogviszonyt,
illetve szolgálati viszonyt említ, annak hatálya a Magyar Honvédségre, illetve hivatásos, szerzõdéses vagy nyugállományára, valamint ezek hozzátartozóira nem terjed ki.’’
III.
1. Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította,
hogy a Hjt. 2002. január 1-jével a Hszt. személyi hatályát
megváltoztatta, és egyben önálló törvényben szabályozta a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak szolgálati jogviszonyát.
Az Alkotmánybíróság megállapította továbbá, hogy a
Hjt. 62. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az indítványozó
által kifogásolt szabályozás — a Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományára vonatkozóan — változatlan tartalommal szerepel.
Mivel az indítványozó indítványát a Hszt. korábbi személyi
hatályára nézve nyújtotta be, ezért az Alkotmánybíróság a
vizsgálatát a Hjt. vonatkozó szakaszaira is kiterjesztette.
2. Az Alkotmánybíróság az indítványt nem találta megalapozottnak.
Magyarországon a választójog mind aktív (szavazati
jog), mind passzív (választhatóság) formája Alkotmányban
biztosított alapvetõ jog. Az Alkotmány 70. § (1) bekezdése
az általános választójog generális szabályai között, alapvetõ jogként rögzíti, hogy: a Magyar Köztársaság területén
élõ minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van
ahhoz, hogy az országgyûlési és a helyi önkormányzati,
továbbá a kisebbségi önkormányzati választásokon választható és — ha a választás, illetõleg népszavazás napján
az ország területén tartózkodik — választó legyen, valamint az országos vagy helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.
,,A magyar választójog — az Alkotmány 70. § (1) bekezdése alapján nem ismeri az aktív választójoghoz képest korlátozást jelentõ választhatósági korlátozásokat. Az ilyen irányú
igényeket az összeférhetetlenség szabályaival oldja meg, ami
azt jelenti, hogy meghatározott állami tisztségek esetén megtiltja, hogy valamely személy egyszerre legyen képviselõ és
más hatalmi ág jelentõs tisztségviselõje.’’ (1324/B/1995. AB
határozat, ABH 1996, 583., 584.)
Ilyen speciális összeférhetetlenségi szabályt tartalmaz az
Alkotmány 40/B. §-ának (4) bekezdése is, mely a fegyveres
erõk, a rendõrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai tekintetében állapít meg
összeférhetetlenségi szabályokat.
Az Alkotmánybíróság számos határozatában foglalkozott a választhatóság és az összeférhetetlenségi szabályok
alkotmányossági vizsgálatával, s ennek során már kifejtette
és értelmezte azok alkotmányos jelentõségét. Az
1158/B/1990. számú határozatában az Alkotmánybíróság
elvi éllel szögezte le, hogy: ,,az összeférhetetlenség intézményének egyik alapvetõ rendeltetése a hatalom megosztásának, az államhatalmi ágak elválasztásának biztosítása’’
(ABH 1991, 547., 549.).
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Az Alkotmánybíróság az országgyûlési képviselõk választására vonatkozó bizonyos rendelkezések alkotmányosságának vizsgálata során kifejtette, hogy az államhatalmi ágak elválasztásából eredõ képviselõi összeférhetetlenség lényege, hogy ,,a törvényekben meghatározott, általában a végrehajtó hatalom gyakorlásában részt vevõ tisztségviselõk ne lehessenek egyben a törvényhozó hatalmat
gyakorló országgyûlés tagjai...’’ [16/1994. (III. 25.) AB határozat, ABH 1994, 79., 82.].
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
javaslatának általános indoklása a helyi önkormányzás lényegét az önszervezõ helyi hatalomgyakorlás megvalósulásában
látja, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott képviselõi útján a törvények keretei között önállóan intézheti a
helyi ügyek széles körét, s ennek során a helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi
közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket.
Ezzel összefüggésben az összeférhetetlenségi szabályok
felállításának szükségességét az Alkotmánybíróság a
984/B/1994. számú határozatában az alábbiakban fogalmazta meg: ,,A (...) helyi önkormányzati képviselõi, illetõleg a polgármesteri választáson a jelölt — akár politikai
pártok színeiben indul, akár azoktól függetlenül — a választási küzdelemben politizál, kifejti a (...) helyi közösségi
érdekek érvényesítésére vonatkozó nézeteit, egyúttal kötelezettséget is vállal az általa képviselni kívánt érdekek
mellett.’’ (ABH 1995, 749., 750.)
Az Alkotmánybíróság fenti határozatának indokolása a
szélesebb értelemben vett politikai tevékenység kifejtését
jeleníti meg, amely során az aktív közéleti állampolgár a
pártok politikáitól függetlenül, a helyi közösségi érdekeket
képviseli.
Az Alkotmánybíróság mindezekre figyelemmel azt vizsgálta, hogy a Hszt. és a Hjt. indítvánnyal támadott rendelkezései
hátrányos megkülönböztetést tartalmaznak-e a vizsgált állampolgári csoportra, nevezetesen a fegyveres szervek azon
hivatásos állományú tagjaira nézve, akiket helyi és kisebbségi
önkormányzati képviselõvé választottak.
Az Alkotmánybíróság utal arra, hogy a Hszt. és a Hjt.
vizsgált rendelkezései valójában az Alkotmány 40/B. §-a
(4) bekezdésében foglalt speciális összeférhetetlenségi
rendelkezéseknek a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjaira — nevezetesen a Hszt. a rendvédelmi szervek,
valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, míg a
Hjt. a Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjair a — vonatkozó konkretizálása.
Ezt követõen az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy
a Hszt. és a Hjt. indítvánnyal támadott rendelkezése
tartalmaz-e alkotmányellenes hátrányos megkülönböztetést.
Az Alkotmánybíróság már számos határozatában kifejtette álláspontját a diszkrimináció tilalma vonatkozásában. Így a 61/1992. (XI. 20.) AB határozatában (ABH 1992,
280., 283.) az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy
alkotmányellenes megkülönböztetés csak akkor állapítható meg, ha összehasonlítható helyzetben lévõ személyek
között tesz a jogalkotó olyan különbséget, mely alapjogsérelmet okoz, illetõleg azzal az egyenlõ méltóság alkotmányos követelményét sérti.
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Az általános (generális) választójogról alapvetõ állampolgári jogként az Alkotmány 70. §-a rendelkezik, ezért
ennek korlátozására is érvényes az Alkotmány 8. §-ának az
a szabálya, mely szerint e jogok lényeges tartalmát törvény
nem korlátozhatja. Mivel azonban a Hszt. és a Hjt. érintett
rendelkezéseire — az összeférhetetlenségi szabályoknak
Alkotmányban való rögzítésével — maga az Alkotmány
40/B. §-ának (4) bekezdése ad felhatalmazást, ezért a vizsgált rendelkezések nem ütköznek az Alkotmány diszkrimináció tilalmát kimondó 70/A. § (1) bekezdésébe.
Az Alkotmánybíróság a 984/B/1994. AB határozatában,
a rendõrség hivatásos állományú tagjainak az országgyûlési
vagy a helyi önkormányzati választásokon való megválasztása kapcsán felmerülõ összeférhetetlenségi szabályok alkotmányossági vizsgálata során a diszkrimináció
tilalmával összefüggésben kifejtette: ,,a diszkrimináció
tilalma mellett azonban maga az Alkotmány egyes állampolgári csoportokra nézve korlátozza az egyesülési jogot,
a közügyekben való részvétel jogát. Ennek megfelelõen
amikor a fegyveres erõk, a rendõrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai tekintetében vizsgáljuk a diszkrimináció tilalmának érvényesülését, akkor az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdésébõl kell
kiindulni.’’ Megállapította továbbá, hogy ,,a fegyveres
erõk, a rendõrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai esetében az Alkotmány
70/A. §-ába ütközõ megkülönböztetés csak az Alkotmány
40/B. § (4) bekezdésében foglaltakat meghaladó korlátozás tekintetében eredményezhet alkotmányellenességet’’
(ABH 1995, 749., 750.).
Miután sem a Hszt., sem a Hjt. indítvánnyal támadott
rendelkezése nem tartalmaz az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdését meghaladó korlátozást, ezért az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy a Hszt. és a Hjt. kifogásolt rendelkezése
nem sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott hátrányos megkülönböztetés tilalmát.
Fentiek alapján az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.
Az Alkotmánybíróság a határozat Magyar Közlönyben való közzétételét az ügy jelentõségére tekintettel rendelte el.
Dr. Németh János s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bagi István s. k.,

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Czúcz Ottó s. k.,

Dr. Németh János s. k.,

elõadó alkotmánybíró

az aláírásban akadályozott
dr. Erdei Árpád
alkotmánybíró helyett

Dr. Harmathy Attila s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.,

Dr. Tersztyánszkyné
dr. Vasadi Éva s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1126/B/1996.
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A Kormány határozatai
A Kormány
1006/2002. (I. 30.) Korm.
határozata
a Magyar Ösztöndíj Bizottság átszervezésérõl
és az Eötvös József Ösztöndíj Közalapítvány
létrehozásáról
1. A Kormány
a) a Ptk. 74/G. § (1) bekezdése alapján létrehozza az
Eötvös József Ösztöndíj Közalapítványt,
b) felhatalmazza az oktatási minisztert mint az alapító
képviselõjét, hogy a Közalapítvány alapító okiratának bírósági nyilvántartásba vétele során az alapító képviseletében eljárjon,
c) felhatalmazza továbbá az oktatási minisztert, hogy az
Oktatási Minisztérium által a Magyar Köztársaság 2001. és
2002. évi költségvetésének XX. fejezet, 11. cím, 11. alcím
1. jogcímcsoporton belül elkülönített 15 millió forintot a
Közalapítvány támogatására induló vagyonként a Közalapítvány rendelkezésére bocsássa.
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3. felhívja az érintett minisztereket és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökét, valamint felkéri a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, hogy a Tárcaközi Bizottságban az
adott szervezet képviseletét legalább helyettes államtitkári
jogállású személy lássa el.
Felelõs:

Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
egészségügyi miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
gazdasági miniszter
igazságügy-miniszter
környezetvédelmi miniszter
közlekedési és vízügyi miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
oktatási miniszter
pénzügyminiszter
szociális és családügyi miniszter
Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
Határidõ: azonnal

4. A Tárcaközi Bizottság ügyrendjét — a külügyminiszter jóváhagyásával — maga állapítja meg, és szükség szerint
szakértõi csoportokat hozhat létre.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2. A Közalapítvány alapító okiratát a jogerõs bírósági
nyilvántartásba vételt követõen a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
Felelõs: oktatási miniszter
Határidõ: a bírósági nyilvántartásba vételt követõen
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1007/2002. (I. 30.) Korm.
határozata
a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Tárcaközi
Bizottság létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Kereskedelmi Világszervezet
(WTO) új tárgyalási fordulóján koordinált magyar álláspont és képviselet kialakítására kerüljön sor;
2. egyetért a WTO Tárcaközi Bizottság azonnali létrehozásával, és megbízza a külügyminisztert annak vezetésével;

A Kormány
1008/2002. (I. 30.) Korm.
határozata
a Magyar Nemzeti Földalap Kht. alapítói törzstõke
forrásának biztosításáról

A Kormány a X. fejezet Miniszterelnökség, 12. cím,
2. alcím, 2. jogcímcsoport Nemzeti Földalap elõkészítése,
mûködtetése és földvásárlás támogatása elõirányzat terhére — az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése alapján — 100,0 millió forint
összegben a XII. fejezet Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 10. cím, 2. alcím, 15. jogcímcsoport
Magyar Nemzeti Földalap Kht. törzstõke és mûködési támogatás jogcím-elõirányzatra — a melléklet szerint — elõirányzat-átcsoportosítást rendel el.
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1008/2002. (I. 30.) Korm. határozathoz
ADATLAPAKÖLTSÉGVETÉSIELÕIRÁNYZATOKMÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2002.
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási
egyedi
azonosító

Kiemelt elõirányzat neve

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogszakezõ
(+/—)
bály/
évre
határo áthúzódó
zat
hatása
száma

Fejezeti kezelésû elõirányzatok

10

Ágazati célelõirányzatok

2

Nemzeti Földalap Program

15
239845

MNFA törzstõke, mûködési támogatás

1

Mûködési költségvetés

1

Egyéb mûködési célú tám., kiadások

5

100,0

Miniszterelnökség

X.

Tartalékok

12

Céltartalékok

2
235512

Nemzeti Földalap elõkészítése, mûködtetése és földvásárlás
támogatása

2

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

—100,0

d) rendkívüli

BEVÉTELEK

Elõ- KiJogJogElõJogir. emelt Feje AlJogAlFejezet- Címcím
Címcím
ir.
címcím cso- elõ- zet
címcím
szám szám
csop.név
csop.csop.
szám
szám port - ir.név
név
név
szám
név
név
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
jogcíme

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

XII.

Államháztartási
egyedi
azonosító

KIADÁSOK

Elõ- KiJogJogElõAlJogir. emelt Feje AlJogir.
Fejezet- Címcím
Címcím
címcím cso- elõ- zet
címcím
szám szám
csop.név
csop.csop.
szám
szám port - ir.név
név
név
szám
név
név
szám szám

A módosítás
jogcíme

Kiemelt elõirányzat neve

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogszakezõ
(+/—)
bály/
évre
határo áthúzódó
zat
hatása
száma

d) rendkívüli

TÁMOGATÁSOK

Elõ- KiJogJogElõAlJogir. emelt Feje AlJogFejezet- Címcím
Címcím
ir.
címcím cso- elõ- zet
címcím
szám szám
csop.név
csop.csop.
szám
szám port - ir.név
név
név
szám
név
név
szám szám

A módosítás
jogcíme

Kiemelt elõirányzat neve

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogszakezõ
(+/—)
bály/
évre
határo áthúzódó
zat
hatása
száma

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

XII.

Fejezeti kezelésû elõirányzatok

10

Ágazati célelõirányzatok

2

Nemzeti Földalap Program

15
239845

MNFA törzstõke, mûködési támogatás

1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

100,0

d) rendkívüli
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

d) rendkívüli

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—)

Összesen

I.
negyedév

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb:

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+ /—) egymást követõen kell szerepeltetni.

100,0

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév
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V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK
A Kormány
12/2001. (I. 31.) Korm.
rendelete

a lakáscélú állami támogatásokról
(Egységes szerkezetben.)
A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló
1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a
(1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a gazdasági lehetõségekkel összhangban a
házasok, a többgyermekes fiatal családok és más arra rászorultak lakásigénye kielégítése érdekében a lakáscélú
támogatásokat a következõk szerint szabályozza:

I.
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK

1. Bevezetõ rendelkezések
1. §
(1) E rendeletben foglalt feltételek alapján állami támogatás vehetõ igénybe lakás építésére, vásárlására, bõvítésére, korszerûsítésére, a lakóépületek közös használatú részeinek felújítására, valamint a társulati úton megvalósuló
közcélú víziközmû beruházásokra. Állami támogatást vehetnek igénybe továbbá a települési önkormányzatok bérlakásállományuk növelésére, lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésére, felújítására, valamint a nagyvárosi
lakóépülettömbök korszerûsítésére, felújítására, az egyházak nyugdíjasházak építésére.
(2) Az e rendelet alapján nyújtható támogatások a következõk:
a) lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény,
b) akadálymentesítési támogatás,
c) adó-visszatérítési támogatás,
d) jelzáloglevél kamattámogatás,
e) kiegészítõ kamattámogatás,
f) kamattámogatás lakóház-felújításra és víziközmû létesítésére,
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g) kamattámogatás települési önkormányzatok részére
[1993. évi LXXVIII. törvény 64. § (4) bekezdés],
h) települési önkormányzatok által nyújtható támogatás,
i) 1 a települési önkormányzatok támogatása az önkormányzati bérlakásállomány növelése, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítése, felújítása, a nagyvárosi lakóépülettömbök korszerûsítése, felújítása, közmûvesített építési telkek kialakítása,
valamint az egyházak támogatása a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerûsítése, felújítása, továbbá nyugdíjasházak építésének érdekében
[az a) —i) pont alattiak a továbbiakban együtt: támogatás].
(3) A (2) bekezdés a)— c) pontjai szerinti támogatások
— az egyéb feltételek fennállása esetén is — csak a támogatást igénylõ(k) méltányolható lakásigénye kielégítése
céljából nyújthatók.
(4) 2 E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:
1. gyermek: a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti személy;
2. tetõtér-beépítés: a lakás alapterületének bõvítése tetõtérben, amely az eredeti tetõszerkezet elbontása
nélkül helyiség(ek), helyiségcsoport(ok) vagy önálló
rendeltetési egység építésével új építményszint (emeletszint) létrehozását jelenti;
3. emeletráépítés: meglévõ épület — belsõ falsíkon mért
legalább 1,90 métert elérõ — épületmagasítással
járó, függõleges irányú bõvítése új építményszint
létesítése érdekében.
(5) 3 Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakra
vonatkozóan az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározottakat kell figyelembe venni.

