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I. rész

MAGYAR KÖZLÖNY

SZEMÉLYI RÉSZ

A miniszterelnök el´óterjesztésére augusztus 20-a,
államalapító Szent István király ünnepe alkalmából
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
a keresztény magyar állam ezeréves fennállásához kapcsolódó millenniumi ünnepségsorozat emlékezetessé tételéért, megszervezése és lebonyolítása érdekében végzett
fáradhatatlan munkásságáért
dr. Nemeskürty István Széchenyi-díjas irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, millenniumi
kormánybiztosnak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
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kiemelked´ó jelent´óség´ú, négy évtizedes sebészi tevékenységéért, különös tekintettel a nyel´ócs´ósebészet területére, széles kör´ú gyakorlati tapasztalattal alátámasztott
oktató-nevel´ó munkássága elismeréseként
dr. Faller Józsefnek, az orvostudomány doktorának, a
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
II. Számú Sebészeti Klinika igazgatójának, egyetemi
tanárnak,
a magyar kisebbségek védelmében, érdekei képviseletében és érvényesítésében végzett több évtizedes, példaérték´ú tevékenysége elismeréseként
Hámos Lászlónak, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány
elnökének,
kiemelked´ó jelent´óség´ú tudományos tevékenységéért,
különös tekintettel k´ózettani, geokémiai és kozmopetrológiai kutatásaira, vulkanológiai vizsgálataira, valamint
példamutató oktatói és egyetemvezet´ói tevékenységéért
dr. Kubovics Imrének, a földtudomány doktorának, professor emeritusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar K´ózettan-Geokémia Tanszék
nyugalmazott egyetemi tanárának,
a politikai okokból elítéltek és meghurcoltak rehabilitálása, anyagi-erkölcsi kárpótlása, érdekeik képviselete érdekében végzett fáradhatatlan tevékenységéért

új utakat keres´ó, korszakhatárt jelz´ó zeneszerz´ói munkásságáért, világszerte számon tartott és nagyra becsült
tevékenységéért

Menczer Gusztávnak, a Központi Kárrendezési Iroda
Társadalmi Kollégiuma elnökének,

Kurtág György kétszeres Kossuth-díjas zeneszerz´ónek,
Kiváló M´úvésznek,

a hazai sugárterápia és a daganatos betegek ellátása
fejlesztésében végzett kiemelked´ó gyógyító és oktató tevékenységéért, a sugárterápiás géppark korszer´úsítéséért

a magyar és brit számvev´ószékek közötti magas szint´ú
kapcsolatok kialakításáért, a sikeres szakmai együttm´úködés elmélyítéséért

Professzor dr. Németh Györgynek, az orvostudomány
doktorának, az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás
Osztály vezet´ójének, klinika igazgató egyetemi tanárnak,

Sir John Bourn-nak, a Brit Számvev´ószék legf´óbb számvev´ójének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
a gyermekgyógyászat terén elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért, különös tekintettel a folyadék- és
elektrolitzavarok, a heveny anyagcserezavarok kezelési
módjára és a veleszületett szívhibák tanulmányozására
dr. Boda Domokos Széchenyi-díjas orvosnak, az orvostudomány doktorának, professor emeritusnak, a Szegedi
Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika nyugalmazott tanszékvezet´ó egyetemi tanárának,

a gyermekek pszichés és idegrendszeri betegségeinek
gyógyítását szolgáló új diagnosztikai módszerek kidolgozásáért, a Magyar Hospice Alapítvány létrehozása érdekében
végzett munkásságáért, írásaiban is tükröz´ód´ó, mély humánumtól vezérelt segít´ó tevékenységért
Polcz Alaine írónak, pszichológusnak,
a klasszikus balettrepertoár legf´óbb szerepeinek magas
m´úvészi színvonalú, nemzetközileg is elismert, maradandó
élményt nyújtó megformálásáért
Pongor Ildikó Kossuth-díjas balettm´úvésznek, Kiváló
M´úvésznek,
a magyar kultúra terjesztése, a szellemi javak meg´órz´ódése és továbbadása érdekében végzett több évtizedes kiemelked´ó munkája elismeréseként
Püski Sándorné Zoltán Ilonának,
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kiemelked´ó jelent´óség´ú, a nagyothallás m´útéti rehabilitációja és az audiológiai diagnosztika terén végzett kutatásaiért, a hallásjavító és gégészeti mikrochirurgiai m´útétek
bevezetéséért, valamint nemzetközileg is elismert gyógyító-,
oktató- és kutatómunkájáért
Professzor dr. Ribári Ottónak, az orvostudomány doktorának, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Fül-Orr-Gége Klinika, az Országos Fül-Orr-Gégészeti Intézet f´óigazgatójának, egyetemi tanárnak,
tényfeltáró munkásságáért, agrárszociológiai és szövetkezetelméleti tudományos kutatásaiért, m´úfordítói tevékenységéért
Tellér Gyula szociológusnak, József Attila-díjas m´úfordítónak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozat)
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a magyar ipart csúcstechnológiai beruházások megvalósulásának el´ósegítésével fejleszt´ó, befektetésösztönz´ó
tevékenységéért, a magyar—német gazdasági kapcsolatok
fejlesztéséért
Hetényi Péternek, a Siemens Rt. igazgatósága elnökének,
a Német—magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara elnökének,
az id´óskorúak gyógyítása, gondozása, életkörülményeik
javítása érdekében végzett sokrét´ú munkássága elismeréseként
Professzor dr. Iván Lászlónak, a Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanárának, tanszéki vezet´ó oktatónak,
a nemzettudatot elmélyít´ó honismereti mozgalom elindításában és m´úködésében játszott meghatározó szerepéért, a magyar történelmi múlt emlékeinek ápolásáért,
egész életútjáért
dr. Kanyar József állami díjas levéltárosnak, a történettudomány doktorának,

kitüntetést adományozom
a hazai gyermektüd´ógyógyászati ellátás megszervezésében végzett több évtizedes tevékenységéért, a Somogy
Megyei Tüd´ó és Szívkórház betegközpontú gyógyító munkájának példaerej´ú irányításáért

tudományos iskolát alapító, nemzetközileg is elismert
mikrobiológiai kutatásaiért, a magyar fels´óoktatás és tudományos kutatás szolgálatában eltöltött félévszázados tevékenységéért

dr. Andrásofszky Barnának, a Somogy Megyei Tüd´ó és
Szívkórház nyugalmazott igazgató f´óorvosának,

dr. Kecskés Mihálynak, a biológiai tudomány doktorának, professor emeritusnak, a Szent István Egyetem egyetemi tanárának,

az egyházi kultúra és nevelés területen végzett kiemelked´ó m´úvel´ódéstörténészi munkásságáért, értékment´ó kutatásaiért, oktató-nevel´ó tevékenysége és egész életútja
elismeréseként

a tápcsatorna-sebészetben alkalmazott új gyógyítótechnikai eljárások kidolgozásáért, több évtizedes tudományos munkássága, valamint az orvostovábbképzés terén
végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Barlay Ödön Szabolcs papnak, a történelemtudomány doktorának, m´úvel´ódéstörténésznek,

dr. Kiss Jánosnak, az orvostudomány kandidátusának, a
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Sebészeti
Klinika igazgatójának, egyetemi tanárnak,

a magyar—lengyel kapcsolatok ápolása és fejlesztése
érdekében nagykövetként és oktatóként végzett munkássága elismeréseként
Engelmayer Ákosnak, a Varsói Egyetem tanárának,
a cirkuszm´úvészet sajátosan egyéni hangvétel´ú m´úveléséért, világszerte nagyra becsült m´úvészetéért
Eötvös Gábor Jászai Mari-díjas artistának, zenehumoristának, Érdemes M´úvésznek,
világszerte elismert sportpályafutásáért, valamint a
magyar n´ói vízilabda válogatott felkészítésében végzett, a
sikeres szerepléshez hozzájáruló tevékenységéért
dr. Faragó Tamásnak, a Magyar Vízilabda Szövetség
szövetségi kapitányának,

a sugárbiológia és a sugáregészségügy területén végzett,
nemzetközileg is elismert kutatói és szakmapolitikai tevékenysége elismeréseként
Professzor dr. Köteles Györgynek, az orvostudomány doktorának, az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai
és Sugáregészségügyi Kutató Intézet igazgató-f´óorvosának, a
Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának,
az erd´ógazdálkodás, az erdészet m´úszaki fejlesztése
terén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tevékenységéért, a természetvédelmi területek kialakításában játszott meghatározó szerepéért
dr. Kovács Jen´ó állami díjas erd´ómérnöknek, a mez´ógazdasági tudomány doktorának, az Egererd´ó Rt. nyugalmazott vezérigazgatójának, címzetes egyetemi tanárnak,
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a millenniumi ünnepségek szervezésében és lebonyolításában végzett fáradhatatlan tevékenységéért
dr. Kováts Flóriánnak, a Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatala vezet´ójének,
a nagy gazdasági veszteséget okozó állati betegségek
gyógyításában és megel´ózésében végzett, nemzetközileg is
nagyra becsült tudományos munkássága, állatorvos-generációkat nevel´ó, oktató tevékenysége elismeréseként
dr. Kováts Jen´ónek, az állatorvos-tudomány kandidátusának, címzetes egyetemi tanárnak,
az elmúlt id´ószak árvízveszélyei során a természeti
csapás sújtotta területen él´ó lakosság lelki és anyagi megsegítése terén szerzett elévülhetetlen érdemeiért
Lehel Lászlónak, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
igazgatójának,
a gyógypedagógus-képzés fejlesztéséért, intenzív
továbbképzési programja kidolgozásában végzett tevékenységéért, nemzetközileg is elismert oktatói, kutatói
munkásságáért
dr. Mesterházi Zsuzsannának, a neveléstudomány kandidátusának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai F´óiskolai Kar f´óigazgató f´óiskolai tanárának,
a mikrobiológia terén végzett tudományos tevékenységéért, adenovírus és interferon-kutatásaiért, továbbá
iskolateremt´ó oktatói munkásságáért
dr. Oláhné dr. Béládi Ilonának, az orvostudomány doktorának, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet tanszékvezet´ó egyetemi tanárának,
színészi, filmm´úvészi munkásságáért, maradandó m´úvészi élményt nyújtó alakításaiért
Oszter Sándor Jászai Mari-díjas színm´úvésznek, Érdemes M´úvésznek,
a változó magyar társadalom m´úfajgazdag megjelenítéséért, anyanyelvi és politikai kultúránk fejlesztése érdekében végzett öt évtizedes tevékenységéért
dr. Rapcsányi Lászlónak, a Magyar Rádió Rt. nyugalmazott szerkeszt´ó-riporterének,
a multinacionális vállalatok Magyarországon való megtelepedése, a magyar export növelése érdekében végzett
munkássága elismeréseként
dr. Rudnay Jánosnak, a Reemtsma Debreceni Dohánygyár Kft. vezérigazgatójának, a Nemzetközi Vállalatok
Magyarországi Társasága elnökének,
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emlékezetes szerepformálásaiért, rendkívül sokoldalú,
gazdag m´úvészi életútja elismeréseként
Schubert Éva színm´úvésznek, Érdemes M´úvésznek,
példaérték´ú, több évtizedes gyógyító tevékenységéért,
továbbá oktató-nevel´ó munkássága elismeréseként
dr. Scultéty Sándor professor emeritusnak, a Szegedi
Tudományegyetem Urológiai Tanszék nyugalmazott tanszékvezet´ó egyetemi tanárának,
a millenniumi ünnepségek szervezésében és lebonyolításában végzett munkája elismeréseként
Szerafin Ern´ónének, a Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatala pénzügyi vezet´ójének,
példaérték´ú egyháztörténészi munkásságáért, az ifjúság
áldozatos neveléséért
dr. Török József teológusnak, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Kar tanszékvezet´ó egyetemi tanárának,
a m´úszaki informatika szak oktatási feltételeinek megteremtésében,
a
min´óségmenedzsment
oktatásának
magyarországi meghonosításában végzett munkásságáért
dr. Veress Gábornak, a kémiai tudomány doktorának, a
Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi Önálló Intézet
egyetemi tanárának,
a szakmában egyedülálló, interdiszciplináris tudományos munkásságáért, oktató tevékenységéért, különös
tekintettel az izotópdiagnosztikai és a paraklinikai radiológiai tanfolyamokra, továbbá a betegellátás terén elért
szakmai és szervezési eredményeiért
Professzor dr. Vittay Pálnak, az orvostudomány kandidátusának, az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet f´óigazgató-f´óorvosának, nyugalmazott egyetemi tanárnak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
példaérték´ú, áldozatos lelkipásztori életútjáért, az ifjúság nevelésében végzett fáradhatatlan tevékenységéért,
irodalmi munkásságáért
dr. Ablonczy Dániel lelkipásztornak,
pedagógusi hivatásának átlényegítéséért, tizenhét örökbefogadott gyermeke gondozásáért és érdekeik következetes képviseletéért, példamutató életútjáért
Árkosi Júlia pedagógusnak,
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karitatív tevékenységéért, a családok iránti elkötelezettségt´ól vezérelt sokoldalú munkásságáért

sérült embereket befogadó közösségek létrehozása érdekében végzett tevékenységéért

Babitsné Berczik Máriának, a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete titkárságvezet´ójének,

Csernyák Péternek, a Bárka Foglalkoztató Kézm´úves
M´úhely vezet´ójének,

eredményekben gazdag m´úvészi munkásságáért, valamint a Sitkei romtemplom felújításában való közrem´úködéséért, értékmeg´órz´ó szervez´ó tevékenységének elismeréseként

emlékezetes szerepformálásaiért, több évtizedes gazdag
m´úvészi pályája elismeréseként

Balázs Ferenc zeneszerz´ónek, el´óadóm´úvésznek,
sokoldalú magas színvonalú m´úfordítói munkásságáért,
a n´ói sors sajátosságait megénekl´ó, emberközpontú költészetéért
Bede Anna József Attila-díjas költ´ónek, m´úfordítónak,
a magyar gabonatermelés korszer´úsítésének szolgálatában végzett, nemzetközi hír´ú tudományos munkásságáért,
kutatásfejlesztési tevékenysége elismeréseként
dr. Bed´ó Zoltán növénynemesít´ónek, a mez´ógazdasági
tudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia
Mez´ógazdasági Kutatóintézete igazgatójának,

Cs´úrös Karolának, a Madách Színház színm´úvészének,
a hajdúszoboszlói fürd´óhely hazai és nemzetközi hírnevének javításáért, a gyógyfürd´ó magas szolgáltatási színvonaláért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
Czeglédi Gyulának, a Hajdúszoboszlói Gyógyfürd´ó Rt.
vezérigazgatójának,
mély humánumról és elhivatottságról tanúskodó, az
örök értéket a konkrét léthelyzetekben biztos irányt´úvel
szolgálni tudó lelkipásztori tevékenységéért, egész életútja
elismeréseként
dr. Dobos Károly lelkipásztornak,
az egyházi oktatás hagyományainak meg´órzéséért, a
rendszerváltozást követ´ó iskolaszervez´ó tevékenységéért
és kiemelked´ó oktató-nevel´ó munkájáért

szakavatott bibliográfiai munkásságáért, a Szépm´úvészeti Múzeum szakkönyvtárát a tudományos hozzáférhet´óség révén gazdagító félévszázados tevékenységéért

dr. Frajka J. Félixnek, az Orsolya Rendi Szent Angéla
Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának,

dr. Benk´ó Viktorné dr. Gönczy Évának, a Szépm´úvészeti
Múzeum Könyvtára nyugalmazott f´ómuzeológusának,

közkedvelt és népszer´ú el´óadóm´úvészi tevékenységéért
Galambos Lajos el´óadóm´úvésznek, producernek,

a tiszta, autentikus magyar népzene m´úveléséért, a népi
hangszerek, hangversenypódiumra emeléséért, valamint a
magyar népzene oktatásának új alapokra helyezéséért, a
népm´úvészetet népszer´úsít´ó félévszázados munkásságáért
Béres János furulyam´úvésznek, népzenekutatónak,

az európai hír´ú min´óségi magyar borászat kialakítása
területén végzett kiemelked´ó tevékenységük elismeréseként
Gál Tibornak, az egri Gia Pincészet f´óborászának,
Gere Attila villányi borásznak,

nemzetközileg is elismert, kiváló operaénekesi tevékenységéért, emlékezetes szerepformálásaiért, egész m´úvészi életútja elismeréseként
Birkás Lilian Liszt Ferenc-díjas operaénekesnek, Érdemes M´úvésznek,
a hazai kékfestés kézm´úves technikájának megújításáért, egész m´úvészi életútja elismeréseként
Bódy Irén Munkácsy Mihály-díjas textilm´úvésznek,
Érdemes M´úvésznek,
elhivatottsággal és mély meggy´óz´ódéssel végzett, az
értelmileg sérült emberek segítése érdekében vállalt önfeláldozó, fáradhatatlan munkája elismeréseként
dr. Bogyay Mária pszichológusnak,
elhivatottságról tanúskodó, az értelmi fogyatékos fiatalok személyre szabott képzése és munkához juttatása, a