2. A közvetlen támogatások közös feltételei
2. §
(1) 4 Az 1. § (2) bekezdés a)— c) pontjai szerinti támogatásokat (a továbbiakban: közvetlen támogatások) a
(2)—(5) bekezdésben meghatározott feltételekkel
1
Az 1. § (2) bekezdésének i) pontja a 225/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
2
Az 1. § (4) bekezdését a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-a
iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján
a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint
kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
3
Az 1. § (5) bekezdését a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-a
iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján
a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint
kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
4
A 2. § (1) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával
megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint
kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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a) új lakás felépítéséhez,
b) új lakás vásárlásához,
c) lakásszövetkezet tulajdonában lévõ, újonnan épített
lakrész állandó használati jogának (a továbbiakban: állandó használati jog) megszerzéséhez,
d) a 9. és a 11. § szerinti támogatások kivételével lakás
bõvítéséhez,
e) az 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti körben használt lakás vásárlásához
nagykorú magyar állampolgár, valamint a 16. életévét betöltött, tartós nevelésbe vett kiskorú magyar állampolgár
veheti igénybe.
(2) Lakás építéséhez, vásárlásához, állandó használati
jog megszerzéséhez közvetlen támogatások akkor igényelhetõk, ha az igénylõnek, házastársának, élettársának és
kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltözõ családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga
vagy önkormányzati tulajdonban lévõ, illetõleg szolgálati
vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya
nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta.
(3) E rendelet alkalmazásában a lakástulajdonnal egy
tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság
részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az
építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben
meghatározott céltól, illetõleg a rendeltetésétõl tartósan
eltérõ célra használható lakás. Errõl a tényrõl a közvetlen
támogatást igénylõ nyilatkozni köteles.
(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen közvetlen
támogatás akkor is igényelhetõ, ha az igénylõnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele
együttköltözõ családtagjának
a) együttesen legfeljebb 50% -os tulajdoni hányada van
egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy
b) a tulajdonában lévõ lakása lebontását a települési
önkormányzat jegyzõje elrendelte vagy engedélyezte, vagy
c) 1988. december 31-e elõtt haszonélvezettel terhelten
került a lakás a tulajdonába és a haszonélvezõ bent lakik,
vagy
d) 1988. december 31-e után haszonélvezettel terhelten
örökölt lakásában a haszonélvezõ bent lakik.
(5) Külföldi állampolgár vagy hontalan esetében a közvetlen támogatás igénybevételét a Gazdasági Minisztérium
engedélyezheti. Házaspárok esetében, ha a házastársak
egyike magyar állampolgár, a közvetlen támogatás igénybevételéhez engedélyre nincs szükség.

3. §
(1) Méltányolható a lakásigény, ha a lakás lakószobáinak a száma és a lakás építési (vásárlási) költsége a (2) és
(3) bekezdésekben foglalt feltételeknek megfelel.
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(2) A lakásigény mértéke az igénylõ és a vele együttköltözõ családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, valamint a 7. §-ban — a jövedelmüktõl függetlenül — meghatározott családtagok) számától függõen a következõ:
— egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb
három lakószoba,
— három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
— négy személy esetében: legalább kettõ és legfeljebb
négy lakószoba.
Minden további személy esetében fél szobával nõ a lakásigény mértékének felsõ határa. Három vagy több gyermeket nevelõ család esetében a lakásigény mértékének
felsõ határa minden további személy esetében egy szobával
nõ.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásánál, a padlóburkolat jellegétõl függetlenül:
a) a félszoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert
meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,
b) a szoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de — a meglévõ, kialakult állapotot kivéve —
legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb,
úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a
nappali szoba, az étkezõ és a konyha osztatlan közös térben
van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a
60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.
(4) Méltányolható a lakásigény, ha a lakás telekárat nem
tartalmazó építési költsége (vételi ára) az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a Gazdasági Minisztérium által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét nem haladja meg.5
(5) Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében
a méltányolható lakásigény felsõ határának meghatározásánál legfeljebb két születendõ gyermeket, egygyermekes
fiatal házaspárok esetében további egy születendõ gyermeket is számításba kell venni.
(6) E rendelet alkalmazásában fiatal a házaspár, ha a
kölcsön- (adásvételi) szerzõdés megkötése idõpontjában a
házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét.

4. §
A közvetlen támogatás nyújtásának feltétele továbbá,
hogy az igénylõ a rendelkezésére álló anyagi eszközöket az
építési költség (vételár) kiegyenlítésére használja fel. Az
igénylõ rendelkezésére álló anyagi eszközként kell számításba venni a támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés megkötését megelõzõ 5 éven belül értékesített lakásának az
eladási árát is, csökkentve az azt terhelõ és visszafizetett
önkormányzati és munkáltatói támogatás, valamint a kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével.
5

Lásd e rendelet 45. §-ának (4) bekezdését.
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II.
KÖZVETLEN

TÁMOGATÁSOK

1. L akásépítési kedvezmény gyermekek
és más eltartottak után
5. §
(1) Állami támogatásként lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény (a továbbiakban: kedvezmény) illeti meg az
igénylõt a vele közös háztartásban élõ, általa eltartott és a
felépített, illetõleg megvásárolt lakásba vele együtt beköltözõ gyermeke és más eltartott családtagja után az építési
költség (vételár) megfizetéséhez.
(2) A kedvezmény a következõ célokra nyújtható:
a) új lakás felépítése, a családi vagy ikerház emeletráépítésnek nem minõsülõ tetõtér-beépítésének a kivételével;
b) az értékesítés céljára újonnan felépített és felépíttetett lakás megvásárlása;
c) 6 olyan építési munkákra, amelyek eredményeképpen
ötven százalékot elérõ arányban az igénylõ tulajdonában
lévõ lakása, az épület alapterületének növelésével legalább
egy lakószobával bõvül,
ca) bármely építtetõ esetében, illetõleg
cb) kettõ vagy több gyermeket eltartó építtetõ esetében, ideértve a tetõtér-beépítést is;
d) 7 a három vagy több gyermeket eltartók 2001. augusztus 1-jén már tulajdonában lévõ lakás értékesítése, és helyette nagyobb hasznos alapterületû és legalább egy lakószobával több szobaszámú, továbbá legalább komfortos
lakás vásárlása esetén, ez utóbbi lakóingatlan megvásárlásához, ha az értékesített lakás az eltartóknak legalább 50%
arányú tulajdonában állt, továbbá, ha az értékesített lakás
teljes vételárát a vásárlására fordítják. A kedvezmény
igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók
tulajdoni hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített
lakásban volt.
(3) Nem minõsül új lakás felépítésének vagy lakás bõvítésének a meglévõ épület, épületrész vagy építmény átalakítása.
(4) A kedvezmény összege a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben gyermekenként kettõszázezer forint, a szerzõdés megkötésének idõpontjában meglévõ második és harmadik gyermek után pedig gyermekenként egymillió forint.
6

Az 5. § (2) bekezdésének c) pontja a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. §-ának
(1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási
kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
7
Az 5. § (2) bekezdésének d) pontja a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. §-ának
(1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási
kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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(5) 8 A kedvezmény összege a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben gyermekenként egyszázezer forint, a szerzõdés megkötésének idõpontjában meglévõ második és harmadik gyermek után pedig gyermekenként ötszázezer forint.
(6) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
célra nyújtott kölcsönbõl még fennálló tartozás csökkentésére a kölcsönszerzõdés megkötésének idõpontjában hatályban volt jogszabály rendelkezéseinek megfelelõ adósokat az adásvételi szerzõdés megkötését vagy új lakás építése
esetén a hitelszerzõdés megkötését, illetõleg a használatbavételi engedély kiadását követõen született gyermekek
után is megilleti — a születés idõpontjában meglévõ, az
(1) bekezdés szerinti gyermekeiket és személyi feltételeiket számításba véve — a (4) bekezdésben meghatározott
kedvezmény, valamint 13. § szerinti kölcsönök esetében a
gyermek születésének idõpontjáig esedékessé vált és az
adós terhére elszámolt szerzõdéses kamatoknak a kedvezményre jutó összege.

6. §
(1) A kedvezmény összege gyermeken kívüli más eltartott családtag után személyenként harmincezer forint.
(2) 9 A kedvezmény összege — ide nem értve az 5. §
(2) bekezdés d) pontja szerinti kedvezményt — az építési
költség (eladási ár), illetõleg saját beruházású lakás építése
vagy bõvítése esetén az adók és járulékok megfizetését is
igazoló számlákkal, illetve vásárlás esetén adásvételi szerzõdéssel bizonyított tényleges pénzkiadások 65%-át nem
haladhatja meg. Az 5. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kedvezmény összege az eladott lakóingatlan adásvételi szerzõdés szerinti eladási ára és a helyette vásárolt
lakóingatlan adásvételi szerzõdés szerinti vételára közötti
különbséget nem haladhatja meg.
(3) A kedvezmény szempontjából gyermek:
a) az igénylõ vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke,
b) az igénylõ gyámsága alatt álló legalább egy éve vele
együttélõ és általa eltartott gyermek, ha az igénylõ vállalja,
hogy a gyámság három éven belüli megszûnése esetén a
kedvezményt visszafizeti,
c) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, aki a
gyermek- és ifjúságvédõ intézettel kötött megállapodás
alapján legalább egy éve él az igénylõnél mint nevelõszülõnél, ha ez utóbbi vállalja, hogy az elhelyezés három éven
belüli megszûnése esetén a kedvezményt visszafizeti, ha
másik gyermek gondozására megállapodást nem köt.
8
Az 5. § (5) bekezdése a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. §
(3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
9
A 6. § (2) bekezdése a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. §
(4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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(4) A kedvezményt ugyanazon gyermek vagy más eltartott családtag után csak egy alkalommal lehet igénybe
venni.

együttes jövedelmük a (2) bekezdés b) pontjában említett
legkisebb mérték kétszeresét meghaladja — egyik szülõ
(nagyszülõ) után sem nyújtható kedvezmény.

7. §

(5) A keresetbe, jövedelembe — a lakbér-hozzájárulást,
a vakok személyi járadékát és a házastársi pótlékot kivéve
— a bért, a nyugdíjat, a járadékot, munkanélküli ellátást és
az egyéb rendszeres pénzbeli juttatást kell beszámítani.

(1) A kedvezmény szempontjából — a (2) bekezdésben
elõírt feltételek fennállása esetén — az építtetõ, vásárló
eltartottjának minõsül
a) a gyermek, ha
1. a 16. életévét még nem töltötte be,
2. a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem
érte el,
3. a 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi
fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét
legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az
állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt elõreláthatóan nem szûnik meg;
b) az építtetõ (vásárló) keresõtevékenységet nem folytató házastársa (élettársa), ha
1. munkaképességét legalább hatvanhét százalékban
elvesztette, vagy
2. az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
3. háztartáson belül gondoz legalább két olyan gyermeket, akik koruknál fogva családi pótlékra jogosultak,
illetõleg egy állandó ápolásra szoruló fogyatékos
gyermeket vagy a c) pontban említett hozzátartozót,
aki a munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette;
c) az építtetõnek (vásárlónak) vagy házastársnak szülõje (mostoha- és nevelõszülõje), nagyszülõje, testvére, ha az
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy a munkaképességét legalább hatvanhét százalékában elvesztette.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyeket a kedvezményre jogosultság szempontjából csak akkor szabad figyelembe venni, ha
a) az építtetõvel (vásárlóval) — a házastársat és gyermekeit kivéve — legalább egy éve közös háztartásban
élnek, és
b) havi rendszeres keresetük, jövedelmük a szerzõdéskötés idõpontjában hatályos külön jogszabályban megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem
haladja meg, továbbá
c) az építtetõvel (vásárlóval) az új lakásba együtt költöznek be.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában említett gyermeket
— a teljes ellátást biztosító intézetben tanuló gyermek
kivételével — az építtetõvel (vásárlóval) közös háztartásban élõnek kell tekinteni akkor is, ha tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az építtetõ (vásárló) lakásában
lakik.
(4) Az építtetõvel (vásárlóval) közös háztartásban élõ
eltartott házastárs, szülõk vagy nagyszülõk esetében — ha

(6) A kedvezmény az építtetõt (vásárlót) az általa eltartott gyermek, házastárs vagy más családtag után — az egyéb
feltételek fennállása esetén — akkor is megilleti, ha az
maga is építtetõ (vásárló), de a tulajdoni hányaduk együttesen nem haladja meg az 50%-ot.
(7) A gyermekgondozási segélyen, díjon vagy gyermeknevelési támogatáson lévõ személy a kedvezmény szempontjából nem minõsül eltartottnak, ezért utána kedvezményt elszámolni nem lehet.

8. §
A kölcsönbõl még fennálló tartozás csökkentésére az
5. § (6) bekezdése alapján elszámolható összeget úgy kell
megállapítani, hogy a lakásépítési kedvezmény összegét el
kell osztani az állami kamattámogatás mellett folyósított
kölcsön összegével. Az így kapott arányszámmal meg kell
szorozni a gyermek születésének idõpontjáig az adós terhére elszámolt — állami támogatással csökkentett — kamatokat, s ehhez kell hozzáadni a gyermek után járó lakásépítési kedvezményt. Ezzel az összeggel csökken az adósnak a gyermek születése igazolásakor fennálló tartozása.

2. Akadálymentesítési támogatás
9. §
(1) A súlyosan mozgássérült személy részére mûszakilag
akadálymentes lakás kialakításának többletköltségeire
vissza nem térítendõ állami támogatás vehetõ igénybe.
(2) A támogatás
a)
1. akadálymentes új lakás építéséhez, vásárlásához legfeljebb kétszázötvenezer forint,
2. meglévõ lakáson végzett akadálymentesítéshez legfeljebb százötvenezer forint,
ha az építtetõ vagy a vásárló a mozgássérült, illetõleg
b) legfeljebb százezer forint — új és meglévõ lakásra
egyaránt —, ha az építtetõ vagy vásárló által eltartott közeli
hozzátartozó (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbe
fogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a
mostoha- és a nevelõszülõ, testvér, élettárs) a mozgássérült.
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(3) 10 A támogatást a mozgássérült vagy az elhelyezésérõl
gondoskodó közeli hozzátartozó igényelheti, ha a mozgássérült személy a súlyos fogyatékosság minõsítésének és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.)
Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdésében meghatározott
mozgásszervi fogyatékosnak vagy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott súlyos mozgáskorlátozott személynek
minõsül, és
a) a mozgásukban nem akadályozottak használatára
tervezett és az érvényben lévõ általános építési elõírások
szerint megépített lakóépületet, illetõleg az abban lévõ
lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy
nehézségek árán tudná rendeltetésszerûen használni, és
ezért
b) ahhoz, hogy az épületet, illetõleg lakását megfelelõen használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt
akadálymentessé tenni.