lelkészi, hitoktatói tevékenységéért, példamutató emberi
magatartásáért, erkölcsi helytállásáért, szolgálatként felfogott gazdag életútjáért
Gémes Mihály tiszakécskei plébánosnak, címzetes prépostnak,
a magyar histográfiai hagyományt megújító, az egész
magyar középkort átfogó tudományos és oktatói tevékenysége, iskolateremt´ó munkássága elismeréseként
dr. Gerics József Bélának, a történelemtudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti
Tanszék egyetemi tanárának,
következetes, szeretetteljes, a beteg gyermekeknek hitet
és reményt nyújtó oktató-nevel´ó munkássága elismeréseként
Harsányi Zsuzsannának, a F´óvárosi Iskolaszanatórium
Általános Iskola tanárának,
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a fels´ó-tiszai árvíz elleni védekezésben az árvízkárok
megszüntetése, valamint a helyreállítási kormányzati program végrehajtása érdekében végzett fáradhatatlan munkájáért
Heged´ús Csabának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Állami Közútkezel´ó Közhasznú Társaság ügyvezet´ó igazgatójának,
a millenniumi ünnepségek szervezésében és lebonyolításában végzett áldozatos munkája elismeréseként
Horváth Lajosnak, a Magyar Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal irodavezet´ójének,
páratlanul virtuóz el´óadó-m´úvészetéért, a népies folklór
zene, a cigányzene magas m´úvészi színvonalú m´úveléséért
Kállai Kis Ern´ó Liszt Ferenc-díjas klarinét- és tárogatóm´úvésznek,
magas színvonalú el´óadóm´úvészi tevékenységéért,
közösségi értékeket képvisel´ó kulturális és pedagógiai
munkája elismeréseként
Kathy-Horváth Lajos heged´úm´úvésznek, a Napház Kulturális Intézmény igazgatójának,
m´úvészettörténészi munkássága, több évtizedes lexikonszerkeszt´ói tevékenysége elismeréseként
dr. Kicsi Sándor történésznek, az Akadémiai Kiadó
Lexikon Szerkeszt´ósége nyugalmazott vezet´ójének,
a magyar szórakoztató-zenei értékek meg´órzése érdekében végzett tevékenységéért, több évtizedes közismert
könny´úzenei m´úvészi munkásságáért
Körmendi Vilmos karmesternek, zeneszerz´ónek,
a hazai hispanisztika területén végzett, nemzetközileg is
elismert iskolateremt´ó munkásságáért, tudományszervez´ó
tevékenységéért
dr. Kulin Katalin professor emeritusnak, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanárának,
szakmailag igényes drámai alakításaiért, emlékezetes
szerepformálásaiért
Meszléry Juditnak, a Veszprémi Pet´ófi Színház Jászai
Mari-díjas színm´úvészének,
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több évtizedes, nagy szakmai felkészültséggel végzett
eredményes munkája, egész életútja elismeréseként
dr. Novák Péternek, a Honvédelmi Minisztérium Igazgatási és Közjogi Kodifikációs F´óosztály Ügyfélszolgálati
Osztály osztályvezet´ó-helyettesének,
kiemelked´ó irodalomtörténészi munkásságáért, különös
tekintettel a lexikográfiai kutatások koordinálására
dr. Péter László irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, a Szegedi Egyetem nyugalmazott
egyetemi tanárának,
a millenniumi ünnepségek szervezésében és lebonyolításában végzett munkája elismeréseként
Pukler Irénnek, a Magyar Millenniumi Kormánybiztos
Hivatala titkárságvezet´ójének,
a táplálkozástudomány és a dietetika területén végzett
kiemelked´ó munkásságáért, oktató tevékenységéért
dr. Rigó Jánosnak, az orvostudomány doktorának, az
Országos Dietetikai Intézet igazgatójának, nyugalmazott
f´óiskolai tanárnak,
a Gulágon fogvatartott magyarok sorsának tárgyilagos
és m´úvészi ábrázolásáért
Rózsás János írónak, történésznek,
a Gellért Szálloda igazgatójaként, majd szakért´ójeként
elért kiemelked´ó eredményeiért, a turizmus fejlesztésének
stratégiai kérdéseivel kapcsolatos szakmai tevékenységéért
Rubovszky Andrásnak, az Országos Idegenforgalmi
Bizottság alelnökének,
lelkiismeretes és érdemdús közszolgálati munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából
dr. Rupp Andrásnak, a Pénzügyminisztérium f´óosztályvezet´ó-helyettesének,
a kardiovaszkuláris rendszer élettana és kórtana, valamint az agyi keringés regulációja témakörében végzett
nemzetközileg is elismert tudományos és oktatói munkássága elismeréseként
dr. Sándor Péternek, az orvostudomány doktorának, a
Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató és Humán
Élettani Intézet igazgatóhelyettesének, egyetemi tanárnak,

tudományos és oktatói tevékenységéért, az agressziómentes kultúra érdekében folytatott tevékenységéért, közéleti elkötelezettségéért

a gyermekgyógyászat területén eltöltött több mint négy
évtizedes kiváló szakmai, gyógyító munkája, valamint az
oktatásban kifejtett lelkiismeretes tevékenysége elismeréseként

dr. Münnich Ivánnak, az Országos Kriminológiai Intézet
csoportvezet´ójének,

dr. Schmidt Károlynak, a Semmelweis Egyetem I. Számú
Gyermekklinika nyugalmazott gyermekorvosának,
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a millennium jegyében vállalt és világraszóló sikerrel
teljesített futásáért
Sipos István maratoni távfutónak,
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életútjuk elismeréseként
Sárdy Györgynek,
Szabó Lajosnak;

kiváló, sokoldalú m´úvészi munkássága elismeréseként
Spindler Bélának, a Kaposvári Csiky Gergely Színház
Jászai Mari-díjas színm´úvészének,
a természetes alapanyagú gyógyszerek, valamint a szintetikus és természetes pszichoaktív drogok és prekurzoraik
kutatásában és elemzésében végzett úttör´ó jelent´óség´ú,
nemzetközileg is elismert tudományos munkásságáért
Professzor dr. Szendrei Kálmán professor emeritusnak, a
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi és Gyógyszertudományi Centrum Farmakognóziai Intézet nyugalmazott professzorának,
kiemelked´ó tudományos, oktatói munkássága, vezet´ói
tevékenysége elismeréseként
dr. Tamás Andrásnak, az állam- és jogtudomány doktorának, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Kar egyetemi tanárának,
mély elhivatottságról tanúskodó, példaérték´ú szolgálatáért, életútja elismeréseként
Tábori Nándor újlengyeli plébánosnak,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE
(katonai tagozat)
kitüntetést adományozom
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett,
humanitárius elveket követ´ó, eredményes munkája elismeréseként
Bessenyei Gyula büntetés-végrehajtási alezredesnek, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezet´ójének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom

több évtizedes magas színvonalú tudományos és oktatói
tevékenysége elismeréseként, az informatikai oktatás szervezésében vállalt kiemelked´ó jelent´óség´ú szerepéért

a magyar tudomány szolgálatában eltöltött több évtizedes
kimagasló tudományszervezési tevékenysége elismeréseként

dr. Varga Lászlónak, a matematikai tudomány doktorának, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Általános Számítástechnikai Tanszék
egyetemi tanárának,

dr. Pannonhalmi Kálmánnak, a Magyar Tudományos
Akadémia f´óosztályvezet´ójének;

a magyarországi drogfügg´ó betegek gyógyításáért, valamint a drogmegel´ózés területén végzett több évtizedes
szakma- és intézményszervez´ói, lelkigondozói, oktatói és
érdekképviseleti tevékenységéért

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

Viktorné Erd´ós Eszternek, a Magyarországi Református
Egyház Kallódó Ifjúságot Ment´ó Misszió lelkész-vezet´ójének,
a hazai autóipari technológia versenyképessé tétele érdekében kifejtett tevékenységéért
Wagner Alajos Gusztávnak, a Wagner Szerszám és Préstechnikai Kft. ügyvezet´ó igazgatójának,

kitüntetést adományozom
a magyar tudomány szolgálatában eltöltött közel 40 éves
kimagasló tudományszervezési tevékenysége elismeréseként
dr. Benkó Györgynek, a Magyar Tudományos Akadémia
Titkársága f´óosztályvezet´ó-helyettesének,

több évtizedes tudományos munkássága és példaérték´ú
oktatói tevékenysége elismeréseként

a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesítése érdekében végzett kiemelked´ó munkája elismeréseként

dr. Zimányi Verának, a történelemtudomány doktorának,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi
Kar Történelemtudományi Intézet egyetemi tanárának,

Heizerné Heged´ús Évának, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgy´úlési Biztosa Irodája f´óosztályvezet´ójének.
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A belügyminiszter el´óterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
az oktatási és kulturális örökség megmentéséért, meg´órzéséért, megismertetéséért végzett gy´újt´ó, értékment´ó és
múzeumszervez´ó tevékenységéért
dr. Gulyás Istvánnak, a Magyar Rend´órmúzeum igazgatójának,
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a közigazgatásban évtizedeken keresztül végzett eredményes szakmai munkája elismeréséül
K´ófalvi Arankának, a Tolna Megyei Önkormányzat
Hivatala pénzügyi osztályvezet´ójének,
a közigazgatásban kifejtett 31 éves áldozatvállalásos
tevékenysége elismeréséül
Laki Józsefnénak, a Zalabaksai Körjegyz´óség körjegyz´ójének,
a közigazgatásban huzamosabb id´ó óta végzett kiemelked´ó munkája elismeréséül

a közigazgatás terén végzett negyedszázados eredményes munkájáért, a 2001. évi népszámlálás kimagaslóan
sikeres megszervezéséért

Pintérné Sándor Évának, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal osztályvezet´ó-helyettesének,