(2) A kérelmet mellékleteivel együtt a helyi szervezet a
MEOSZ-hoz továbbítja, ahol a fõtitkár a javaslatot hitelesíti, szükség esetén kiegészíti, majd a teljes iratanyagot
továbbítja a folyósításra felhatalmazott hitelintézethez.

(4) A támogatást a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ ) javaslata alapján folyósítja az erre felhatalmazott hitelintézet. Egy személyre tekintettel állami támogatás csak egy
alkalommal vehetõ igénybe.

(2) Az adó-visszatérítési támogatás összege lakásépítés
esetén a megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett, új lakás vásárlása esetén a
megvásárlásáról kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó 60%-a, de lakásonként legfeljebb négyszázezer forint.

(5) 11 A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos
mozgáskorlátozottságot a következõ módon kell igazolni:
a) a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § a), b),
c) pontjában meghatározott támogatásokra vonatkozóan
a súlyos mozgáskorlátozottságot megállapító, a lakhely
vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje, illetõleg a megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje által hozott jogerõs határozat,
b) a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. számú melléklet szerinti OOSZI szakértõi vélemény, ha az igénylõ e
melléklet G) pont b) alpontja szerint súlyos mozgássérült,
c) az a) és b) pont szerinti igazolások hiányában a lakóhely szerint illetékes rehabilitációs szakrendelés orvosának szakvéleménye arról, hogy a magánszemély a 164/1995.
(XII. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak alapján súlyos mozgáskorlátozott.

(3) 12 A támogatás cél szerinti felhasználásáról (a támogatás elköltésének módjáról, a megvalósított akadálymentesítésrõl) a támogatott a támogatás folyósítását követõ
120 napon belül írásban beszámol a MEOSZ felé. A megvalósított akadálymentesítést a MEOSZ ellenõrizheti.

3. Adó-visszatérítési támogatás
11. §
(1) A lakás építõjét vagy az értékesítés céljára épített
vagy építtetett új lakás vásárlóját az építési költség, illetõleg vételár megfizetéséhez adó-visszatérítési támogatás
illeti meg.

(3) Saját beruházású lakásépítés esetén az adó-visszatérítési támogatás összegének egynegyede csak a használatbavételi engedély bemutatása után folyósítható.

III.
KAMATTÁMOGATÁSOK
1. Jelzáloglevelek kamattámogatása
12. §
(1)13 Lakás vásárlásához, építéséhez, bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, valamint a 16. § (1) bekezdésében meghatározott célra devizabelföldi magánszemélynek nyújtott legfeljebb 30 millió forint összegû és a szerzõdés alapján a forrásul

10. §
(1) Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet az
igénylõnek a lakóhelye szerint illetékes mozgássérültek
egyesületéhez kell benyújtania, a MEOSZ-hoz címzetten.
10
A 9. § (3) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ának
(1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. §-ának
(1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási
kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
11
A 9. § (5) bekezdését a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ának
(2) bekezdése iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.

12
A 10. § (3) bekezdését a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdése iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
13

A 12. § (1) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 5. §-ával
megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint
kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell. E módosító rendelet 12. §-ának
(2) bekezdése alapján legkésõbb 2001. december 31. napjától, a folyósító
hitelintézet egyoldalú közlésével megvalósuló szerzõdésmódosítás útján a
2001. november 1-jén már fennálló jelzáloglevél-kamattámogatású, valamint kiegészítõ kamattámogatású kölcsönökre is alkalmazni kell. E szerzõdésmódosítás napjától a folyósító hitelintézet a már fennálló kölcsönök
után is jogosult a vonatkozó §-okban meghatározott kamattámogatási
mérték állammal szembeni érvényesítésére.
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szolgáló jelzáloglevél kamatánál a támogatás idõtartama alatt
legalább 1 százalékponttal alacsonyabb kamatozású kölcsönök, illetõleg az ebben a bekezdésben meghatározott célra és
összeghatárig belföldi hitelintézet vagy biztosítóintézet által
nyújtott kölcsönök, vagy ilyen kölcsönöket biztosító önálló
jelzálogjogok megvásárlásának finanszírozására kibocsátott
jelzáloglevél kamataihoz az állam jelzálog-hitelintézet útján
a polgárok terheinek mérséklésére támogatást nyújt a jelzáloglevél egész futamidejére, de legfeljebb az alapul szolgáló
kölcsönök futamidejének elsõ 20 évére. A támogatás mértéke
a futamidõ elsõ 5 évében 7 százalékpont, de legfeljebb a
jelzáloglevél kamatával megegyezõ mértékû. A következõ
évekre a támogatás mértékét a Kormány 2004. június 15-e
elõtt oly módon határozza meg, hogy az adósok terhei ne
növekedjenek.
(2) 14 A támogatást a forrásul szolgáló — az (1) bekezdés
szerinti jelzáloghitel-állományt meg nem haladó összegû
— jelzáloglevél-állomány után lehet igénybe venni. A hitelintézettõl vagy biztosítóintézettõl megvásárolt hitelállomány vagy jelzálogjog után felmerült költségek megtérítésére a jelzálog-hitelintézet a megvásárlás idõpontjában
fennálló tõketartozás 2%-át fizeti meg a követelést átadó
számára, amely összeget utólag igényelheti a Magyar Államkincstártól. A hitelintézettõl való hitel vagy jelzálogjog
vásárlás esetén a hiteladós részére felszámítható kamat
(1) bekezdés szerinti korlátozását csak e vásárlás idõpontjától kell alkalmazni.
(3) A kibocsátó jelzálog-hitelintézet havonta igényelheti az (1) bekezdés szerinti támogatást, illetõleg a (2) bekezdés szerinti költségtérítést a Magyar Államkincstártól.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásánál korszerûsítés a lakás komfortfokozatának növelése, fürdõszoba létesítésével vagy központosított fûtés kialakításával, illetõleg víz
vagy csatorna bevezetésével.

2. Kiegészítõ kamattámogatás
13. §
(1) 15 Kiegészítõ kamattámogatást vehet igénybe egy
alkalommal a 30 millió forintot meg nem haladó összegû
— a telekár nélkül számított — általános forgalmi adót
(a továbbiakban: áfa) tartalmazó építési költségek vagy
vételár esetén új lakás felépítésére, vagy értékesítés céljára
felépített új lakás megvásárlására a házaspár, ha egyikük
devizabelföldi vagy gyermekét nevelõ devizabelföldi személy. Az építési költségek, illetõleg a vételár kiegyenlítéséhez felvett, legfeljebb tízmillió forint összegû hitelinté14

A 12. § (2) bekezdése a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 13. §
(2) bekezdése szerint módosított szöveg.
15
A 13. § (1) bekezdése a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ával
megállapított szöveg, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a
folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is
alkalmazni kell.
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zeti kölcsön vagy biztosítóintézeti jelzáloghitel (a továbbiakban együtt: kölcsön) kamatainak megfizetéséhez az
állam 20 évig nyújt támogatást. Ha a méltányolható lakásigénynek megfelelõ lakás építési költsége (vételára) meghaladja a 30 millió forintot, úgy a méltányolható nagyságot
meg nem haladó tényleges szobaszámra meghatározott
építési költséget kell a felsõ határként alkalmazni. A 7. §
(6) bekezdésének a kedvezményre vonatkozó rendelkezéseit a kiegészítõ kamattámogatásra is alkalmazni kell azzal,
hogy ilyen esetben a legfeljebb tízmillió forintos kölcsönösszeg az igénylõ tulajdoni hányadával arányos építési
költségeket (vételárat) nem haladhatja meg.
(2) A kiegészítõ kamattámogatást csak olyan kölcsönszerzõdéshez lehet igénybe venni, amelyben a hitelezõ
vállalja, hogy az adós választása szerinti, de legfeljebb
35 éves futamidejû kölcsönre a kamat és a törlesztés folyamán — a szerzõdésszegést kivéve — bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes mértéke nem haladja meg
a) változó, illetõleg a legfeljebb egy évig állandó kamatozású kölcsön esetén az egyéves futamidejû,
b) egy évnél hosszabb idõszakra állandó kamatozású
kölcsön esetén az ötéves futamidejû
állampapír referenciahozamai elõzõ féléves átlagának
4 százalékponttal növelt mértékét.
(3) 16 A kiegészítõ kamattámogatás — a kamat fizetésénél fennálló tényleges tõketartozás után — a (2) bekezdésben meghatározott állampapír hozam 2 százalékponttal, a
12. §-ban meghatározott támogatott forrásból nyújtott hitel esetében 3,5 százalékponttal csökkentett mértéke.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kamat és
költség mértéket a kölcsön kamatainak változásánál, illetõleg a hitelezõ által választott üzleti év fordulójának napján, az akkor fennálló tõketartozásra kell alkalmazni. Az
állampapír átlaghozamát az Államadósság Kezelõ Központ által a megelõzõ idõszak félévére már közzétett referenciahozamok alapján a közzététel naptári hónapját követõ hónap elsõ napjától kell alkalmazni.
(5) Ha a hitelnyújtó által alkalmazott mérték a (2) bekezdésben meghatározott kamat és költség mértéket legfeljebb
fél százalékkal haladja meg, akkor a kamat mértékét nem kell
módosítani. Egy évnél hosszabb idõszakra állandó kamatozású hitelek esetében a támogatás, a kamat és a költség mértéket
csak a szerzõdés megkötésekor és az állandó kamat meghatározott idõszakának lejártakor kell alkalmazni.
16

A 13. § (3) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával
megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint
kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell, 12. §-ának (2) bekezdése alapján
legkésõbb 2001. december 31. napjától, a folyósító hitelintézet egyoldalú
közlésével megvalósuló szerzõdésmódosítás útján a 2001. november 1-jén
már fennálló jelzáloglevél-kamattámogatású, valamint kiegészítõ kamattámogatású kölcsönökre is alkalmazni kell. E szerzõdésmódosítás napjától
a folyósító hitelintézet a már fennálló kölcsönök után is jogosult a vonatkozó §-okban meghatározott kamattámogatási mérték állammal szembeni
érvényesítésére.
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14. §

(1) A kiegészítõ kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kölcsönszerzõdés megszûnéséig — a zálogtárgyban beálló esetleges változástól függetlenül — változatlan
feltételekkel marad fenn.
(2) A kiegészítõ kamattámogatás nem nyújtható a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény szerint
megkötött lakás-elõtakarékossági szerzõdés alapján folyósított alacsony, nem változó kamatozású lakáskölcsönre.

3. Kamattámogatás értékesítés vagy bérbeadás céljára
való lakás építéséhez
15. §
(1) 17 Ha a jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság,
magánszemély vagy egyéni vállalkozó, magánszemély részére való értékesítés céljára lakást építtet, vagy bérbeadás
céljára lakást építtet, és szerzõdésben vállalja, hogy a lakást
vagy értékesíti vagy legalább 20 évig bérbe adja, illetõleg a
bérbeadásra vállalt idõszak alatt értékesíti, úgy az e célra
felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez az
állam támogatást nyújt, amennyiben a lakás telekár nélkül
számított és a szerzõdésben vállalt — áfát is tartalmazó —
eladási ára, bérbeadás esetén az építési költsége a 30 millió
forintot nem haladja meg.
(2) A bérbeadás céljára építtetett lakások esetén az
építtetõt a kamattámogatás csak abban az esetben illeti
meg, amennyiben vállalja, hogy a kamattámogatás igénybevételével létrehozott bérlakást — az önkormányzatot, a
közhasznú társaságot és a lakásszövetkezetet kivéve —
a vele tulajdonosi kapcsolatban vagy munkaviszonyban
nem álló magánszemély részére adja bérbe, és a vállalt
kötelezettség nem teljesítése esetén az igénybe vett támogatást visszafizeti.
(3) Az építési költségek (eladási ár) legfeljebb 70%-át
kitevõ és lakásonként 10 millió forintot meg nem haladó
kölcsönösszegig — a személyes körülményekre vonatkozók kivételével — a kiegészítõ kamattámogatás 13. §-ban
foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.
18

(4) Ha a jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság,
magánszemély vagy egyéni vállalkozó értékesítési célú lakásépítése érdekében saját tulajdonú, építési teleknek nem
minõsülõ telekingatlanát a 253/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve a települések helyi építési szabályzatában
17

A 15. § (1) bekezdése a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
18
A 15. § (4) bekezdését a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése
alapján a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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elõírtak szerinti közmûvesítés útján lakótelekké alakítja és
szerzõdésben vállalja, hogy a telket 5 éven belül a ráépített
lakóingatlannal együtt értékesíti, úgy az e célra felvett
hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam
támogatást nyújt. Az építési telek kialakításának legfeljebb
50% -át kitevõ és építendõ lakásonként 2 millió forintot,
de ugyanazon telken több lakás építése esetén telkenként 26 millió forintot meg nem haladó kölcsönösszegig
— a személyes körülményekre vonatkozók kivételével — a
kiegészítõ kamattámogatás 13. §-ban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ilyen célra felvett kölcsön a (3) bekezdésben meghatározott, az értékesítési, illetve bérbeadási célú lakások felépítésére igénybe vehetõ, állami
kamattámogatású kölcsön összegét csökkenti.
(5) 19 Ha az (1) és (4) bekezdésben az állami kamattámogatású kölcsön feltételeként meghatározott szerzõdéses
kötelezettségek valamelyikét az igénybevevõ megszegi,
akkor az igénybe vett kamattámogatás összegét és annak a
folyósítás napjától a Ptk. 232. §-a szerint számított kamatait köteles haladéktalanul visszafizetni. Ha a (4) bekezdés
szerinti kölcsön esetében az igénylõ az elõzetesen építeni
vállalt lakásoknál kevesebb lakást épít, úgy az igénybe vett
kamattámogatás meg nem épített lakásokra esõ arányos
összegét és annak a folyósítás napjától a Ptk. 232. §-a
szerint számított kamatait köteles haladéktalanul visszafizetni.

4. L akóház-felújítási és víziközmû kamattámogatás
16. §
(1) A felújítási alapképzés (2) bekezdésben elõírt mértékû teljesítése és hitelintézetnél elhelyezése esetén a lakásszövetkezeti és a társasház lakóépületek közös tulajdonú részeinek korszerûsítéséhez, felújításához, hitelintézettõl felvett kölcsönök törlesztésének megfizetéséhez az állam támogatást nyújt. A támogatás mértéke a törlesztés
elsõ 5 évében a kamat 70%-a, a második 5 évében a kamat
35%-a.
(2) A társasház lakóépület közös tulajdonban álló, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészek
felújításához az (1) bekezdésben meghatározott kamattámogatás akkor vehetõ igénybe, ha a felújítási hozzájárulás
havi mértéke
a) a lakóépület használatbavételét, illetõleg a felújítását követõ 15 éven belül: felvonó nélküli lakóépület lakásainál 6 Ft/m2-nél, felvonóval rendelkezõ lakóépület lakásainál 8 Ft/m2-nél,
19
A 15. § (5) bekezdését a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése
alapján a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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b) a lakóépület használatbavételét, illetõleg a felújítását követõ 16. évtõl a lakóépület felújításáig, illetõleg ismételt felújításáig; felvonó nélküli lakóépület lakásainál
10 Ft/m2-nél, felvonóval rendelkezõ lakóépület lakásainál
12 Ft/m2-nél
nem kevesebb.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nem nyújtható, ha
a) a társasházközösség vagy a lakásfenntartó szövetkezet legalább a (2) bekezdés szerinti mértékben alapot nem
képez, az alap pénzeszközeit nem hitelintézeti számlán
helyezi el, vagy azt részben vagy egészben nem felújítási
munkákra használta fel, vagy
b) a társasház, illetõleg a lakásfenntartó szövetkezet az
elsõ közgyûlésétõl, vagy ha az épület használatbavétele késõbbi idõpontra esik úgy ettõl, illetõleg az értékesítés céljára
épített lakóépület birtokbavételétõl számított 90 napon belül
az elõírt mértékkel az alapképzés megkezdését elmulasztotta.
(4) Támogatás a (3) bekezdés b) pontjában foglalt határidõ elmulasztása esetén akkor nyújtható, ha a képzés
megkezdése idõpontjától számított folyamatos és elõírt
mértékû teljesítés mellett 4 év már eltelt.
(5) E rendelet alkalmazásánál felújítási munkák fogalmára a társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény 39. §-a
4. pontjában meghatározottak az irányadók.
(6) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
valamint a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995.
(XII. 26.) Korm. rendelet alapján mûködõ társulat útján
megvalósuló helyi jelentõségû közcélú közmûlétesítményeknek, vagy egyedi szennyvízelvezetés építéséhez a lakosság érdekeltségi hozzájárulásból fedezett munkáihoz
felvett hitel kamatainak 70%-át — a kölcsönt igénylõ társulat helyett — a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti,
függetlenül attól, hogy a beruházást vagy a beruházás lebonyolítását ki végzi. A kamatkedvezmény számítási alapja
legfeljebb az egyéves futamidejû állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelõzõ féléves átlagának
1,3-szerese lehet.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem
nyújtható a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi
CXIII. törvény szerint megkötött lakás-elõtakarékossági
szerzõdés alapján folyósított alacsony, nem változó kamatozású lakáskölcsönre.