Hajdúné dr. Csabai Évának, a Debreceni Polgármesteri
Hivatal jegyz´ójének,

a közigazgatásban 32 éve végzett kiemelked´ó munkája
elismeréséül

példaérték´ú személyisége, a köz érdekében kifejtett
figyelemre méltó tevékenysége elismeréséül

Szabó Albertnénak, a Tiszaszentmártoni Polgármesteri
Hivatal igazgatási f´ómunkatársának,

dr. Illés Pálnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal f´óosztályvezet´ójének,
a megye közoktatása érdekében kifejtett több mint
harmincéves magas színvonalú tevékenysége elismeréséül
Porkoláb Albertnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala osztályvezet´ójének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)
kitüntetést adományozom
beosztásukban huzamos id´ón át végzett kiemelked´ó
tevékenységük elismeréseként

a közigazgatásban végzett kiemelked´ó munkája elismeréséül
dr. Szöll´ós Lászlónak, a Budapest F´óváros Közigazgatási
Hivatala szakf´ótanácsosának,
a közszolgálatban végzett példamutató munkája, szakmai ismerete elismeréséül
dr. Tasi Borbálának, a Pásztói Polgármesteri Hivatal
jegyz´ójének,
a közigazgatásban végzett kiemelked´ó munkája elismeréséül
Tóth Endrénének, a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal
szociálpolitikai f´ómunkatársának;

Csongrádi Pál t´ú. alezredesnek, az Orosházi Városi
Hivatásos T´úzoltó-parancsnokság t´úzoltóparancsnokának,
dr. Kiss László r. alezredesnek, a Vas Megyei Rend´órf´ókapitányság felderít´ó osztályvezet´ójének,
Samu István h´ór. ezredesnek, a Határ´órség Rendészeti
F´óigazgatóság f´óigazgató-helyettesének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)
kitüntetést adományozom

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

beosztásukban huzamos id´ón át végzett kiemelked´ó
tevékenységük elismeréseként

kitüntetést adományozom

Bábel András r. törzszászlósnak, a BRFK IX. Kerületi
Rend´órkapitányság jár´órének,

a több mint tíz éve végzett, példaérték´úen magas színvonalon végzett munkája elismeréséül

Birta Sándor r. törzszászlósnak, a Hajdúhadházi Rend´órkapitányság közlekedési el´óadójának,

dr. Kiss Pálnak, a Balatonföldvári Polgármesteri Hivatal
jegyz´ójének,

Megyeri Lajos h´ór. f´ótörzs´órmesternek, a Szombathelyi
Határ´ór Igazgatóság jár´órének.
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Az egészségügyi miniszter el´óterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
gyógyító munkával eltöltött négy évtizedes, kimagasló
eredményesség´ú szakmai tevékenysége, életm´úve elismeréseként
dr. Kató Lászlónak, Budapest II. kerületi háziorvosnak,
a gyógyításban kifejtett négy évtizedes példaérték´ú szakmai, emberi munkája, életm´úve elismeréseként
dr. Topolánszky Ivánnak, Budapest II. kerületi nyugalmazott háziorvosnak.

A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter el´óterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
közel 40 éves növénykórtani munkássága elismeréséül,
nyugállományba vonulása alkalmából
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Tapazdi Sándornak, a Mez´ógazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképz´ó és Szaktanácsadó Intézet igazgatójának;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
az árvízi vészhelyzet elhárítása során tanúsított kiemelked´ó emberi magatartásuk és szakmai tevékenységük elismeréséül
dr. Csizmás Istvánnak, a Szolnoki kerület (Tószeg, Tiszavárkony, Tiszajen´ó, Vezseny) hatósági állatorvosának,
Kasza Antalnak, az FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Földm´úvelésügyi Hivatal vezet´ójének,
a 2000. és 2001. évi árvízi vészhelyzet elhárítása során
tanúsított kiemelked´ó emberi magatartása és szakmai
tevékenysége elismeréséül
Gráczer Imrének, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium szakf´ótanácsosának.

A gazdasági miniszter el´óterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

dr. Békési Pálnak, az Országos Mez´ógazdasági Min´ósít´ó
Intézet osztályvezet´ójének,

kitüntetést adományozom

az agrárgazdaság földm´úvelésügyének és a magyar geodézia fejlesztése területén végzett több évtizedes munkássága elismeréséül

kiemelked´óen eredményes szakmai, vezet´ói tevékenységéért, a Videoton BMKE Kft. Kaposvár ipari centrumává
fejlesztéséért

Bíró Gyulának, a Geodéziai és Térképészeti Részvénytársaság vezérigazgatójának,

Gerber Andrásnak, a Videoton BMKE Elektronikai Kft.
ügyvezet´ó igazgatójának,

az árvízi vészhelyzetek elhárítása során tanúsított kiemelked´ó emberi magatartása és szakmai tevékenysége
elismeréséül

a Magyar Mérnöki Kamara létrehozásában, m´úködtetésében és köztestületként való elismertetésében végzett kiemelked´ó munkájáért

Kolossváry Gábornak, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium f´óosztályvezet´ójének,

dr. Hajtó Ödönnek, a Planta Kft. ügyvezet´ó igazgatójának, a Magyar Mérnöki Kamara volt elnökének,

építési, városrendez´ó munkássága elismeréséül
Szegner Lászlónak, az Iparterv Épülettervez´ó Rt. f´óépítészének,
az elmaradott térségben nyújtott kiemelked´ó munkássága elismeréseként

érdemes és eredményes munkássága elismeréseként
Péter Gyulának, a Magyar Téglás Szövetség elnökének,
fodrászmesterként több mint hat évtizedes példamutató
szakmai-társadalmi tevékenységéért
Simon István iregszemcsei fodrászmesternek.
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A honvédelmi miniszter el´óterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)
kitüntetést adományozom
beosztásaiban huzamos id´ón át végzett kiemelked´ó
munkája elismeréseként, nyugállományba helyezése alkalmából
Hauber Ern´ó ezredesnek,
beosztásaikban huzamos id´ón át végzett kiemelked´ó
munkájuk elismeréseként
Kabai Domokos mk. ezredesnek,
L´órincz Miklós ezredesnek,
Pásztor István ezredesnek,
dr. Tóth Elek ezredesnek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)
kitüntetést adományozom
Mészáros László századosnak.
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
több mint tízéves igazságügyi munkája elismeréséül
Ködöböcz Elemérnének, a Fehérgyarmati Városi Bíróság
ügykezel´ójének,
sokéves, átlagot meghaladó színvonalú igazságügyi
tevékenysége elismeréséül
Ruzsáné Oprea Mártának, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság megyei bírósági tisztvisel´ójének,
több mint 30 éves lelkiismeretes igazságügyi munkája
elismeréséül
Tóth Károlynénak, a Nyírbátori Városi Bíróság tisztvisel´ójének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)
kitüntetést adományozom
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett
szakmai munkájuk elismeréséül
Beszteri Imre bv. zászlósnak,

Az igazságügy-miniszter el´óterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

Rabóczi János bv. törzszászlósnak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom
kitüntetést adományozom
érdemes és eredményes munkássága elismeréseként
dr. Baraczka Balázsnak, a Budapesti Igazságügyi Orvosszakért´ói Intézet igazgatójának,

kiemelked´ó hivatástudattal és szorgalommal végzett
munkája elismeréséül

tartósan kiemelked´ó munkavégzésük elismeréseként

Knoll Józsefnének, a Heves Megyei Bíróság csoportvezet´ójének,

Orosz Józsefnének, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság tisztvisel´ójének,
Szálkai Gábornénak, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
tisztvisel´ójének,
hosszan tartó, kiemelked´ó igazságügyi szolgálata elismeréséül
Varga Vilmosnénak, a Zala Megyei Bíróság megyei bírósági tisztvisel´ójének;

több mint harmincéves igazságügyi szolgálata, lelkiismeretes és eredményes munkája elismeréséül
Márkus Lászlónénak, a Pest Megyei Bíróság Büntet´ó
Kollégiuma megyei bírósági irodavezet´ójének,
kiemelked´ó munkája elismeréseként
Pálinkásné Bándi Ildikónak, a Budapesti Központi
Kerületi Bíróság kerületi bírósági tisztvisel´ójének.
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Az ifjúsági és sportminiszter el´óterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
érdemes és eredményes munkásságuk elismeréseként
a Kispál és a Borz Együttes tagjainak
Dióssy D. Ákosnak,
Kispál Andrásnak,
Lovasi Andrásnak,
Tóth Zoltánnak.
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
a vízgazdálkodás területén, különösen a folyószabályozásban és az árvízvédelmi fejlesztésekben végzett szakmai
munkája elismeréseként
Baross Károlynak, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság m´úszaki igazgatóhelyettesének,
a közforgalmon kívüli repülés pilótáinak eredményes
képzése érdekében végzett munkája elismeréseként
Kovács Pálnak, a Légügyi Igazgatóság hatósági repül´ógép vezet´ójének,
a közúti tömegközlekedés színvonalának emelése, a
Nyugat-dunántúli régió idegenforgalmi fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként

A közlekedési és vízügyi miniszter el´óterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
a 2001. tavaszi beregi árvízvédekezés irányításában
végzett munkájáért, környezet- és természetbarát vízgazdálkodási módszerek meghonosításáért, a Balaton vízmin´óségének javítása érdekében végzett tevékenységéért
Nádor Istvánnak, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
igazgatójának,
a vízgazdálkodás, vízkárelhárítás területén hosszú id´ón
át végzett kiemelked´ó munkája elismeréseként
Szabó Mátyásnak, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
állami díjas igazgatójának,
a vasúti közlekedés folyamatos m´úködésének biztosításában végzett eredményes munkája elismeréseként
Vidovich Lászlónak, a MÁV Rt. Jászberényi Állomásf´ónökség állomásf´ónökének,

Pócza Mihálynak, a Kisalföld Volán Közlekedési Részvénytársaság vezérigazgatójának,
a polgári repülés biztonsági követelményeinek továbbfejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Punka Györgynek, a Légügyi Igazgatóság hatósági repülésm´úszaki felügyel´ójének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
a gazdasági és védelmi jelleg´ú tartalékgazdálkodás megszervezése és m´úködtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss Sándornak, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság ügyvezet´ó igazgatójának,
a vasúti járm´úállomány m´úszaki színvonalának emelése
érdekében végzett fejleszt´ó és kutató munkája elismeréseként
Kisteleki Mihálynak, a MÁV Rt. Fejlesztési és Kísérleti
Intézet igazgatójának,

a közúti személyszállítás területén hosszú id´ón át kifejtett eredményes szakmai, vezet´ó munkája, az autóbuszközlekedés környezetterhelésének csökkentése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként

a vasúti pályafenntartás területén, a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében végzett munkája elismeréseként

Zilahi-Sebess Gézának, a Hajdú Volán Közlekedési
Részvénytársaság vezérigazgatójának;

Nagy Lajosnak, a Máv Rt. Pályagazdálkodási F´ónökség
(Dombóvár) f´ópályamesterének.
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A nemzeti kulturális örökség minisztere el´óterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
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el´óadóm´úvészi munkája elismeréseként
Madarász Katalin el´óadóm´úvésznek, népdal- és nótaénekesnek,
a magyar nyelv és irodalom területén, valamint a közszolgálatban végzett kiváló munkája elismeréseként
Mohai Gábornak, a Magyar Televízió Rt. m´úsorvezet´ójének,

kitüntetést adományozom
több mint 50 éven át végzett lelkiismeretes, különösen
az Esterházy-kastély értékeinek meg´órzésében, az idegenforgalmi, kulturális programokban kifejtett kiemelked´ó
munkája elismeréseként
Bak Jolánnak, a fert´ódi Esterházy Kastélymúzeum címzetes igazgatójának,

sokoldalú közéleti munkájáért
Nemes Lajos nyugalmazott pedagógusnak,
m´úvészi munkája elismeréseként
Palócz Lászlónak, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott magánénekesének,

gazdag tudományos és muzeológiai munkásságáért,
els´ósorban Szinyei Merse Pál életm´úkatalógus elkészítéséért, a Magyar Nemzeti Galéria-beli kiállítás el´ókészítéséért és megrendezéséért

nyugdíjba vonulása alkalmából, a magyar—lengyel kapcsolatok fejlesztése s a kultúrdiplomácia terén végzett
szakmai munkájának, valamint példamutató köztisztvisel´ói életpályájának elismeréséül

dr. Bajza Józsefné dr. Szinyei Merse Annának, a Magyar
Nemzeti Galéria XIX—XX. századi gy´újtemény f´ómuzeológus-f´ótanácsosának,

Pap Pálnak, a Varsói Magyar Kulturális Intézet igazgatójának,

gazdag, sokoldalú életm´úvének elismeréséül, 91. éves
születésnapja alkalmából
Búza Barna szobrászm´úvésznek,
a színm´úvészi pályán eltöltött 50 éves jubileuma alkalmából, m´úvészi tevékenységéért

Kossuth Lajos emlékét ápoló, hagyomány´órz´ó szövetségi munkájáért
iskolaigazgatónak,

dr. Scher Tiborné Sík Olgának, a K´óbányai M´úvészeti
Szakiskola m´úvésztanárának, énektanárnak, operaénekesnek,
a magyar zenei életben végzett kimagasló munkája elismeréseként
dr. Tóthpál József m´úvel´ódéskutatónak, a Veszprémi
Egyetem tudományos f´ómunkatársának,

Géczy Dorottya Jászai Mari-díjas színm´úvésznek,

Gavlik István nyugalmazott
Kossuth Szövetség elnökének,

páratlan, eredményes és aktív zenepedagógiai munkássága elismeréséül

a

eredményes pedagógusi munkája elismeréseként
Valcz Gyulánénak, a Magyar Táncm´úvészeti F´óiskola
Nádasi Ferenc Gimnáziuma igazgatójának,
m´úvészi és pedagógiai munkája elismeréseként

a tudományos ismeretterjesztés területén kifejtett több
évtizedes kitartó munkája elismeréseként
Horváth Imrének, a Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjeszt´ó Társulat irodavezet´ójének,
a magyar történelem sorsfordító eseményeinek zenei
feldolgozásában, megörökítésében végzett m´úvészi munkája elismeréseként
Koltay Gergely zeneszerz´ónek,

Varasdy Emminek, a Liszt Ferenc Zenem´úvészeti Egyetem tanszékvezet´ó egyetemi tanárának, zongoram´úvészkorrepetitornak,
kiemelked´ó, újító költ´ói munkájáért
Vasadi Péter József Attila-díjas költ´ónek, esszéírónak,
m´úvészi munkássága, egy életm´ú elismeréseként
Virágos Mihály Liszt Ferenc-díjas operaénekesnek, a
debreceni Csokonai Színház örökös tagjának,

negyedévszázados gondos és lelkiismeretes, példamutató
munkája elismeréseként

a magyarság és a kereszténység értékeinek meg´órzéséért
és népszer´úsítéséért

Laczus Gézánénak, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóság
szobi Börzsöny Múzeum múzeumvezet´ójének,

Windisch Istvánnak, a Mikes Kiadó Kft. ügyvezet´ó igazgatójának;
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
az egyházi pályán eltöltött 40 év és a közösségi életet
kedvez´óen befolyásoló munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából
Bencsik Pálnak, a Hévízi Római Katolikus Egyházközség lelkipásztorának,
az Állami Népi Együttes fennállásának 50. évfordulója
alkalmából az együttesben eltöltött 31 évi kiemelked´ó el´óadóm´úvészi teljesítménye elismeréseként
Berki Károly heged´úm´úvésznek, a Magyar Állami Népi
Együttes koncertmesterének,
félévszázados alkotói pályája elismeréseként
Debreceni Farkas István szobrászm´úvésznek,
nagyfokú szakmai tudásáért, munkakörének felel´ósségteljes betöltéséért, munkabírásáért, a szakma iránti elkötelezettségéért
Demeter Istvánnénak, a Magyar Cirkusz és Varieté Kht.
gazdasági igazgatóhelyettesének,
a táncm´úvészetben nyújtott magas színvonalú oktató és
m´úvészi tevékenysége elismeréseként
Földi Béla koreográfusnak, a Budapesti Táncszínház
m´úvészeti vezet´ójének, táncmesternek,
hosszú évek óta tartó eredményes munkája elismeréseként
Földvári Györgynek, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott színpadi f´óügyel´ójének,
a magyarság megbecsülésének és jó hírnevének öregbítéséért a világban, a haza erkölcsi megújhodásáért folytatott áldozatos és fáradhatatlan küzdelméért
P. Gaál Jen´ónek, a Verbita Misszió, Szent Imre Missziósház katolikus papjának,
magas színvonalú ,,varázslatos’’ el´óadóm´úvészi munkája elismeréséül
Gálházi László b´úvésznek,
a táncszínház hazai és nemzetközi sikereiben elért kiemelked´ó munkája elismeréseként
Horváth Zsófiának, a Honvéd Együttes koreográfusának,
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kiváló el´óadóm´úvészi munkája elismeréséül
Lakatos Pál zenésznek,
a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségénél végzett
kimagasló munkája elismeréseként
Vadász Ágnesnek, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége ügyvezet´ó elnökének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
a Nyugat Kapujában Millenniumi rendezvénysorozat
szervezésében végzett kiváló munkája elismeréseként
Bozzay Lászlónak, a Sokoró Ökológiai Park Alapítvány
kulturális szervez´ójének,
az együttes fennállásának 50. évfordulója alkalmából
17 év kiemelked´ó munkája elismeréseként
Dani Imrénének, a Magyar Állami Népi Együttes pénzügyi el´óadójának,
az ifjúság kulturális életének fejlesztése, az iskolarendszeren kívüli ismeretek, képességek, önsegít´ó lehet´óségek
felkutatásában, a gyermekek m´úvel´ódési közösségeinek
szervezése terén végzett munkájáért
Csukás Jánosnénak, a hajdúszoboszlói Kovács Máté
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár gyermek- és ifjúsági háza vezet´ójének,
az együttes fennállásának 50. évfordulója alkalmából az
eltöltött 27 évi öltöztet´ó-szabó területen végzett munkája
elismeréseként
G. Molnár Ágnesnek, a Magyar Állami Népi Együttes
öltöztet´ó-szabójának.