IV.
A LAKÁSÉPÍTÉSI KEDVEZMÉNY,
AZ ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS
ÉS A KAMATTÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI
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(2) A nem értékesítés céljára épült és befejezett épület
(lakás) tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonost a közvetlen támogatások és a kiegészítõ kamattámogatás nem illeti meg.
(3) Új lakás magánszemélytõl történõ vásárlása esetén
a közvetlen támogatások és a kiegészítõ kamattámogatás
akkor folyósítható, ha az eladó nyilatkozik arról, hogy a
lakást értékesítés céljára építette, és az önkormányzat jegyzõje igazolja, hogy az adásvételi szerzõdés megkötéséig a
lakásba lakcímbejelentés nem történt, továbbá a lakás
használatbavételi engedélye kiadásának idõpontja és az
adásvételi szerzõdés megkötése között kevesebb, mint három év telt el, és az adásvételi szerzõdést a lakás elsõ
értékesítésére kötötték.
(4) 20 Épülõ (de használatbavételi engedéllyel még be
nem fejezett) lakóingatlan tulajdonjogának az építés befejezése elõtti átruházása esetén
a) ha az építkezés 1998. december 31-e elõtt kiadott
építési engedély alapján történt, úgy a 11. és 13. §-ok szerinti támogatás kivételével, egyéb esetben az e rendelet
szerinti valamennyi támogatás illeti meg az új tulajdonost;
b) az átruházó részére megállapított támogatásokat törölni kell, és a már folyósított támogatásokat a Ptk. 232. §-a
szerint az igénybevétel napjától számított kamataival
együtt köteles visszafizetni.

18. §
(1) A közvetlen támogatásokat és a kamattámogatást az
állam nevében a Magyar Államkincstár nyújtja a folyósító
hitelintézet vagy az építéshez, vásárláshoz kölcsönt nyújtó
biztosítóintézet (a továbbiakban együtt: hitelintézet) igazolása alapján. A jogosultság e rendelet 7. §-ában szabályozott személyi feltételeinek meglétét az igénylõ lakóhelye
szerinti települési önkormányzat, (a továbbiakban: önkormányzat) jegyzõje igazolja a folyósító hitelintézet részére.
Ha az igazolást az igénylõnek valótlan adatot tartalmazó
nyilatkozata alapján adták ki, akkor az igénylõ a folyósított
összeget az igénybevétel napjától a Ptk. 232. §-a szerint
számított kamataival együtt köteles visszafizetni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következõk
szerint kell igazolni:
a) személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatásával az életkorokat és büntetõjogi felelõsség
mellett kiállított nyilatkozattal a közös háztartásban élést,
ha az a személyi igazolványból nem állapítható meg, elvált
szülõk kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerõs ítélet
bemutatásával,

17. §
(1) Az építtetõt (vásárlót) közvetlen támogatások e rendeletben foglalt lakás építése, vásárlása esetén illeti meg.

20
A 17. § (4) bekezdése a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ával
megállapított szöveg, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a
folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is
alkalmazni kell.
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b) a továbbtanulást az iskola, intézmény által kiállított
igazolással; az állandó ápolásra szoruló fogyatékosságot az
illetékes szakorvosi rendelõintézet igazolásával,
c) a munkaképesség hatvanhét százalékában vagy ennél
nagyobb mértékben való elvesztését és a legközelebbi soros orvosi felülvizsgálat idõpontját a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülõnél a nyugellátást folyósító
szerv, ha pedig családi pótlékot olyan saját háztartásban
eltartott gyermek után folyósítanak, aki tartósan beteg,
illetõleg testileg vagy szellemileg fogyatékos, a családi pótlékot folyósító szerv igazolásával,
d) azt, hogy a személy az építtetõ (vásárló) eltartottja
és a havi rendszeres keresete (jövedelme) a 7. § (2) bekezdésének b) pontjában és a (4) bekezdésében meghatározott összeget nem haladja meg; továbbá, hogy az építtetõvel (vásárlóval) az új lakásba együtt költözik be, büntetõjogi felelõsség melletti nyilatkozattal,
e) azt, hogy az építtetõ (vásárló) csak olyan személy
után igényelt kedvezményt, aki után ilyen kedvezményt
még senki nem kapott, büntetõjogi felelõsség mellett kiállított nyilatkozattal.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában említett nyilatkozatot
mind az építtetõ (vásárló), mind az eltartott köteles aláírni.

19. §
(1) 21 Lakásépítés esetén a kedvezményre, az adó-visszatérítési támogatásra és a 12—13. § szerinti kamattámogatásra vonatkozó rendelkezéseket a következõ (2)—(5) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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(3) Az építõ (építtetõ) köteles a kedvezmény, az adóvisszatérítési támogatás, illetõleg a kamattámogatás igazolására felhasznált bizonylatokat a használatbavételi engedély megadásától számított öt évig megõrizni.
(4) A folyósító hitelintézet az eredeti számlákat — letörölhetetlen jelzéssel ellátva — az építtetõnek visszaadja, de
ha azt észleli, hogy a bizonylatok valódisága vagy a bizonylatolt gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények
feltárása érdekében megkeresi az építkezés helye szerint
illetékes állami adóhatóságot.
(5) Ha az adóhatóság vizsgálatot folytat és azt állapítja
meg, hogy
a)
1. a kedvezmény,
2. az adó-visszatérítési támogatás, illetõleg
3. a kiegészítõ kamattámogatás
igénybevétele jogosulatlan, vagy az építõ (építtetõ) érdekkörében felmerült ok miatt szabálytalan, vagy
b) a nem valós gazdasági eseményrõl kiállított bizonylatban feltüntetett ellenérték
1. a kedvezmény,
2. az igénybe vett adó-visszatérítési támogatás, illetõleg
3. a kiegészítõ kamattámogatással igénybe vett kölcsön
15%-át eléri vagy meghaladja,
akkor az igénybevevõ állandó lakóhelye szerint illetékes
állami adóhatóság — jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén — elõírja a folyósított kedvezmény,
adó-visszatérítési támogatás, illetõleg az igénybe vett kiegészítõ kamattámogatás teljes összege késedelmi pótlékkal növelt összegének visszatérítését.
Ha a jogosulatlanul vagy szabálytalanul igényelt összeg
nem éri el a 15%-ot, úgy ezen összeg késedelmi pótlékkal
növelt visszatérítését kell elõírni.

(2) Lakásépítés és új lakásnak magánszemélytõl való
vásárlása esetén a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, illetõleg a 12. és 13. §-ok szerinti kölcsönök akkor
folyósíthatók, ha az építõ (építtetõ)
a) a folyósító hitelintézetnek a lakás teljes felépítéséhez
— részfolyósításnál az ehhez tartozó készültségi fok eléréséhez — összes szükséges vásárolt anyag, illetõleg igénybe vett
szolgáltatás jogszerû eredetét igazoló, saját nevére, félig kész
lakóépület megvásárlása esetén az elõzõ építõ (építtetõ) nevére kiállított számlákat, illetõleg számlát helyettesítõ okmányokat (a továbbiakban együtt: bizonylatok) bemutatja, a
nem vásárolt anyagok és szolgáltatások eredetérõl és menynyiségérõl írásban nyilatkozik, továbbá
b) írásban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság
a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét, a kedvezmény, illetõleg az adó-visszatérítési támogatás igénybevételének jogszerûségét, felhasználásának szabályszerûségét a helyszínen (a lakásban
is) ellenõrizze és az eredményérõl a folyósító hitelintézetet
tájékoztassa.

(1) 22 A támogatásra való jogosultság és a kedvezmény
mértékének megállapítását — az 5. § (6) bekezdésében
foglaltak kivételével — a lakásra vonatkozó adásvételi
szerzõdés megkötését követõ 120 napon belül vagy építés
esetén a használatbavételi engedély kiadása elõtt kell kérni
a hitelintézettõl.

21
A 19. § (1) bekezdése a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §
(1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.

22
A 20. § (1) bekezdése a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §
(2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.

20. §

(2) A támogatásra jogosultságot és mértékét a kérelem
benyújtásakor a fennálló személyi körülmények alapján
kell megállapítani.
(3) Ha a kérelmezõ az (1) bekezdésben említett idõpontig nem élt a támogatás igénybevételének lehetõségével,
erre késõbb már nem tarthat igényt.
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(4) Ha az építtetõ (vásárló) e rendelet szerinti támogatást kívánja igénybe venni, a feltételek meglétét a folyósító
hitelintézet köteles ellenõrizni.
(5) A 6. § (2) bekezdés alkalmazásában a nem lakás
célját szolgáló helyiségek (üzlethelyiségek, raktár stb.) építési költsége (ára) a kedvezmény felsõ határának (65%)
megállapításánál nem vehetõ figyelembe.
(6) Lakásépítés esetében a kedvezmény, illetõleg az adóvisszatérítési támogatás összegét a készültségi fokkal arányosan kell folyósítani, és a folyósítás akkor kezdhetõ meg,
ha az építõ (építtetõ) a kedvezményen és a hitelintézeti
kölcsönön kívül eszközeinek legalább egyharmadát, készpénzben igazolt anyagi eszközei 80%-át a lakás építésére
már felhasználta.
(7) Ha
a) a támogatások igénybevételének alapját képezõ építési munkák a szerzõdésben, legfeljebb három évben vagy
ezt indokolt esetben két évvel meghosszabbított meghatározott határidõig nem készülnek el, vagy
b) az építtetõ az építési szándékától elállt, illetõleg
c) a szerzõdésben vállalt feltételeket nem tartja be
a támogatásokat az azok nyújtásáról kötött szerzõdés
alapján a támogatás folyósítója visszavonja, és az igénybevevõ a már folyósított támogatásokat az igénybevétel
napjától esedékes a Ptk. 232. §-a szerint számított kamatokkal együtt köteles a támogatás nyújtója részére visszafizetni.

21. §
(1) Ha a kedvezmény, illetõleg az adó-visszatérítési támogatás igénybevételével épített, vásárolt lakást — építés
esetén a használatbavételi engedély megadását, vásárlás
esetén az adásvételi szerzõdés megkötését követõ —
10 éven belül lebontják, a lakásigény kielégítésétõl eltérõ
célra hasznosítják, illetõleg elidegenítik, akkor a lakás
tulajdonosa köteles a kedvezmény, illetõleg az adó-visszatérítési támogatás folyósított összegét visszafizetni.
(2) Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követõen másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény, illetõleg
az adó-visszatérítési támogatás visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében egy évig fel kell függeszteni. A felfüggesztés idõtartama méltányolható esetben legfeljebb egy
évvel hosszabbítható meg. A felfüggesztés idõtartamát a
bontás vagy eltérõ hasznosítás tényleges megkezdésének,
illetõleg az elidegenítésrõl szóló szerzõdés megkötésének
a napjától kell számítani. A visszafizetési kötelezettséget a
tulajdonos nyilatkozata alapján függeszti fel a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzõje.
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(3) Ha a lakás tulajdonosa a (2) bekezdés szerinti határidõ lejártáig az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlõen
igazolja (az adásvételi vagy csereszerzõdés esetén a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem ingatlan-nyilvántartási
bejegyzését tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolatával,
építés esetében a használatbavételi engedély bemutatásával), és a korábbi lakás elidegenítésébõl származó teljes
bevételt számlával vagy szerzõdéssel és értékbecsléssel
igazoltan az új lakás megszerzésére fordította, az (1) bekezdés szerinti kötelezettség az eredeti határidõ lejártáig
terheli. A kedvezmény, illetõleg az adó-visszatérítési támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlannyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése iránt az
önkormányzat jegyzõje intézkedik. Ha a korábbi lakás elidegenítésébõl származó bevételnek csak egy részét fordította az eladó az újabb lakás megszerzésére, úgy az eladási és a vételár különbözetét terheli a visszafizetési kötelezettség.
(4) A kedvezményt, illetõleg az adó-visszatérítési támogatást a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzõje által
megjelölt bankszámlára kell visszafizetni a lakás elidegenítésére vonatkozó szerzõdés megkötését, illetõleg a bontás
vagy az eltérõ hasznosítás megkezdését követõ 30 napon
belül.
(5) Ha a szerzõdés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése vagy hatósági jóváhagyás szükséges, a kedvezményt, illetõleg az adó-visszatérítést ennek megtörténtét
követõ 30 napon belül kell visszafizetni.
(6) Ha a lakás tulajdonosa lakásának egy részét idegeníti
el, a kedvezmény, illetõleg az adó-visszatérítési támogatás
összegének csak az elidegenítésre kerülõ tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.
(7) Az önkormányzat jegyzõje a visszafizetett kedvezményt, illetõleg az adó-visszatérítési támogatást köteles a
központi költségvetés javára átutalni.
(8) A kedvezmény, illetõleg az adó-visszatérítési támogatás visszafizetésének kötelezettsége esetén az (1) bekezdés szerinti elidegenítésrõl szóló szerzõdéshez csatolni
kell a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzõjének
igazolását arról, hogy az eladó a kedvezmény összegét,
illetõleg az adó-visszatérítési támogatást visszafizette, vagy
e kötelezettségét felfüggesztették, illetõleg az elidegenített
lakás helyett a kötelezettség másik lakást terhel, és az ezt
biztosító jelzálogjogot e rendelet elõírásai szerint bejegyezték.
(9) A (8) bekezdés szerinti elidegenítésrõl szóló szerzõdés alapján a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba
történõ bejegyzésére irányuló kérelem csak akkor fogadható el, illetõleg akkor teljesíthetõ, ha a (8) bekezdésben
említett igazolást a szerzõdéshez csatolták.
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V.
KAMATTÁMOGATÁS
TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK
RÉSZÉRE
22. §

(1) Ha a települési önkormányzatnak a tulajdonában
álló lakásai és nem lakás céljára szolgáló helyiségei bérbeadásából, értékesítésébõl és más hasznosításából származó
bevételei nem haladják meg a tulajdonában álló lakások és
helyiségek céljára szolgáló ingatlanok fenntartására és felújítására, valamint a természetes személyek tulajdonában
álló lakóépületek felújításának támogatására, továbbá a
saját bevételeibõl lakásfenntartási támogatásra (a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 38. és 39. §) és kényszerbérletek felszámolására
fordított kiadásait, akkor a települési önkormányzat tulajdonában álló lakás felújításához és az azzal együtt végzett
korszerûsítéshez (ideértve a lakástulajdonához tartozó közös tulajdoni hányadára esõ felújítási és azzal együtt végzett korszerûsítési költségeire) igénybe vett hitelintézeti
kölcsön — a költségek legfeljebb 50%-áig terjedõ —
összege (2) bekezdésben meghatározott kamatainak
70%-át a központi költségvetés az adós önkormányzat
helyett átvállalja.

a) lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez,
b) lakás bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, felújításához,
fenntartásához,
c) lakáscélú kölcsön törlesztõ részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakással kapcsolatos
költségeik viseléséhez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célokra nyújtható helyi támogatás odaítélésének feltételeit — az építés, a
szervezés és a megszerzés módjától függetlenül, kizárólag
a rászorultságra tekintettel — az önkormányzat rendeletben állapítja meg.
(3) Ha a helyi támogatásban részesülõ személy lakásépítési kedvezményt, illetõleg adó-visszatérítési támogatást,
vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, a helyi támogatás
összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító hitelintézet útján kell nyújtani.
(4) A fiatal házaspár, ha kérelmére a születendõ gyermekre tekintettel a kedvezményt a hitelintézet önálló kölcsönként elõlegezte meg, de a gyermek nem születik meg,
és a teljes összegû törlesztés megfizetése az adósok számára a megélhetésüket veszélyeztetné, úgy az önkormányzattól a fennálló tartozás egy összegben vagy részletekben
történõ megfizetéséhez kamatmentes kölcsönt, vagy a tartozás törlesztéséhez a rászorultsággal arányos támogatást
kérhet.