Az oktatási miniszter el´óterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom

több mint negyvenéves zenész munkásságának elismeréseként

kimagasló színvonalú vezet´ói és oktatás-nevel´ó munkásságáért

Lakatos Györgynek, a Gundel Étterem zenekarvezet´ó
prímásának,

Balogh Bélának, a miskolci Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola igazgatójának,
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példaérték´ú pedagógus életútja elismeréseként
dr. Barna Domokosné ny. kunszentmártoni tanítónak,
a fogyatékos gyermekekért végzett példaérték´ú, integrált oktató-nevel´ó és vezet´ói tevékenységéért
Bihari Péternek, a budapesti XIX. Kerületi Berzsenyi
Dániel Általános Iskola igazgatójának,
több évtizedes színvonalas oktatói munkájáért
Brieber Jánosnak, a Magyar Táncm´úvészeti F´óiskola f´óiskolai adjunktusának,
50 éve a fels´óoktatás területén végzett munkájáért,
valamint 75. születésnapja alkalmából
dr. Cseh Editnek, az ELTE TTK Növénytani Tanszék
egyetemi docensének,
a kollégiumokért végzett kiemelked´ó szakmai, elméleti
és gyakorlati munkájáért
dr. Csépe Györgynek, a gyöngyösi József Attila Kollégium
kollégiumvezet´ójének,
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kimagasló vezet´ói, pedagógiai és közéleti tevékenységéért
Kovács Mária Ottíliának, a hetesi Somssich Imre Általános Iskola és Óvoda igazgatójának,
életm´úvéért
Kozák Lajosnak, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium tanárának,
eredményes
munkájáért

és

példamutató

kollégiumi

pedagógiai

Krakkó Endrénének, az egri József Attila Középiskolai
Leánykollégium igazgatóhelyettesének,
karalapító tevékenysége elismeréseként
dr. Lukácskó Zsoltnak, a Debreceni Egyetem Egészségügyi F´óiskolai Kar f´óigazgatójának, f´óiskolai tanárnak,
életm´úvéért, 80. születésnapja alkalmából
Mirk István szociális munkásnak,
pedagógus életm´úvéért

több évtizedes oktató-nevel´ó munkássága elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából
Csongor Attilának, a kecskeméti Németh László Gimnázium és Szakközépiskola tanárának,
kimagasló színvonalú m´úvészetpedagógiai és közéleti
munkásságáért
dr. Cs´óregh Évának, a neveléstudomány kandidátusának, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete elnökének,
a tudományos ismeretterjesztés és a környezeti nevelés
területén nyújtott másfél évtizedes kiemelked´ó munkássága elismeréseként
Dosztányi Imrének, a Természetbúvár Magazin f´ószerkeszt´ójének,
pedagógus életm´úvéért
Frittmann József ny. pedagógusnak, a bócsai Boróka
Általános M´úvel´ódési Központ címzetes igazgatójának,
a kollégiumokért végzett kiemelked´ó szakmai, elméleti
és gyakorlati munkájáért
Fuschné Hattinger Zsuzsannának, a váci Karacs Teréz
Kollégium igazgatójának,

Pilhoffer Ferencnek, a budapesti Pedagógiai Intézet és
Helytörténeti Gy´újtemény igazgatójának,
a gyermekek nevelésében kifejtett több évtizedes kiemelked´ó munkája, példaadó szakmai és emberi életútja
elismeréseként
Rétlaki Lászlónak, a novajidrányi Általános Iskola nyugalmazott tanárának,
a diáksportért végzett négy évtizedes kimagasló tevékenységéért
Sótonyi Lászlónak, a csurgói Eötvös József Általános
Iskola nyugalmazott tanárának,
pedagógus életm´úvéért
Szabó Lajosnak, a lakitelki Általános Iskola és Zeneiskola nyugalmazott igazgatójának,
három évtizedes kimagasló színvonalú munkájáért
dr. Szaszkó Lászlónénak, a Budavári Általános Iskola
igazgatójának,
életm´úvéért

több évtizedes kimagasló színvonalú vezet´ói és oktatónevel´ó munkásságáért

Szerdahelyi Andor, a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium nyugalmazott tanárának, a hallássérült gyermekek
nevelése-oktatása terén végzett három évtizedes kiemelked´ó tevékenységéért,

Kovács Andrásnénak, a berekfürd´ói Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda igazgatójának,

Tóth Egonnak, a budapesti Cinkotai Úti Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon igazgatójának,
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25 éve végzett kiemelked´ó oktató-nevel´ó és vezet´ói
munkássága elismeréseként

a kereskedelmi szakember-utánpótlás biztosítása érdekében végzett magas színvonalú oktató-nevel´ó munkásságáért

dr. Vizdák Károlynak, a mez´ógazdasági tudomány kandidátusának, a mez´ótúri Tessedik Sámuel F´óiskola Mez´ógazdasági F´óiskolai Kar f´óigazgató-helyettesének, egyetemi tanárnak;

dr. Németh Józsefnénak, a miskolci Szentpáli István
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóhelyettesének,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
pedagógus életm´úvéért
Ádám Sándornak, a tatai Eötvös József Gimnázium
nyugalmazott tanárának,
eredményes munkájáért
Békési Istvánné dr.-nak, a budapesti Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola, Gépíró, Gyorsíró Szakiskola
tanárának,
az ökölvívásban elért eredményei és edz´ói munkássága
elismeréseként, 75. születésnapja alkalmából
Fogarasi Mihály ökölvívónak, vezet´óedz´ónek,
10 éve végzett példaérték´ú vezet´ói és oktató-nevel´ó
munkájáért
Göbölös Sándornak, a leányfalui Móricz Zsigmond
Általános Iskola és Óvoda igazgatójának,

eredményes oktató-nevel´ó munkásságáért
Pintér Ferenc Lászlónak, a szentgotthárdi Vörösmarty
Mihály Gimnázium tanárának,
pedagógus életm´úvéért
dr. Ságody Jánosnénak, a budapesti Dugonics András
Általános Iskola és Gimnázium tanítójának,
a fogyatékos gyermek fejl´ódése terén elért három évtizedes eredményes munkájáért
Sándor Szilveszternének, a csurgói Eötvös József Általános Iskola gyógypedagógusának, logopédusnak,
példaérték´ú pedagógus pályájáért
Silye Lászlónénak, a baktalórántházai Reguly Antal Általános Iskola címzetes igazgatójának,
három évtizedes kiemelked´ó színvonalú szakmai munkájáért
Soltész István heged´úm´úvésznek, a tatai Városi Zeneiskola tanárának,
négy évtizedes pedagógiai munkássága elismeréseként
Tóth Ferencnek, a megyaszói Mészáros L´órinc Körzeti
Általános Iskola igazgatójának,
több mint két évtizedes kiemelked´ó szaktanári munkájáért

kimagasló színvonalú szakmai munkásságáért
Gyurkovics Katalinnak, a gy´óri Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskola kollégiumvezet´ójének,
kimagasló színvonalú vezet´ói és oktató-nevel´ó munkájáért
Hepp Imrénének, a nyírteleki Herman Ottó Általános
Iskola igazgatóhelyettesének,
eredményes vezet´ói és oktató-nevel´ó munkájáért
Knappné Németh Erikának, a siófoki Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola igazgatóhelyettesének,
25 éves oktató-nevel´ó munkásságáért
Konczili Vendelnek, a mátészalkai Széchenyi István Általános Iskola igazgatójának,
kimagasló színvonalú pedagógus munkásságáért
dr. Lipka Sándornénak, a herceghalmi Általános Iskola
és Óvoda tanítójának,

Vargáné S´órés Ilonának, a hajdúhadházi Dr. Földi János
Általános és M´úvészeti Iskola tanárának;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
eredményes munkája elismeréseként
Gál Pálnénak, a budapesti Öveges József Szakközépiskola, Szakmunkásképz´ó és Gimnázium iskolatitkárának,
három évtizedes eredményes oktató-nevel´ó munkásságáért
Ger´óházi Józsefnénak, a budapesti Fekete István Általános Iskola tanárának,
pedagógus életm´úvükért
Mátyus Lajosnénak, a soltvadkerti Kossuth Lajos Általános és M´úvészeti Alapiskola tanárának,
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Sobor Sándornénak, a budapesti Német Tagozatos és
Német Nemzetiségi Általános Iskola tanárának, idegennyelvi szaktanácsadónak,
három évtizedes pedagógus munkássága elismeréseként
Szalaváriné Somlyai Klárának, a pécsi Kertváros Utcai
Általános Iskola tanárának,
példaérték´ú, kimagasló színvonalú, három évtizedes
munkásságáért
Szarka Andrásnak, a budapesti Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégium karbantartó-gondnokának,
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei
A környezetvédelmi miniszter
18/2001. (VIII. 27.) KöM
rendelete
a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet b´óvítésér´ól

több évtizedes eredményes oktató-nevel´ó munkásságáért
Szunyi Gabriellának, a szentistváni Általános Iskola
tanítójának.

A pénzügyminiszter el´óterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom
az állami pénzügyi-gazdasági ellen´órzésben végzett
három évtizedes kiemelked´ó tevékenységének elismeréséül
Dankó Gézának, az Állami Számvev´ószék irodavezet´ójének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)
kitüntetést adományozom
érdemes és eredményes munkásságuk elismeréseként
dr. Bacsa János pü. ezredesnek, a Vám- és Pénzügy´órség
Vegyvizsgáló Intézete parancsnokhelyettesének,
Csíkos Endre pü. ezredesnek, a Vám- és Pénzügy´órség
Országos Parancsnoksága vámigazgató-helyettesének,
Války Endre pü. ezredesnek, a Vám- és Pénzügy´órség
Országos Parancsnoksága pénzügyi igazgatójának,
Lengyel Árpád pü. ´órnagynak, a Szolnoki Vámhivatal
parancsnokának.

A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény
24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának
b) pontjában kapott felhatalmazás és a 82. §-ának (4) bekezdése alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
Védetté nyilvánítom és a 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelettel létesített Boronka-melléki Tájvédelmi Körzethez
csatolom a Marcali 0346, Nagybajom 0272, 0278, 0282/1,
0282/a, 0282/c, 0284, 0288, 0289, 0295/3, 0299/7, 0301,
0303—0306, 0308, 0313/1, 0316/1, 0875/6, 0876, 0878,
0421—0423 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú összesen 399,5 hektár kiterjedés´ú területet.

2. §
A védetté nyilvánítás célja és indoka a jellegzetes bels´ósomogyi erd´ós táj él´óvilágának meg´órzése, a veszélyeztetett, valamint a vándorló fajok zavartalan életfeltételeinek, a populációk természetes kapcsolatrendszerének
megóvása, a víz és más környezeti elemek tisztaságának
meg´órzése, eutrofizációjának megakadályozása, az él´óhelynek megfelel´ó talajvízszint, illetve vízellátottság biztosítása.
3. §
A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítésér´ól és a
természetvédelmi kezel´ó megnevezésér´ól szóló 9/1991.
(IV. 26.) KTM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezel´ói feladatait a Duna—Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.’’

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

a Köztársaság elnöke

környezetvédelmi miniszter
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó
miniszter
15/2001. (VIII. 27.) MeHVM
rendelete
az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végz´ó
szervezetekr´ól, illetve a kijelölésükre vonatkozó
szabályokról
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján, valamint
a fogyasztóvédelemr´ól szóló 1997. évi CLV. törvény
56. §-ában kapott felhatalmazás alapján a m´úszaki termékek megfelel´óségét vizsgáló, ellen´órz´ó és tanúsító szervezetek kijelölésér´ól szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R .) foglaltaknak megfelel´óen, a
fokozott biztonságú, illetve min´ósített elektronikus aláírás
el´óállításához felhasználható aláírás-létrehozó eszköz és
egyéb elektronikus aláírási termék (a továbbiakban: elektronikus aláírási termék) min´ósítésére jogosult tanúsító
szervezetekr´ól, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról a következ´óket rendelem el:

Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végz´ó szervezetekre, valamint az ezek
kijelölésére irányuló eljárásban részt vev´ó személyekre és
szervezetekre.

Értelmez´ó rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) mértékadó el´óírás: jogszabályban, szabványban vagy
egyéb m´úszaki el´óírásban meghatározott követelmény;
b) kijelölt tanúsító szervezet: olyan személy vagy szervezet, amely az elektronikus aláírási termék megfelel´óségének tanúsítására a kijelölésben foglaltak szerint jogosult;
c) megfelel´óségi tanúsítvány: a kijelölt tanúsító szervezet által kibocsátott okirat, amely igazolja, hogy a termék
megfelel az elektronikus aláírási termékekkel szemben
támasztott mértékadó el´óírásokban meghatározott követelményeknek;
d) tanúsítás: olyan eljárás, amely alapján egy független,
hatósági jogosítványokkal nem rendelkez´ó, Magyarországon
székhellyel vagy lakóhellyel rendelkez´ó, kijelölt tanúsító
szervezet írásban igazolja, hogy az elektronikus aláírási
termék megfelel a mértékadó el´óírásokban meghatározott
követelményeknek.
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A kijelölési eljárás megkezdése
3. §

(1) A kijelöl´ó a feladat- és hatáskörébe utalt, jogszabályban el´óírt tanúsítási tevékenységre szóló kijelölést a kijelölést kér´ó (a továbbiakban: kérelmez´ó) kérelme alapján
adja meg.
(2) A kérelmet a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai
Kormánybiztosságán (a továbbiakban: IKB) e rendelet
alapján m´úköd´ó Kijelölési Bizottsághoz (a továbbiakban:
bizottság) kell benyújtani.
(3) A bizottság tagjait és közülük a bizottság vezet´ójét a
kijelöl´ó határozza meg. A bizottságnak öt tagja és két
póttagja van. A bizottság vezet´ójének és tagjainak megbízása öt évre szól. A bizottság m´úködési rendjét maga
alakítja ki.
(4) A bizottságba a Nemzeti Akkreditáló Testület
(a továbbiakban: NAT) és a Magyar Szabványügyi Testület
egy-egy tagot jelölhet, jelölését új jelölt megjelölésével
egyidej´úleg az általa jelölt tag megbízásának lejárta el´ótt is
visszavonhatja.
(5) A kijelöl´ó a (4) bekezdésben foglaltakon túl akkor
módosíthatja a bizottság összetételét, ha valamely tag
körülményeiben a bizottsági tevékenységével összefügg´ó
változás következik be.
(6) A kijelölési eljárásban póttag vesz részt a bizottság
azon tagja helyett, aki
a) a kérelmez´óben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
b) a kérelmez´ó választott testületeiben tisztséget visel,
c) a kérelmez´óvel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve
d) a kérelmez´ónél egyéb vezet´ó beosztást tölt be.
(7) Nem lehet a bizottság tagja, aki kijelölt tanúsító
szervezettel, illet´óleg elektronikus aláírási terméket gyártó,
importáló, forgalmazó, illetve elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezettel
áll a (6) bekezdés szerinti jogviszonyban.

4. §
(1) A kijelöl´ó a bizottság javaslata alapján — mérlegelve
az abban foglaltakat — hozza meg döntését.
(2) A kijelölésre, illet´óleg annak megszüntetésére
vonatkozó eljárásra az elektronikus aláírásról szóló 2001.
évi XXXV. törvény, az államigazgatási eljárásról szóló
1957. évi IV. törvény és az R. szabályait kell alkalmazni.

A kérelmez´óvel szembeni követelmények
5. §
(1) A kijelölési kérelmet az 1. számú mellékletben foglalt
kérelmen kell a bizottsághoz benyújtani.
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(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) cégjegyzékben nyilvántartott kérelmez´ó esetén
három hónapnál nem régebbi cégkivonatot (eredeti vagy
hiteles másolatban), valamint a létesít´ó okirat hiteles
másolatát, egyéni cégnek nem min´ósül´ó egyéni vállalkozó
esetén az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
egyéb szervezetek esetén a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló közokiratot, illetve a létesít´ó okirat
hiteles másolatát;
b) a tanúsítási tevékenységre vonatkozó eljárási szabályzatokat;
c) a védjegyeztetett tanúsítási jelölés másolatát,
amennyiben a kérelmez´ó rendelkezik ilyennel;
d) a felel´ósségbiztosítási szerz´ódés megkötését igazoló
okiratot.
(3) A kérelmez´ó a 6—7. §-okban, valamint a 10. §-ban,
továbbá az R . 4. §-ában foglalt követelmények szerinti
megfelel´óségének vizsgálatát a bizottság nevében eljáró, az
informatikai kormánybiztos által megbízott szakért´ókb´ól
álló csoport (a továbbiakban: auditáló csoport) végzi, mely
a vizsgálatról min´ósít´ó jegyz´ókönyvet bocsát ki, és azt
három napon belül a bizottság rendelkezésére bocsátja. Az
auditáló csoportban a NAT egy szakért´óvel jogosult képviseltetni magát.
(4) Az auditáló csoport tevékenységében nem vehet
részt olyan személy, akire nézve a 3. § (6)—(7) bekezdésében foglalt körülmények valamelyike fennáll, továbbá a
kijelölési bizottság tagja.
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e) a kérelmez´ó felel´ósségviselésének rendjét;
f) a kérelmez´ó által végzend´ó tanúsítási tevékenységnek a kérelmez´ó szervezetén, m´úködési rendjén belüli
kell´ó elkülönülését, amennyiben a kérelmez´ó az e rendeletben szabályozott tanúsítási tevékenységen kívül más
tevékenységet is végez;
g) a tanúsítási tevékenységet végz´ó személyzet díjazásának függetlenségét az elvégzett tanúsítások számától,
illetve a tanúsítási eljárások eredményét´ól.