(2) A támogatás számítási alapja legfeljebb az egyéves
futamidejû állampapír referenciahozama tárgyév január
1-jét megelõzõ féléves átlagának 2%-ponttal növelt mértéke.
(3) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha az önkormányzat éves költségvetése az (1) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelel. A támogatást a központi költségvetés negyedévenként számolja el a hitelintézettel. Ha
az éves költségvetési beszámoló adatszolgáltatása szerint
az (1) bekezdésben meghatározott bevételek meghaladják
a kiadásokat, az év közben igénybe vett kedvezmény öszszegét vissza kell fizetni.
(4) Vegyes tulajdonban álló lakóépületek esetében e §
rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha az e rendelet
16. §-ában szabályozott lakásszövetkezeti, illetõleg társasházi lakóépületek közös tulajdonú részeinek korszerûsítésére, felújítására állami kamattámogatás igénybe vehetõ.

VI.
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VII.
PÉNZÜGYI

LEBONYOLÍTÁS
24. §

(1) A II—VI. fejezetekben meghatározott kölcsönök
nyújtását, folyósítását a törlesztés és a támogatások megállapítását, valamint ezeknek a központi költségvetéssel való
elszámolását — az építõre (építtetõre), illetõleg az értékesítõre tekintet nélkül — a hitelintézetek végzik.
(2) Az utóbb született gyermek(ek) után a lakásépítési
kedvezmény, valamint a gyermek születésének idõpontjáig
felmerült kamatok csak a vételár megfizetéséhez, illetõleg
építés esetén az építési költségek fedezetére a hitelintézet
által a használatbavételt megelõzõen nyújtott és folyósított
kölcsön csökkentésére számolhatók el.

23. §

(3) Ha a korábban hatályban volt rendeletek alapján a
törlesztés megfizetéséhez az állam támogatást nyújt, akkor
a hitelintézetnek az adós a támogatással csökkentett törlesztõrészletet fizeti meg. A törlesztõrészlet magában foglalja az esedékes hiteldíjat és tõkehányadot.

(1) Az önkormányzatok kamatmentes kölcsönt, illetõleg részben vagy egészben vissza nem térítendõ támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére

(4) Ha a törlesztési támogatásban részesülõ adós tartozását egy összegben kiegyenlíti vagy a kölcsönszerzõdésben
meghatározott részletnél többet törleszt, úgy ezen összegek után törlesztési támogatás nem számolható el.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL
NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS
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(5) Ha a korábban hatályban volt rendeletek alapján a
fiatal házaspár kérelmére a születendõ gyermekre tekintettel a kedvezményt a hitelintézet önálló kölcsönként elõlegezte meg, és a gyermek azért nem születik meg, mert a
házastársak egyike elhunyt, vagy a gyermek megszületését
a házastársak egyikének legalább 67%-os mértékû megrokkanása következtében nem vállalták, vagy a gyermek a
terhesség 26. betöltött hetét követõen halva születik, és a
kölcsöntartozás kiegyenlítésére megállapodás még nem
jött létre, a folyósító hitelintézethez benyújtott kérelemre
a tõketartozást a központi költségvetés fizeti ki az adós
helyett. A kérelmet a megelõlegezésrõl szóló szerzõdésben
vállalt határidõ leteltét követõ 60. napig lehet benyújtani.
(6) 23 Az építkezés idejére és a 21. § (1) bekezdésében
meghatározott idõszak leteltéig a lakásépítési kedvezményre és az adó-visszatérítési támogatásra az állam javára, valamint teljes visszafizetésükig a 12. és 13. §-ok alapján
felvett, illetõleg a 12. §-ban foglalt jelzáloglevél fedezetének céljára elõzetesen nyújtott kölcsönök összegéig az azt
nyújtó hitelintézet javára — azok biztosítékaként — az
épülõ, a felépült, a korszerûsített, bõvített vagy megvásárolt lakást, valamint a hitelintézet által ezek helyett vagy
mellett biztosítékként elfogadott ingatlant jelzálogjog terheli. A kölcsönt nyújtó hitelintézetet a jelzálogjog az államot megelõzõ ranghelyen illeti meg. Az ingatlan-nyilvántartásba az említett követelések megszûnéséig, illetõleg
teljes visszafizetésükig, valamint a 12. § szerinti önálló
jelzálogjog megszûnéséig a jelzálogjog jogosultja javára
elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni. A bejegyeztetést a támogatást folyósító hitelintézet kérelmezi.
(7) 24 Ha a (6) bekezdés alapján a lakást az állam javára
jelzálogjog terheli és hitelintézet utóbb a lakás felépítését,
vásárlását, bõvítését, illetõleg korszerûsítését szolgáló kölcsönt vagy munkáltatói, illetõleg helyi önkormányzati támogatást folyósít, valamint, ha utóbb lakás-takarékpénztári áthidaló-, illetõleg lakáskölcsön folyósítására kerül sor,
úgy ezek biztosítékául a jelzálogjog az állam képviselõjének a hozzájárulása nélkül jegyezhetõ be az ingatlan-nyilvántartásba.
(8) Ha az 1988. december 31-ig hatályban volt jogszabályok alapján nyújtott kölcsönnel terhelt lakást elidegenítik,
a fennálló kölcsöntartozást a magánszemély vevõ (új tulajdonos) változatlan feltételekkel átvállalhatja.

23
A 24. § (6) bekezdése a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 8. §
(3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
24
A 24. § (7) bekezdése a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 9. §-ával
megállapított szöveg, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a
folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is
alkalmazni kell.
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(9) Ha az 1994. január 1-jét követõen hatályos jogszabályok alapján kamattámogatással nyújtott kölcsön adósa a
kölcsönt nyújtó hitelintézet részére tartozását egy másik
hitelintézettõl felvett kölcsönbõl egyenlíti ki, az eredeti
kamattámogatás változatlan feltételekkel e kölcsönre is
megilleti.
(10) A hitelintézetet az általa folyósított és a költségvetéssel elszámolt adó-visszatérítési támogatás összege után
3%, minden más központi költségvetési támogatás összege
után 1,5% költségtérítés illeti meg, amelyet a támogatással
együtt kell elszámolnia a központi költségvetéssel.

25. §
(1) Az állam megtéríti a hitelintézetnek a (2) bekezdés,
valamint a 13. § (1), a 15. § és a 22. § (1) bekezdésében
meghatározott, a hitelintézettõl felvett és a számviteli törvény rendelkezései szerint behajthatatlanná vált kölcsön,
valamint a tõke összegének legfeljebb felét elérõ mértékig
járulékai együttes összegének 80%-át.
(2) Az 1996. december 31-e elõtt hatályban volt jogszabályok alapján megkezdett lakáscélú megtakarítás után
igénybe vehetõ külön kölcsön kamatainak támogatására
— a személyes körülményekre vonatkozók kivételével — a
13. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A lakáscélú megtakarítás után igénybe vett külön
kölcsönnel összefüggõ támogatás másra át nem ruházható,
de az adós által épített, vásárolt vagy csereszerzõdéssel
szerzett másik lakásra a kölcsöntartozással együtt átvihetõ.
(4) A hitelintézet a lakáscélra takarékoskodók részére
az e minõségükben járó külön kölcsön folyósítását nem
tagadhatja meg, ha az adós a támogatások igénybevételével
a kölcsön visszafizetésére képes. A lakáscélú betét után
igénybe vehetõ külön kölcsönt a betétet kezelõ hitelintézetnek nyújtania kell, de más hitelintézet is nyújthatja.
(5) Építési költség a következõ kiadásoknak ténylegesen
megfizetett, lakásra jutó hányada:
a) a lakás, a lakóépület szerkezetének, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
b) a lakások rendeltetésszerû használhatósághoz szükséges helyiségeknek, melléképületeknek (tüzelõanyagtároló, lomkamra stb.), melléképítményeknek (hulladéktartály-tároló, közmûpótló építményeknek és berendezések, közmû-becsatlakozás építményei stb.), valamint egyéb
építményeknek (lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az
építésügyi hatóság által elõírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsõ, lejtõ és járda, valamint támfal
és szivárgó övárok) gépkocsitároló építési költségei,
c) a közmûbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
d) a lebonyolítási költségek, a mûszaki tervezési költségek,
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e) a jogszabály alapján fizetendõ út- és közmûfejlesztési
hozzájárulás,
f) távfûtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
g) a közterületi út-, járda- és közmûépítési költségek és
hozzájárulások,
h) az építmény megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei (tereprendezés, földkiemelés és deponálás),
i) az építmény megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek (épületek, építmények bontása),
valamint
j) a telek ára.

VIII.
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA25
1. A bérlakásállomány növelése
26. §
(1) 26 A bérlakásállomány növelését szolgáló központi
költségvetés Állami Támogatású Bérlakás Program elõirányzatából a következõ jogcímeken (a továbbiakban:
jogcímek) igényelhetnek pályázat útján támogatást az önkormányzatok, illetõleg a d) pont szerinti jogcímére — az
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott — egyházak (a továbbiakban:
egyházak):
a) szociális elhelyezés alapján történõ bérbeadás céljából,
b) költségelven megállapított lakbérek alkalmazása
mellett, bérbeadás céljából,
c) fiatalok, hallgatók részére bérbeadható garzonházak
létesítése céljából,
d) nyugdíjasház vagy idõsek otthona létesítése céljából
új lakás vagy új lakóház építésére, vásárlására és használt
lakás vagy lakóház vásárlására, illetõleg e lakások korszerûsítésére, bõvítésére, felújítására, valamint önkormányzati vagy egyházi tulajdonú ingatlanok lakáscélra történõ
átalakítására.
(2) Az elsõ bekezdésben meghatározott jogcímekre támogatást az önkormányzat csak közigazgatási területén
lévõ lakásra igényelhet.

25
A VIII. címet a 225/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése módosította.
26
A 26. § (1) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-ával
megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint
kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogcímen csak
olyan pályázat nyújtható be, amelyben az önkormányzat
vállalja, hogy a garzonházban lévõ, legfeljebb 40 m2-es
lakrészt
a) állandó jellegû keresõtevékenységet végzõ és lakáscélú elõtakarékosságot (a továbbiakban: elõtakarékosságot) vállaló és teljesítõ házas, illetõleg élettársi kapcsolatban álló, 35. életévét be nem töltött fiatal, vagy
b) felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatos házas, illetõleg élettársi kapcsolatban álló hallgatója részére
5 évnél nem hosszabb idõre adja bérbe.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bérlõ keresõtevékenysége 90 napnál hosszabb idõre
megszûnik, vagy az elõtakarékosságra vállalt kötelezettségnek nem tesz eleget és a lakrészre van a feltételeknek
megfelelõ igénylõ, illetõleg a (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott hallgatói jogviszonya megszûnik, úgy a bérleti jogviszonyt az önkormányzat köteles legfeljebb 6 hónapos felmondási idõvel megszüntetni.
(5) Nyugdíjasház a nyugdíjasoknak, illetõleg öregségi
nyugdíjkorhatárt elért személyeknek, bérleti jogviszony
alapján, lakásokban való korlátlan idejû elhelyezését szolgálja, továbbá az életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelõ gondozást nyújt, és a rendszeres egészségügyi ellátásukról is gondoskodnak. Az idõsek otthonára a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi
III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyugdíjasház létesítésére csak olyan pályázat nyújtható be, amelyben az
önkormányzat, illetõleg az egyház vállalja, hogy csak lakástulajdonnal vagy önkormányzati lakásra határozatlan idejû
bérleti jogviszonnyal nem rendelkezõt helyez el, és tõle
lakbért, valamint az ellátásért térítési díjat szed, amelyek
együttes összege nem haladja meg a bérlõ nyugellátásának
80%-át, és gondoskodik az épületben lakók számára a
rendszeres étkeztetésrõl, orvosi ellátásról és szükség esetén a betegápolásról.
(7) Nem nyújtható támogatás olyan lakás visszavásárlására, amelyet korábban valamely önkormányzat idegenített el, függetlenül az idõközben esetleg bekövetkezett
tulajdonos változásoktól.
(8) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogcímen csak akkor igényelhetõ támogatás, ha az önkormányzat vállalja a pályázati kiírás szerinti költségelvû lakbér
alkalmazását.

27. §
(1) Az elõirányzatból vissza nem térítendõ támogatás
vehetõ igénybe.
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(2) A 26. §-ban meghatározott jogcímekre a következõk
szerint igényelhetõ a támogatás:
a) az önkormányzat, ahol az adott évben a jövedelemdifferenciálódás mérséklése érdekében a költségvetési törvény alapján a központi költségvetési kapcsolatból származó források csökkentésre kerültek, a bérlakás létesítéséhez szükséges beruházási költség legfeljebb 70%-át igényelheti,
b) a többi önkormányzat, valamint az egyházak a bérlakás létesítéséhez szükséges beruházási költség legfeljebb
80%-át igényelhetik.
(3) A fõvárosi kerületek esetében a fõváros egészére
kiszámított differenciálódás mérséklésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) A pályázó saját forrásának kell tekinteni a tulajdonában lévõ pénzügyi eszközöket (amely lehet saját forrásból származó készpénz, valamint e támogatáson kívül más
költségvetési forrásból nyújtott támogatás, továbbá hitel),
a tulajdonában lévõ olyan ingatlant, amely a pályázatban
megjelölt cél megvalósításához szükséges.

2. L akóépületek energiatakarékos korszerûsítése,
felújítása 27
28. §
(1) 28 A panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb elõre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerûsítésére, felújítására a Lakóépületek Energiamegtakarítási
Programja elõirányzatából a következõ célokra nyújtható
támogatás:
a) Utólagos hõszigetelési feladatok:
1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tetõ, illetõleg pincefödém szigetelése, vagy/és
2. homlokzat hõszigetelése.
b) Épületgépészeti rendszerek korszerûsítése, felújítása:
1. meglévõ fûtési berendezések és rendszerek korszerûsítése, energiatakarékos berendezésekre történõ cseréje,
2. hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerûsítése, energiatakarékos berendezésekre
történõ cseréje,
3. épületek közös részei világításának korszerû berendezésekre történõ cseréje,
4. felvonó javítása, illetõleg cseréje energiamegtakarítás esetén,
5. szellõzõrendszerek korszerûsítése, felújítása.
27
A 28. §-a elõtti cím a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ának
(1) bekezdésével megállapított szöveg.
28
A 28. § (1) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ának
(1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. §-ának
(1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási
kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkákra csak az esetben igényelhetõ támogatás, amennyiben
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 1. vagy
2. pontjában szereplõ feladatokat az épületen ezen pályázat keretében elvégzik, vagy az épület kielégíti a pályázat
benyújtásakor érvényes hõtechnikai szabványokat.

29. §
(1) A pályázatban be kell mutatni a teljes korszerûsítési,
felújítási költség viselésének megosztását. A tulajdonosokat és az önkormányzatot terhelõ költséghányad nem lehet
kevesebb a teljes költség 1/3—1/3 részénél. A központi
költségvetést terhelõ hányad nem lehet több, mint a teljes
költség 1/3-a, és összege lakásonként nem haladhatja meg
a 400 000 Ft-ot.
(2) Az épület tulajdonosait terhelõ költséghányadot az
egyes tulajdonosok között vagyoni-jövedelmi helyzetük
alapján differenciáltan oszthatja fel a települési önkormányzat, és egyes tulajdonosokat terhelõ összeget támogatásként részben vagy egészben helyettük megfizetheti.

29/A. §29
A Lakóépületek Energiamegtakarítási Program elõirányzatának terhére nyújtható támogatás egyéb technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésére, illetve felújítására is.

3. Nagyvárosi L akóépülettömb Korszerûsítési,
Felújítási Program
30. §
(1) 30 Az Állami Támogatású Bérlakás Program elõirányzatából támogatás nyújtható a fõvárosban és a megyei jogú
városokban lakóépülettömb részbeni vagy teljes korszerûsítésére, felújítására. Lakóépülettömb a közterülettel (utca, tér stb.) határolt és tovább már nem osztható területen
elhelyezkedõ, beépített hasznos területük nagyobb részén
lakásokat tartalmazó épületek olyan együttese, amelyekben az épületek teljesen vagy többségükben egymáshoz
közvetlenül csatlakoznak. Részbeni korszerûsítésnek, felújításnak minõsül, ha az egyidejûleg korszerûsítésre, felújításra kerülõ épületekben van az épülettömb lakásainak
legalább negyedrésze.
29
A 29/A. §-t a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése
alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
30
A 30. § (1) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 9. §-ának
(1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. §-ának
(1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási
kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás lakásszövetkezeti, társasház vagy önkormányzati tulajdonban álló lakóépületek szerkezeti elemeinek felújítására, cseréjére, épületgépészeti alrendszerek korszerûsítésére, az épület egészét
érintõ energiamegtakarítást eredményezõ korszerûsítésére, felújítására vehetõ igénybe.
(3) 31 Támogatás az olyan lakóépülettömb esetén nyújtható, amelyben legalább 25 lakás van.

31. §
(1) A pályázatban be kell mutatni a teljes korszerûsítési,
felújítási költség megosztását. A lakástulajdonosokat és az
önkormányzatot terhelõ költséghányad nem lehet kevesebb a teljes költség 1/3-1/3 részénél. A központi költségvetést legfeljebb a teljes költség 1/3-a terhelheti.
(2) Az épület tulajdonosait terhelõ költséghányadot az
egyes tulajdonosok között vagyoni — jövedelmi — helyzetük alapján differenciáltan oszthatja fel a települési önkormányzat, és egyes tulajdonosokat terhelõ összeget támogatásként részben vagy egészben helyettük megfizetheti.

32. §
(1) A 28. és 30. §-ok szerinti programokban támogatás
kizárólag olyan önkormányzat részére nyújtható, amely
támogatást nyújt az érintett lakóépülettömbben elhelyezkedõ lakások tulajdonosainak.
(2) Az egyes lakástulajdonosokra jutó 30. § szerinti állami támogatás akkor folyósítható, ha a tulajdonos szerzõdésben vállalja, hogy a lakás 10 éven belüli elidegenítése
esetén a támogatás összegét kamat felszámítása nélkül az
állam részére visszafizeti, és ennek biztosítékaként jelzálogjogot jegyezzenek be az állam javára.
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helyi építési szabályzatában elõírtak szerint közmûvesített
építési telkek növelése érdekében a központi költségvetés
Állami Támogatású Bérlakás Program elõirányzatából pályázat útján támogatást igényelhetnek a települési önkormányzatok, ha saját tulajdonukban álló földterület felhasználásával kívánnak új, közmûvesített építési telket kialakítani.
(2) Az állami támogatás mértéke a teljes önkormányzati
beruházásból legfeljebb a pályázó önkormányzat által saját
forrásból vállalt költségekkel megegyezõ összeg lehet.
(3) A pályázó önkormányzat pályázatában köteles vállalni, hogy a közmûvesített telek kialakításának befejezésétõl számított 1 éven belül a kialakítandó építési telkeket
értékesíti magánszemélyek, illetõleg értékesítési célú lakásépítésre jogosult szervezetek részére 2 éven belüli beépítési kötelezettség terhével, vagy vállalja, hogy a kialakítandó építési telkeken a közmûvesített telek kialakításának befejezésétõl számított 2 éven belül saját tulajdonú
önkormányzati bérlakásokat létesít. Amennyiben a bérlakás építéséhez a pályázó újabb támogatásra nyújt be pályázatot, és e § szerinti támogatással kialakított közmûvesített
telket saját erõként figyelembe kívánja venni, úgy az a
közmûvesítéshez igénybe vett állami támogatással csökkentett értékben vehetõ figyelembe.
(4) A pályázatnak — a 38. §-ban meghatározottakon
túl — tartalmaznia kell:
a) a képviselõ-testületi határozatot az önkormányzati
tulajdonú földterület közmûvesített építési telkekként
való kialakításáról;
b) a közmûvesítéssel érintett valamennyi ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi másolatát.

5. L akhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerûsítése,
felújítása 34
32/B. §35

4. Közmûvesített építési telkek kialakítása
32/A. §32
(1) 33 Az új lakóingatlanok építésére alkalmas, a
253/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve a települések
31
A 30. § (3) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet 9. §-ának
(2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. §-ának
(1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási
kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
32
A 32/A. §-t és új 4. sorszámú fejezetcímét a 138/2001. (VII. 31.)
Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejûleg az
eredeti 4. fejezetcím számozását 5. számúra változtatva, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
33
A 32/A. § (1) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet
10. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre,
valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.

(1) Az ingatlan-nyilvántartásban lakásként nyilvántartott, továbbá más célú ingatlanként nyilvántartott, de legalább egy önálló lakást magába foglaló egyházi ingatlanok
korszerûsítése, felújítása érdekében a központi költségvetés Állami Támogatású Bérlakás Program elõirányzatából
pályázat útján támogatást igényelhetnek az 1997. évi
CXXIV. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott egyházak. A támogatás csak azon ingatlan, illetve ingatlanrész
felújítására, korszerûsítésére igényelhetõ, amely egyházi
személyek vagy (emellett) egyházi alkalmazásban lévõ
személyek részére az életvitelszerû lakáshasználatot biztosítja.
34

Az új 5. sorszámú fejezetcímet a 225/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet
2. §-a iktatta a szövegbe, egyidejûleg a korábbi 5. sorszámú fejezetcímet
6. sorszámúra változtatva.
35
A 32/B. §-t a 225/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta a
szövegbe.
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(2) A támogatás mértéke az (1) bekezdés szerinti ingatlan teljes felújítási, korszerûsítési költség legfeljebb 70 százalékának megfelelõ összeg, de maximum az ingatlan-nyilvántartás szerinti ingatlanonként 5 millió forint lehet. A
felújítási, korszerûsítési költségként csak az önálló lakást
magában foglaló ingatlanrész felújítási, korszerûsítési
költségeit lehet figyelembe venni.
(3) Támogatás ugyanazon ingatlan felújítási, korszerûsítési munkálataihoz csak egyszer nyújtható.
(4) A (2) bekezdés alkalmazásában korszerûsítés alatt a
12. § (4) bekezdésében meghatározott munkákat kell érteni.

6. A programok közös szabályai36
33. §
(1) 37 A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 30. §-ban, a 32/A. §-ban,
valamint a 32/B. §-ban meghatározott elõirányzatokat
(a továbbiakban: Elõirányzat) a Gazdasági Minisztérium
kezeli.
(2) Az Elõirányzat központi bevételeinek és kiadásainak
mértéke az állami költségvetésrõl szóló törvényben e célra
jóváhagyott elõirányzat.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen az Elõirányzat bevételeit képezik:
a) az Elõirányzat javára teljesített visszafizetések és
ezek járulékai,
b) a bel- és külföldi gazdálkodó szervezetek és természetes személyek által, valamint külföldi kormánysegélybõl
és segélyalapokból az Elõirányzat javára teljesített önkéntes befizetések (az önkéntes befizetések felhasználásának
a 26. § szerinti jogcímét a felajánló meghatározhatja);
c) külön jogszabályokban meghatározott egyéb befizetések.
(4) Az Elõirányzat pénzügyi mûveleteinek lebonyolítására a Magyar Államkincstár elõirányzat-felhasználási keretszámlát vezet.

34. §
(1) 38 Az Elõirányzatból — kivéve a 29/A. §-ban szabályozott támogatást — kizárólag önkormányzatok és egyházak részére nyújtható támogatás. A 29/A. § szerinti támo36
A ,,6. Programok közös szabályai’’ — eredetileg 4. számú — fejezetcím számozása a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdésével és a 225/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított
számozás.
37

A 33. § (1) bekezdése a 225/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet 3. §-ának
(2) bekezdésével megállapított szöveg.
38
A 34. § (1) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet
11. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet
12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ
támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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gatásra lakástulajdonosok, lakásszövetkezetek, illetve a
társasházakról szóló 1997. évi CLVII. törvény alapján mûködõ társasházak tulajdonosainak közösségei pályázhatnak.
(2) Támogatás kizárólag azon pályázó részére és olyan
pályázat alapján nyújtható, amely megfelel e rendeletben
és a pályázati kiírásban szereplõ követelményeknek.
(3) A lakóépületben elhelyezkedõ nem lakás célú helyiségek — üzlet, iroda stb. — tulajdonosaira jutó költségek
fedezetére állami támogatás nem vehetõ igénybe.
(4) Az Elõirányzatból kell finanszírozni az elõirányzat
mûködtetésével, kezelésével, felhasználásával, a szerzõdések elõkészítésével, nyilvántartásának egyes tárgyi és
személyi feltételeivel, ellenõrzésével kapcsolatos költségeket.
(5) A tárgyévben szerzõdéssel lekötött támogatás folyósítása a következõ évekre átvihetõ.

35. §
(1) Az Elõirányzatból támogatások kizárólag pályázat
útján nyújthatók.
(2) 39 A Kormány felhatalmazza a gazdasági minisztert
e rendelet alapján nyilvános pályázati felhívás közzétételére, valamint a 29/A. § alapján nyújtott támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek meghatározására.
(3) 40 A pályázati felhívást a Gazdasági és Foglalkoztatási
Közlönyben és legalább egy országos terjesztésû napilapban kell a pályázat kiírójának megjelentetni. A pályázati
felhívást a Belügyminisztériumnak az Önkormányzati Tájékoztatóban kell közzétenni.
(4) A pályázati felhívásnak, illetõleg a pályázati útmutatónak tartalmaznia kell a támogatási célt és az ennek megvalósítását szolgáló jogcímeket, a támogatás elnyerésének
feltételeit, az eljárási szabályokat, az éves szinten felhasználható támogatás összegét, a támogatás folyósítására
megkötendõ szerzõdés követelményrendszerét, valamint a
pályázat benyújtására elõírt határidõt, a pályázat tartalmi
és formai követelményeit, a benyújtandó dokumentumok,
adatlapok és nyilatkozatok listáját, az alkalmazandó költségelvû lakbérszámítás módszerét, a nagyvárosi lakóépülettömb, az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos korszerûsítési, felújítási programjának
támogatható munkafázisait.
39
A 35. § (2) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet
11. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet
12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ
támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
40
A 35. § (3) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet
11. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet
12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ
támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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(5) 41
36. §
(1) 42 Pályázatot — a 26. § (1) bekezdésének d) pontja, a
29/A. §, valamint a 32/B. § kivételével — csak önkormányzatok nyújthatnak be.
(2) A pályázatot a Gazdasági Minisztérium pályázati
felhívásban megjelölt címre kell benyújtani.
(3) Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy
pályázatban csak egy támogatási jogcím szerepelhet.
(4) 43 A pályázók — a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával — írásban megállapodást
köthetnek olyan természetes és jogi személyekkel, továbbá
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezettel, melyek támogatóként vagy vállalkozóként szerepet vállalnak a pályázat tárgyát képezõ és a létrehozandó támogatási szerzõdés lezárásától számított legalább húsz évig teljes mértékben a pályázó tulajdonában maradó otthon vagy
bérlakás létesítésében vagy üzemeltetésében.

37. §
(1) Több önkormányzat együttesen is nyújthat be pályázatot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat esetén az önkormányzatoknak egymás között kell megállapodniuk arról,
hogy melyik önkormányzat képviseli a pályázókat.

38. §
(1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó azonosító adatait,
b) a támogatási jogcím megnevezését, a támogatandó
program megvalósítási helyét és idõtartamát, a beruházás
költségét, a hozzájárulás mértékét, a megvalósítás részletes
leírását,
c) a projekt megvalósulásának idõigényét, az igényelt
támogatás összegét és felhasználásának tervezett ütemét,
d) több önkormányzat összefogása esetén a 37. §
(2) bekezdésében meghatározott megállapodás tényét,
e) együttmûködõ szervek bekapcsolódása esetén a 36. §
(4) bekezdésében meghatározott megállapodás másolati
példányát,
41
A 35. § (5) bekezdését a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet 13. §
(3) bekezdése hatályon kívül helyezte.
42
A 36. § (1) bekezdése a 225/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet 3. §-ának
(3) bekezdésével megállapított szöveg.
43
A 36. § (4) bekezdése a 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet
12. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 13. § (1) bekezdése
alapján a folyamatban lévõ támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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f) a lakások bérbeadásának, valamint a lakásfenntartási
támogatás feltételeirõl szóló önkormányzati rendeletet,
g) a képviselõ-testületi határozatot az önkormányzati
tulajdonú bérlakásállomány növelésérõl, nem önkormányzati pályázat esetén az arra jogosult döntését a nyugdíjasház létesítésérõl,
h) a pályázati felhívásban megjelölt egyéb adatokat,
információkat,
i) új lakás építése esetén az építési telek, önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan lakás céljára történõ átalakítása esetén az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem
régebbi másolatát.
(2) A pályázó írásbeli nyilatkozatot köteles csatolni:
a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl, az önkormányzati források meglétérõl,
b) arról, hogy 60 napnál régebbi köztartozása nincs, és
nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
c) a pályázat tárgyának megvalósításához más költségvetési elõirányzatból igényelt vagy elnyert támogatásokról
(ideértve a területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörében kezelt támogatásokat is),
d) annak tudomásulvételérõl, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye e rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható,
e) arról a hozzájárulásáról, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerûségét, a támogatás rendeltetésszerû
felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenõrizzék.
(3) A 26. § szerinti jogcímekre benyújtott pályázat esetén a pályázónak írásban vállalnia kell, hogy a létesítésétõl
számított legalább 20 évig tulajdonában maradó lakásokat
bérlakásként, illetõleg a garzonházat, nyugdíjasházat, idõsek otthonát rendeltetésének megfelelõen hasznosítja és a
lakóépületet, valamint annak központi berendezéseit folyamatosan jó karban tartja.
(4) Az önkormányzat, illetõleg az egyház köteles a támogatással megvalósuló épülettel, lakással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat támogatási jogcímenként elkülönített számlán nyilvántartani, és errõl a Gazdasági Minisztériumot a támogatási szerzõdés szerint tájékoztatni.

39. §
(1) A támogatás nyújtásáról Tárcaközi Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a gazdasági
miniszter dönt.
(2) A Bizottság egy-egy tagját a belügyminiszter, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az ifjúsági és
sportminiszter, az igazságügy-miniszter, a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter, a pénzügyminiszter, az oktatási
miniszter, a szociális és családügyi miniszter és a Lakáspo-
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litikai Tanácsadó Testület elnöke jelöli ki. A gazdasági
miniszter jelöli ki a Bizottság további tagjait és nevezi ki
annak elnökét. A Bizottság ügyrendjét a gazdasági miniszter hagyja jóvá.
(3) A pályázatok elbírálásáról jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az elbírálás során tett észrevételeket, a pályázatok értékelését, az értékelés legfontosabb
szempontjait, továbbá a véleményezésre jogosultak javaslatait a döntést hozó gazdasági miniszter részére.
(4) A pályázat eredményérõl a pályázók a döntést követõ
15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést.
(5) 44 Az elfogadott pályázatokat a pályázó, a támogatás
tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye megnevezésével a Gazdasági és Foglalkoztatási Közlönyben, valamint egy országos napilapban közzé
kell tenni.
(6) A pályázat benyújtása elõtt megkezdett programra
támogatás nem adható. A megkezdés idõpontjának építési
beruházás esetén az építési naplóba történt elsõ bejegyzés
idõpontját, egyéb program esetén az elsõ pénzügyi kifizetés
idõpontját kell tekinteni.

40. §
(1) 45 A támogatást elnyerõ pályázóval a Gazdasági Minisztérium szerzõdést köt a támogatás folyósításáról, annak módjáról, továbbá a pályázatban vállaltak megvalósításának ütemérõl és határidejérõl, a támogatással való
elszámolás szabályairól, a felhasználás ellenõrzésérõl, valamint a szerzõdésszegés jogkövetkezményeirõl (a továbbiakban: támogatási szerzõdés).
(2) A támogatás nem rendeltetésszerû felhasználása
vagy a támogatási szerzõdésben foglalt egyéb kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése, továbbá a 18. § (2) bekezdésében szereplõ önkormányzati nyilatkozatok bármelyikének visszavonása vagy az abban foglaltak megszegése
esetén a támogatás visszavonható.
(3) A támogatás visszavonása esetén a már igénybe vett
támogatás egészét, az igénybevétel napjától a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelõ kamattal növelt öszszegben kell visszafizetni.
(4) A támogatás visszavonására és a kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítését azonnali beszedési
megbízás alkalmazásával az Elõirányzat javára kell teljesíteni.
44

A 39. § (5) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet
11. §-ának (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet
12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ
támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
45
A 40. § (1) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet
11. §-ának (6) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet
12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ
támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.

761
41. §

(1) 46 A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben
meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és idõbeli
ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, pályázó által benyújtott számlák és teljesítést igazoló
dokumentumok, illetõleg ezek ellenõrzése alapján történik. A teljesítésigazolásban a pályázó nyilatkozni tartozik
arról, hogy a támogatás feltételéül vállalt kötelezettségek
a támogatási szerzõdésnek megfelelõen teljesültek, a forrásokat rendeltetésszerûen és maradéktalanul a szerzõdésben meghatározott feladatra használták fel.
(2) A folyósítás a készpénzben vállalt saját forrás és az
állami támogatás arányában történik, a támogatási szerzõdésben meghatározott feladatok elvégzését követõen.
(3) A támogatás folyósítását a Magyar Államkincstár a
Gazdasági Minisztérium rendelkezése, utalványozása
alapján végzi.
(4) A kifizetés nem rendelhetõ el, illetõleg nem teljesíthetõ, ha az önkormányzatnak, illetõleg egyháznak az utalványozás idõpontját megelõzõ nappal bezárólag 60 napnál
régebbi köztartozása van, errõl minden számla benyújtása
esetén a pályázónak nyilatkoznia kell. Az utalványozó köteles felfüggeszteni az esedékes támogatások folyósítását a
köztartozás fennálltáig.

42. §
A támogatott program akkor tekinthetõ befejezettnek,
illetõleg megvalósultnak, ha a támogatási szerzõdésben
megjelölt feladat a szerzõdésben meghatározottak szerint
és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelõen teljesült. Errõl a tényrõl szakmai beszámolóval, bizonylatokkal és hatósági nyilatkozatokkal alátámasztva számol be a
pályázó a Gazdasági Minisztériumnak.

43. §
(1) A támogatás feltételéül vállalt kötelezettségek teljesítését, a támogatások rendeltetésszerû felhasználását a
külön jogszabályban erre feljogosított szervek ellenõrzik.
A Gazdasági Minisztérium vagy megbízottja a támogatási
szerzõdés betartását és a támogatás rendeltetésszerû felhasználását, illetõleg a szerzõdésben foglaltak teljesítését
ellenõrzi.
(2) Az önkormányzat, illetõleg egyház köteles a támogatás felhasználását ellenõrzés céljából elkülönítetten
nyilvántartani.
46
A 41. § (1) bekezdése a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet
11. §-ának (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet
12. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezéseit a folyamatban lévõ
támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.
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(3) A pályázat útján elnyert támogatással létrehozott
bérlakásra, illetõleg garzonházra, nyugdíjasházra, idõsek
otthonára 20 évig elidegenítési és terhelési tilalmat kell
bejegyezni a Magyar Állam javára. A bejegyzést a Gazdasági Minisztérium kérelmezi.
(4) Az elidegenítési és terhelési tilalom lejáratát követõen a bérlakás értékesítése esetén annak eladásából származó bevételt az önkormányzat csak a településen lévõ
lakóépületek fenntartására, felújítására és létesítésére
használhatja fel.

IX.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
44. §
(1) Az e rendeletbõl eredõ valamennyi polgári jogi jogviszonyban a Magyar Államot a Kincstári Vagyoni Igazgatóság képviseli a VIII. fejezet kivételével. A VIII. fejezettel
kapcsolatos polgári jogviszonyban a Magyar Államot a
Gazdasági Minisztérium képviseli.
(2) Az önkormányzat jegyzõjének az e rendeletben szabályozott eljárására az államigazgatási eljárás általános
szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt kell alkalmazni.

45. §
(1) Ez a rendelet 2001. február 1. napján lép hatályba,
egyidejûleg a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988.
(XII. 26.) MT rendelet, és az azt módosító 35/1989. (IV. 30.)
MT rendelet, 16/1990. (I. 31.) MT rendelet, 109/1990.
(XII. 20.) Korm. rendelet, 76/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet, 180/1993. (XII. 29.) Korm. rendelet, 136/1993. (X. 7.)
Korm. rendelet, 45/1995. (IV. 24.) Korm. rendelet,
96/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet, 186/1996. (XII. 12.)
Korm. rendelet, 141/1994. (XI. 2.) Korm. rendelet,
134/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet, 3/1998. (I. 12.) Korm.
rendelet, 202/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, 91/1999.
(VI. 23.) Korm. rendelet, 122/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet, 1/2000. (I. 14.) Korm. rendelet, 41/2000. (III. 24.)
Korm. rendelet, 101/2000. (VI. 27.) Korm. rendelet, a végrehajtására kiadott 77/1988. (XII. 27.) PM—ÉVM együttes
rendelet és az azt módosító 3/1990. (II. 1.) PM—BM együttes rendelet, 11/1992. (IV. 30.) PM—BM együttes rendelet,
36/1993. (XII. 29.) PM—BM együttes rendelet, 141/1994.
(XI. 2.) Korm. rendelet, 9/1995. (IV. 28.) PM—BM együttes rendelet hatályát veszti. Ha más jogszabályok a lakáscélú támogatásokról szóló rendeletre hivatkoznak, e rendeletet kell alkalmazni.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2001. február 1-jét követõen igényelt támogatásokra és kölcsönökre kell alkalmaz-
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ni. A korábban benyújtott kérelmekre a benyújtáskor hatályban volt rendelkezéseket kell alkalmazni. A korábban
kötött szerzõdések tekintetében továbbra is a szerzõdéskötés idõpontjában hatályban volt jogszabályok az irányadók.
A 12. és a 13. §-ok alapján egy meglévõ kölcsöntartozás
kiegyenlítésére kölcsön nem nyújtható.
(3) Az 5. § (2) bekezdés c) pontjának, valamint a 11. és
a 13. §-ok rendelkezéseit azokra a saját beruházású magánlakás-építésekre lehet alkalmazni, amely ingatlanokra az
építési engedélyt elsõ ízben 1999. január 1-jét követõen
adták ki — az elsõfokú határozat dátuma 1999. január 1-jét
követõ idõpont — és azokra a lakásvásárlásokra, amelyekre az adásvételi szerzõdést 2000. január 1-jét követõen
kötötték meg. Nem alkalmazhatók a 11. és 13. §-ok rendelkezései azoknak a lakásépítéseknek az esetében, amelyekre 1998. december 31-ét megelõzõen már adtak ki
építési engedélyt, és azokra a lakásokra, amelyekre 1999.
december 31-ét megelõzõen már kötöttek adásvételi szerzõdést.
(4) A 3. § (4) bekezdésében meghatározott építési átlagköltségekre a Gazdasági Minisztérium közleményének kiadásáig a Pénzügyminisztériumnak a 106/1988. (XII. 26.)
MT rendelet alapján a Pénzügyi Közlöny 2001. évi 1. számában megjelent közleményét kell alkalmazni.
(5) 47 Az állam a 2001. évi tavaszi ár- vagy belvíz következtében megrongálódott, illetve megsemmisült lakóépület és a hozzá tartozó nem lakás célú építmény tulajdonosának az épület helyreállításához, újjáépítéséhez vagy helyette másik lakás vagy lakóépület vásárlásához, valamint
a nem lakás célú építmény helyreállításához, újjáépítéséhez a hitelintézettel 2001. december 31-ig megkötött szerzõdése alapján felvett kölcsönre kiegészítõ kamattámogatást nyújt a 13. §-ban meghatározott pénzügyi feltételek
szerint.
(6) 48 Az (5) bekezdés szerinti kiegészítõ kamattámogatást az veheti igénybe, akinek az ár- vagy belvíz által okozott károkat szenvedett ingatlan fekvése szerinti önkormányzat jegyzõje a károk felmérésérõl készült nyilvántartás alapján igazolja a kiegészítõ kamattámogatásra való
jogosultságát.
(7) 49 Az Elõirányzat felügyeletét ellátó szerv vezetõje
2001. évben jogosult a Magyar Köztársaság 2001. és 2002.
évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben
az Elõirányzatra 2002. évre meghatározott támogatási elõirányzat terhére, annak legfeljebb 60%-áig terjedõ mértékben éven túli kötelezettséget vállalni.
47
A 45. § (5) bekezdését a 65/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. §-a
iktatta a szövegbe.
48
A 45. § (6) bekezdését a 65/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. §-a
iktatta a szövegbe.
49
A 45. § új (7) bekezdését a 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet
11. §-ának (8) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejûleg az eredeti (7) bekezdés számozását (8) bekezdésre változtatta.
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(8) 50 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény Pénzügyminisztérium XXII. fejezet, 16. cím Egyéb lakástámogatások
2001. évi elõirányzata terhére 2001. évben a tavaszi ár- és
belvíz következtében megrongálódott, illetve megsemmisült személyi tulajdonban lévõ lakóépület helyreállításához, újjáépítéséhez, helyette másik lakás, lakóingatlan vásárlásához vagy a tényleges kár megtérítéséhez 9117,1 millió forint — a belügyminiszter által szabályozott módon —
felhasználható.
(9) 51 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény Pénzügyminisztérium XXII. fejezet, 16. cím Egyéb lakástámogatások
2001—2002. évi elõirányzata 2001—2002. évben a lakáscélú hitelek hátralékterhei mérséklésének támogatására a
szociális és családügyi miniszter rendelkezése alapján felhasználható.
50

A 45. § (7) bekezdését a 169/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a
iktatta a szövegbe, számozását (8) bekezdésre változtatta a 207/2001.
(X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ának (8) bekezdése.
51
A 45. § (8) bekezdését a 197/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. §-a
iktatta a szövegbe, számozását (9) bekezdésre változtatta a 207/2001.
(X. 30.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdése.

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken
kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
872889A
423439A
852795A
312749A
489518A
396592B
799769A
518275A
712419B
063172B
440943A
442161A
986728B
425913A
986730B
442231A
437519A
438703A
437418A
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439912A
440983A
042798B
033251A
424717A
627969A
688022A
354408A
644347B
410867A
440381A
341224A
179211A
637039A
636856B
127739B
433026B
070464B
609940B
143534B
759916B
606348A
364177A
536516A
541480A
969020A
749719B
094643C
925118A
453715A
352297B
202077A
878334B
191580B
200440A
251726A
914957A
625686A
244738B
559121A
179982A
713284B
687029A
823810B
687887A
160683A
968561B
481957A
336900B
123540A
322657A
645582B
757770A
430593B
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NEMZETKÖZI
VI. rész
SZERZÕDÉSEK
Sorszám: 1.
A külügyminisztertõl
Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és
Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a
diplomata, és szolgálati útlevéllel rendelkezõ
állampolgáraik kölcsönös vízummentességérõl
A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek),
— attól a szándéktól vezérelve, hogy elõsegítsék a baráti kapcsolatok fejlõdését, a gazdasági, kereskedelmi, mûszaki-tudományos, kulturális és más területekre kiterjedõ
együttmûködés megszilárdítását,
— azzal a szándékkal, hogy elõsegítsék a két ország
diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezõ állampolgárainak kölcsönös utazásait,
az alábbiakról állapodtak meg:

1. Cikk
(1) Az egyik Szerzõdõ Fél azon állampolgárai, akik érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek,
vízum nélkül léphetnek be és ki a nemzetközi személyforgalom számára kijelölt határátkelõhelyeken, tranzitutasként áthaladhatnak, illetve ideiglenesen a másik Szerzõdõ
Fél területén tartózkodhatnak a jelen Megállapodásban
elõirányzott feltételek mellett. A vízum nélküli tartózkodás határideje nem haladhatja meg a belépéstõl számított
kilencven napot.
(2) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Félnek a jelen Cikk
(1) pontjában említett állampolgárai kilencven napnál
hosszabb ideig kívánnak tartózkodni a másik Szerzõdõ Fél
területén, az állampolgárságuk szerinti állam diplomáciai
vagy konzuli képviseletének írásos kérelmére a másik Szerzõdõ Fél Külügyminisztériuma meghosszabbíthatja az állampolgárok tartózkodási idejét.
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vagy konzuli képviseletén teljesítenek szolgálatot, a szolgálatuk teljes idõtartama alatt vízum nélkül léphetnek a
fogadó Szerzõdõ Fél államának területére, és ott vízum
nélkül tartózkodhatnak és vízum nélkül utazhatnak ki
onnan.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságok vonatkoznak
mindkét ország azon állampolgáraira is, akik az egyik Szerzõdõ Fél államának képviselõi olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek székhelye a másik Szerzõdõ Fél államának területén van, vagy ilyen nemzetközi szervezetben teljesítenek szolgálatot, ha e személyek érvényes diplomatavagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett személyek szolgálatának idõtartamára a velük közös háztartásban élõ
házastársukat és gyermeküket is megilletik az (1) bekezdés
szerinti jogosultságok, ha õk maguk is érvényes magyar
vagy bosznia-hercegovinai diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, illetõleg, ha a gyermek a szülõ diplomata- vagy szolgálati útlevelébe van bejegyezve.

3. Cikk
(1) Az egyik Szerzõdõ Fél állampolgárai a másik Szerzõdõ Fél államának területén történõ tartózkodásuk idején kötelesek ezen Fél jogszabályait betartani.
(2) Az egyik Szerzõdõ Félnek joga van a másik Szerzõdõ
Fél állampolgára beutazásának megtagadására vagy tartózkodási idõtartamának csökkentésére. A Szerzõdõ Fél
e döntését indokolni nem köteles.
(3) Jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerzõdõ
Fél egészben vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A
felfüggesztésrõl és annak visszavonásáról a másik Szerzõdõ
Felet diplomáciai úton haladéktalanul, de 24 óránál nem
késõbb tájékoztatni kell.

4. Cikk
A Szerzõdõ Felek a Megállapodás aláírását követõen
diplomáciai úton haladéktalanul, de legkésõbb a hatálybalépést megelõzõen tizenöt nappal megküldik egymásnak a
Megállapodás hatálya alá tartozó útlevelek mintapéldányait, illetõleg új útlevelek bevezetése elõtt legalább harminc nappal átadják egymásnak azok mintapéldányait.

2. Cikk
5. Cikk
(1) Az egyik Szerzõdõ Fél érvényes diplomata- vagy
szolgálati útlevéllel rendelkezõ azon állampolgárai, akik a
másik Szerzõdõ Fél országa területén mûködõ diplomáciai

(1) Az egyik Szerzõdõ Fél diplomata- vagy szolgálati
útlevéllel rendelkezõ állampolgára úti okmányának a má-
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sik Szerzõdõ Fél területén történõ elvesztését vagy megrongálódását a másik Szerzõdõ Fél Külügyminisztériumánál köteles bejelenteni.
(2) Az (1) bekezdésben említett elveszített vagy megrongálódott úti okmány helyett az állampolgárság szerinti
állam diplomáciai vagy konzuli képviselete új úti okmányt
állít ki. Az így kiadott úti okmánnyal a fogadó állam külügyminisztériuma által adott kiutazási engedély birtokában lehet kiutazni.
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(A Megállapodás még nem lépett hatályba, azonban a
Felek az aláírás napjától történõ ideiglenes alkalmazásában állapodtak meg. Ettõl az idõponttól kezdve a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezõ magyar és boszniai
állampolgárok vízum nélkül utazhatnak a másik állam területére. A hatálybalépés idõpontjáról a Külügyminisztérium
külön közleményt tesz közzé.)

6. Cikk
Sorszám: 2.
A jelen Megállapodás során felmerülõ vitákat és nézeteltéréseket a Szerzõdõ Felek tárgyalások és konzultációk
útján rendezik.

7. Cikk
(1) A jelen Megállapodást a Szerzõdõ Felek az aláírás
napjától ideiglenesen alkalmazzák.
(2) A jelen Megállapodás az azt követõ 30. napon lép
hatályba, amikor a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges
belsõ jogi feltételek teljesítésének megtörténtérõl.

A környezetvédelmi minisztertõl
Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Bolgár Köztársaság Kormánya között
a környezetvédelem terén való együttmûködésrõl
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek)
felismerve a fenntartható fejlõdés fontosságát a környezet védelme és javítása által a jelen és jövõ generációk
egészsége és jóléte érdekében,

(3) Jelen Megállapodás határozatlan ideig érvényes, és
mindaddig hatályban marad, amíg bármelyik Szerzõdõ Fél
írásban, diplomáciai úton fel nem mondja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerzõdõ Fél
által történt kézhezvételétõl számított hatvanadik napon
veszti hatályát.

kiemelve kétoldalú együttmûködésük erõsítésének fontosságát annak érdekében, hogy mindkét Szerzõdõ Fél
eleget tegyen regionális és globális környezetvédelmi felelõsségének,

8. Cikk

elkötelezve a közép-, kelet- és délkelet európai térség
környezeti biztonságának fokozása és kapcsolódó kezdeményezések és programok támogatása iránt,

A hatálybalépés napjától kezdõdõen a Szerzõdõ Felek
nem alkalmazzák a Magyar Népköztársaság Kormánya és
a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya
között a vízumkötelezettség megszüntetésérõl, Belgrádban, 1965. november 23. napján aláírt Egyezmény rendelkezéseit.

tudatában annak, hogy a környezetszennyezés határokon átterjedõ természetû és az ellene folytatott küzdelem
szoros nemzetközi együttmûködés feltételei mellett lehet
eredményes,

elismerve, hogy a környezetvédelem területén való szoros együttmûködés a nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztését, valamint a Szerzõdõ Felek európai integrációs
érdekeit szolgálja,
az alábbiak szerint állapodtak meg:

Kelt Szarajevóban, 2001. év november hó 20. napján, két
eredeti példányban, magyar nyelven és Bosznia-Hercegovina hivatalos — bosnyák, horvát, szerb — nyelvein,
mindegyik szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya
nevében

Bosznia-Hercegovina
Minisztertanácsa
nevében

1. Cikk
A Szerzõdõ Felek a vonatkozó saját jogi kereteken belül
az egyenlõség és kölcsönös elõnyök alapján fejlesztik és
érvényesítik az együttmûködést a környezetvédelem területén.
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2. Cikk

4. Cikk

A Szerzõdõ Felek az Európai Unióhoz való közeledésre
és egyéb nemzetközi kötelezettségeik teljesítésére összpontosítva az alábbi területeken fognak együttmûködni:
a) a környezetpolitika, környezeti jogalkotás és környezetgazdálkodás fejlesztése és megvalósítása/érvényesítése,
b) nemzeti és regionális stratégiák és akciótervek kidolgozása és végrehajtása a környezetnek a határokon átterjedõ szennyezéstõl való védelme területén,
c) a környezet állapotának és a környezet állapotára
hatást gyakorló tényezõknek az elemzése,
d) az energia és természeti források fenntartható használata,
e) vízgazdálkodás, különös tekintettel a vízminõséggazdálkodásra,
f) hulladékgazdálkodás,
g) levegõ, víz és a földtani közeg szennyezése szabályozásának/ellenõrzésének megszervezése, integrált szennyezésmegelõzés,
h) biológiai sokféleség megõrzése, különösen a veszélyeztetett állat- és növényfajok vonatkozásában, valamint
élõhelyeik védelme,
i) ellenõrzõ és monitoring rendszerek,
j) környezeti hatásvizsgálat és környezeti teljesítményértékelés,
k) a környezetgazdálkodás és -védelem gazdasági eszközeinek alkalmazása,
l) elkülönített környezeti alapok mûködtetése és kezelése,
m) környezeti nevelési, oktatási programok, valamint
az ökológiai gyakorlat fejlesztése és alkalmazása, a társadalom tájékoztatása,
n) környezeti kutatás és fejlesztés,
o) környezetbarát technológiák fejlesztése és alkalmazása.

Jelen Megállapodás végrehajtásának illetékes hatósága
a Magyar Köztársaságban a Környezetvédelmi Minisztérium, a Bolgár Köztársaságban a Környezet- és Vízügyi
Minisztérium.

5. Cikk
Jelen Megállapodás megfelelõ végrehajtásának biztosítása érdekében a Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai Koordinátorokat neveznek ki. A Koordinátorok felelõsek a
jelen Megállapodás szerinti tevékenységek összehangolásáért és megszervezéséért, a Szerzõdõdõ Felek között létezõ egyéb együttmûködési programokkal összhangban.
Jelen Megállapodás hatálybalépésétõl számított egy hónapon belül az illetékes hatóságok vezetõi kinevezik a
Szerzõdõ Felek Koordinátorait.

6. Cikk
A Szerzõdõ Felek támogatják és ösztönzik az intézmények, szervezetek és cégek közötti, jelen Megállapodás
célkitûzéseivel összhangban lévõ közvetlen kapcsolatok és
együttmûködés fejlesztését.
Jelen Megállapodás keretében magyar és bolgár vállalatok, intézmények vagy szervezetek közös környezetvédelmi programokat és/vagy projekteket hozhatnak létre.
Jelen Megállapodás Szerzõdõ Felei támogatják azt,
hogy a jelen Megállapodással összhangban megvalósuló
programok és projektek végrehajtásához szükséges eszközök, anyagok vagy más vagyontárgyak mentesüljenek az
import vámok alól.

7. Cikk
3. Cikk
A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás 2. Cikkében
szereplõ területeken az alábbi formákban mûködnek
együtt:
a) információ-, adat- és tapasztalatcsere,
b) a Szerzõdõ Felek szakértõi és illetékesei részére közös találkozók szervezése a jelen Megállapodásban szereplõ témákban,
c) konferenciák és szemináriumok szervezése a Szerzõdõ Felek kölcsönös érdeklõdésére számot tartó témákban,
d) közös programok és projektek kidolgozása és megvalósítása.

Mindkét Szerzõdõ Fél, hacsak másképpen nem állapodnak meg, viseli a jelen Megállapodás megvalósításából
származó költségek ráesõ részét.

8. Cikk
Közös megegyezéssel, bármelyik Szerzõdõ Fél átadhatja
az együttmûködés eredményeit harmadik feleknek. Az információcsere során a Szerzõdõ Felek figyelembe veszik az
érvényes jogszabályokat, a harmadik felek jogait és a vállalt
nemzetközi kötelezettségeiket.
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9. Cikk

12. Cikk

Jelen Megállapodás nem sérti a Szerzõdõ Felek azon
jogait és kötelezettségeit, amelyek az általuk már korábban
megkötött nemzetközi megállapodásokból fakadnak.

A Megállapodás a második diplomáciai jegyzék kézhezvételekor lép életbe, amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítik egymást a Megállapodás nemzeti joguk
szerinti hatálybaléptetési eljárásának befejezésérõl.

10. Cikk

A Megállapodás 5 éves idõtartamra kerül aláírásra és
automatikusan további 5 évvel hosszabbodik, hacsak az
egyik Szerzõdõ Fél írásban nem jelzi a másik Szerzõdõ
Félnek a Megállapodás felmondásának szándékát legalább
3 hónappal a vonatkozó periódus lejárata elõtt.

A jelen Megállapodásból fakadó jogokat és kötelezettségeket illetõen felmerülõ vitás kérdéseket a Szerzõdõ
Felek tárgyalásos úton rendezik.

11. Cikk
A Megállapodás bármikor módosítható vagy kiegészíthetõ a Szerzõdõ Felek kölcsönös írásos megegyezése alapján. A módosítások és kiegészítések a Megállapodás
12. Cikk elsõ bekezdése szerint lépnek életbe.

Aláírva Szófiában, 2001. május 18-án, két példányban
magyar, bolgár és angol nyelven, valamennyi példány egyformán hiteles. Értelmezési eltérés esetén az angol szöveg
érvényes.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

A Bolgár Köztársaság
Kormánya nevében

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2001. évi 134. számában kihirdetett, a sertések Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere bevezetésének
elõkészítésérõl szóló 98/2001. (XI. 29.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésének második mondata helyesen a következõ:
,, … A közzététel alapján benyújtott sertés-ENAR füljelzõket a tenyésztési és az állategészségügyi hatóság a meghirdetett feltételek szerint
teszt keretében megvizsgálja, az elfogadott típusok és szállítók listáját a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.’’
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 2001. évi 148. szám I. kötetében kihirdetett, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet módosító 257/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékleteiben
hiányosan jelent meg három szövegrész. Ezek szövege helyesen:
2. számú mellékletben az Ambuláns adatlap kitöltési utasítás részében
[10. Térítési kategória]
a következõ F. ponttal egészül ki:
,,F = a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozók ellátása’’
4. számú mellékletben az ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrõl kitöltési utasítás részében
a) [4. Térítési kategória]
a következõ F. ponttal egészül ki:
,,F = a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozók ellátása’’
b) [Beavatkozás típusa (T)]
a ,,9. promóciós implantátum’’ szövegrész után a következõ A. ponttal egészül ki:
,,A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum’’
(Kézirathiba)
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A Magyar Közlöny 2001. évi 151. számában kihirdetett, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl
szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról rendelkezõ 45/2001. (XII. 22.) EüM rendelet
— 2. §-ának d) pontja helyesen:
[2. § Az R.
d) 4. számú mellékletében]
,,0155 Országos Gyógyintézeti Központ’’ szövegrész helyébe
»,,0155 Országos Gyógyintézeti Központ’’, valamint a ,,—1201 Madzsar József Kórház-Rendelõintézet, Salgótarján’’ szövegrész helyébe
a ,,—1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján’’« szövegrész lép.’’
— 1. számú melléklete helyesen:
[**Fõcsoport 05 Keringésrendszeri betegségek]
,,05M 1800 Diagnosztikus katéterezés’’ szövegrész helyébe
,,05P 1800 Diagnosztikus katéterezés’’ szövegrész lép.
,,05P 198A Egyéb érmûtétek társult betegséggel

4

46

11

1.41314’’ szövegrész helyébe

,,05P 198A Egyéb érmûtétek társult betegséggel

4

46

11

2.03435’’ szövegrész lép.

,,05M 2110 Keringési betegségek AMI kivételével’’ szövegrész helyébe
,,05P 2110 Keringési betegségek AMI kivételével’’ szövegrész lép.
[**Fõcsoport 09 Emlõ- és bõrbetegségek]
,,09P 496B Érnyeles bõrátültetés a bõr, bõr alatti szövet betegsége miatt sürgõsségi indikációval…’’ szövegrész helyébe
,,09P 496B Érnyeles bõrátültetés a bõr, bõr alatti szövet traumás sérülése miatt sürgõsségi indikációval’’ szövegrész lép.
(Kézirathiba)
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent az

I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
(2000. évi C. törvény a számvitelrõl)

címû, A/4 formátumú, 88 oldal terjedelmû kiadvány.
A kézirat lezárva: 2001. október 1.
Ára: 588 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az

I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
(2000. évi C. törvény a számvitelrõl)

címû kiadványt ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ
számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
címû, A/4 formátumú, 376 oldal terjedelmû kiadvány.
A kötet a 2001. január 1-jétõl hatályos, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeleteket tartalmazza, így a különbözõ gazdálkodók (a biztosítók; a betétbiztosítási és az
intézményvédelmi alapok, valamint a befektetõvédelmi alap; a befektetési alapok; a kockázatitõketársaságok és a kockázatitõke-alapok; a Pénztárak Garancia Alapja; az egyházi jogi személyek; az
ÁPV Rt.; az árutõzsde, az értékpapírtõzsde és az elszámolóházak; az MNB; a magánnyugdíjpénztárak; az önkéntes nyugdíjpénztárak; az államháztartás szervezetei; a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások; a befektetési vállalkozások; az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyzõ
pénztárak; a Magyar Államkincstár; illetve egyes egyéb szervezetek) beszámolókészítési, könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, továbbá a felszámolás és a végelszámolás számviteli
feladatairól rendelkezõ jogszabályokat.
A kézirat lezárva: 2001. április 2-án.
Ára: 2380 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)
lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
címû kiadványt ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: .............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………
cégszerû aláírás
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette a

HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT
címû, A/4 formátumú, 96 oldal terjedelmû kiadványt.
A kiadvány a víziközlekedés rendjérõl szóló 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendeletet
tartalmazza, amelynek mellékletét képezi a Hajózási Szabályzat.
A kézirat lezárva: 2001. szeptember 1-jén.
Ára: 1512 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a

HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT
címû kiadványt ..................... példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ..............................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ
számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ........................................................
..........................................................................
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TiszteltElõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell
változást bejelenteniük a 2002. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra
szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az
elõfizetési 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,1394 Budapest 62. Pf. 357. Fax: 318-6668.)

A 2002. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Határozatok Tára
Házi Jogtanácsadó
Hírközlési Értesítõ
Hivatalos Értesítõ
Ifjúsági és Sport Értesítõ
Igazságügyi Közlöny
Gazdasági és Foglalkoztatási Közlöny
Környezetvédelmi Értesítõ
Közlekedési és Vízügyi Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ

56 784 Ft/év
10 752 Ft/év
2 688 Ft/év
14 448 Ft/év
59 136 Ft/év
14 784 Ft/év
10 416 Ft/év
13 104 Ft/év
2 688 Ft/év
3 696 Ft/év
8 400 Ft/év
2 688 Ft/év
9 072 Ft/év
13 776 Ft/év
8 064 Ft/év
13 776 Ft/év
11 088 Ft/év
11 424 Ft/év

Magyar Közigazgatás
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele
Oktatási Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Statisztikai Közlöny
Szociális és Munkavédelmi Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Vízügyi Értesítõ
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

5 376 Ft/év
2 688 Ft/év
13 776 Ft/év
3 360 Ft/év
18 144 Ft/év
13 104 Ft/év
7 728 Ft/év
10 416 Ft/év
6 720 Ft/év
4 032 Ft/év
7 392 Ft/év
6 384 Ft/év
1 680 Ft/év
2 688 Ft/év
3 696 Ft/év
4 032 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A Házi Jogtanácsadó címû lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendelõlapon.
Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.
Éves elõfizetési díja 2688 Ft áfával.

A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteménye 2002. évi éves elõfizetési díjai:
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

48 000 Ft
64 000 Ft
80 000 Ft

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

96 000 Ft
112 000 Ft
128 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2001. évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További
információ kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztõbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla.
A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2002. évi éves elõfizetési díj: 56 784 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 112 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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