7. §
A kérelmez´ónek — az akkreditálásra vonatkozó szabványsorozatban rögzített követelmények teljesítésén túlmen´óen — rendelkeznie kell
a) az általa m´úködtetett tanúsítási rendszer és az eljárások (beleértve a rendszeres termékellen´órzések) leírását
tartalmazó részletes szabályzattal;
b) tanúsítási jelöléssel való rendelkezés esetén a tanúsítási jelölés formájának, jelentésének, a jelöléshasználat
engedélyezésének és visszavonásának, valamint a jelöléssel
való visszaélések esetén követend´ó eljárásoknak a leírásával;
c) hatályos felel´ósségbiztosítási szerz´ódéssel;
d) a tanúsítási tevékenység végzéséhez szükséges megfelel´ó szakmai képzettséggel és gyakorlati felkészültséggel,
figyelembe véve a kérelmez´ó által igénybe venni kívánt
közrem´úköd´ók szakmai képzettségét és gyakorlati felkészültségét is.

6. §
(1) Az auditáló csoport a min´ósít´ó jegyz´ókönyv elkészítése
során a tanúsítási tevékenységgel kapcsolatban vizsgálja,
hogy a kérelmez´ó rendelkezik-e a szükséges személyi, szakmai és tárgyi feltételekkel.

Kijelölés

(2) Az auditáló csoport eljárása során vizsgálja különösen az alábbiakat:
a) a kérelmez´ó szervezeti felépítését, m´úködési és eljárási szabályait, általános szerz´ódési feltételeit;
b) a vezet´ók és a személyzet, valamint a tanúsítási tevékenység kapcsán a kérelmez´ó által igénybe vett közrem´úköd´ók szakmai képzettségét, gyakorlati felkészültségét;
c) a kérelmez´ó függetlenségét az elektronikus aláírási
terméket gyártó, importáló és forgalmazó gazdálkodó
szervezetekt´ól, illetve elektronikus aláírással kapcsolatos
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól; így különösen azt,
hogy a kérelmez´ó saját maga vagy vezet´ó tisztségvisel´óje
végez-e ilyen tevékenységet, illetve ilyen tevékenységet
végz´ó szervezetben a kérelmez´ó vezet´ó tisztségvisel´ó-e,
illet´óleg rendelkezik-e tulajdoni részesedéssel;
d) m´úköd´ó min´óségirányítási rendszer meglétét vagy
annak tervezetét;

A kijelöl´ó — a bizottság javaslatára — a kérelmez´ó
szervezet részére — határozott — legfeljebb 3 éves id´ótartamra, e rendelet 2. számú melléklete szerinti kijelölési
okiratot ad ki. A kijelölés tényét a kijelöl´ó a Magyar
Közlöny Hivatalos Értesít´ójében közzéteszi.

8. §

9. §
(1) A kijelölési eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentációt (kérelmet, kérelemhez benyújtott mellékleteket) a bizottság tárolja és ´órzi.
(2) A bizottság a kijelölt tanúsító szervezet részére kiadott kijelölési okirat hiteles másolatát a kijelölést követ´ó
3 munkanapon belül köteles megküldeni a Hírközlési F´ófelügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
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Eljárási szabályok a kijelölés után
10. §
(1) A kijelölt tanúsító szervezetnek a kijelölést követ´óen is folyamatosan meg kell felelnie a 6—7. §-okban
meghatározott kijelölési feltételeknek. A kijelölési feltételeknek való megfelelést a bizottság, illetve a Felügyelet
ellen´órzi. E célból a kijelölt tanúsító szervezet köteles
lehet´óvé tenni, hogy a bizottság, illetve a Felügyelet képvisel´ói a szervezet helyiségeibe, területére bármikor beléphessenek, a kijelöléssel kapcsolatos tevékenységet érint´ó
iratokat, jegyz´ókönyveket, tanúsítványokat megtekinthessék, és a szükséges ellen´órzéseket elvégezhessék.
(2) A kijelölt tanúsító szervezet köteles a bizottságnál és
a Felügyeletnél írásban haladéktalanul bejelenteni, ha a
kijelölés személyi, illet´óleg tárgyi feltételeiben (különösen
a tulajdonosban, a fontos vezet´ó munkakörben dolgozók
személyében, a közrem´úköd´ó személyében) a kijelöléskori
állapothoz képest bármilyen változás következik be, legkés´óbb a változást követ´ó 3 munkanapon belül.
(3) A kijelölt tanúsító szervezet köteles a bizottsággal és
a Felügyelettel az (1)—(2) bekezdésekben foglaltak végrehajtása céljából együttm´úködni.
(4) A Felügyelet az általa végzett ellen´órzések megállapításairól köteles a bizottságot folyamatosan tájékoztatni.
(5) A kijelölt tanúsító szervezet köteles évente beszámolót
küldeni tevékenységér´ól a kijelöl´ó részére. A beszámoló
tartalmazza a kijelölt tanúsító szervezet tevékenységének
részletes bemutatását, valamint a kijelölési feltételek teljesülésének értékelését.
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c) a megfelel´óségi tanúsítvány kiadásának keltét,
d) visszavonás esetén annak indokát.
(2) A kijelölt tanúsító szervezet az általa kiadott megfelel´óségi tanúsítványok másolati példányait, valamint a
kiadott tanúsítvány alapjául szolgáló kérelmek és azok
mellékleteinek eredeti példányait 10 évig köteles meg´órizni.

A kijelölés visszavonása és törlése
12. §
(1) A kijelöl´ó a bizottság javaslatára a kijelölést törli, ha
a) a kijelölési okiratban megjelölt határid´ó lejár,
b) a kijelölt tanúsító szervezet ezt kéri,
c) a kijelölt tanúsító szervezet megsz´únik.
(2) A kijelöl´ó a bizottság javaslatára a kijelölést visszavonja és a kijelölt tanúsító szervezetet törli a nyilvántartásból, ha
a) a kijelölt tanúsító szervezet már nem felel meg a
kijelölés követelményeinek,
b) a bizottság megállapította, hogy a kijelölt tanúsító
szervezet a tevékenységével összefügg´ó, jogszabályokban
meghatározott kötelezettségeit, illet´óleg a mértékadó el´óírásokat megszegte.
(3) A kijelöl´ó a bizottság javaslatára ideiglenes intézkedéssel a tanúsító tevékenységre való jogosultságot azonnali
hatállyal felfüggeszti, amennyiben a kijelölt tanúsító szervezet m´úködését és alaptevékenységét súlyosan veszélyeztet´ó körülmény áll fenn. A felfüggesztés id´ótartama
30 nap, amely egy alkalommal meghosszabbítható.
(4) A kijelölés törlését és visszavonását a kijelöl´ó a
Magyar Közlöny Hivatalos Értesít´ójében teszi közzé.

(6) A kijelölt tanúsító szervezet köteles a megsz´únése
iránt indított eljárást a befejezését legkés´óbb 30 nappal
megel´óz´óen bejelenteni a bizottságnak. A kijelölt tanúsító
szervezet jogutódjával kapcsolatban kérelemre új kijelölési
eljárást kell lefolytatni.

(5) Amennyiben a kijelölt tanúsító szervezet megsz´únik,
köteles a 11. § (2) bekezdésében meghatározott iratokat a
kijelöl´ó részére meg´órzés céljából átadni.

(7) A kijelölés id´ótartamának lejárta esetén kérelemre
új kijelölési eljárást kell lefolytatni.

Záró rendelkezések
13. §

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 5. napon lép
hatályba.

(1) A kijelölt tanúsító szervezet a megfelel´óségi tanúsítvány kiadását, valamint a megfelel´óségi tanúsítvány
visszavonását köteles a kiadás, illetve a visszavonás napjától számított három munkanapon belül a Felügyeletnek
bejelenteni. A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a megfelel´óségi tanúsítványban foglalt elektronikus
aláírási termék gyártójának nevét,
b) a termék sorozatának vagy típusának megnevezését
(azonosítóját),

(2) A 2. § d) pontjának helyébe a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló nemzetközi szerz´ódést kihirdet´ó törvény hatálybalépésével
egyidej´úleg a következ´ó rendelkezés lép:
,,d) tanúsítás: olyan eljárás, amely alapján egy független,
hatósági jogosítványokkal nem rendelkez´ó, Magyarországon
székhellyel vagy lakóhellyel rendelkez´ó kijelölt tanúsító
szervezet, vagy az Európai Unió valamely tagállamának
eljárása szerint nyilvántartásba vett tanúsító szervezet írásban igazolja, hogy az elektronikus aláírási termék az el´óírt
követelményeknek megfelel;’’
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14. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az egyes
hírközlési és informatikai termékek megfelel´óségét vizsgáló
vagy ellen´órz´ó, illet´óleg tanúsító szervezetek kijelölésének
részletes szabályairól szóló 22/1999. (VIII. 4.) KHVM rendelet 1. §-a a következ´ó új bekezdéssel egészül ki:
,,(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az elektronikus
aláírási termékre.’’
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a távközlési min´óségfelügyeleti díj vetítési alapjáról
és fizetési feltételeir´ól szóló 20/1999. (VII. 21.) KHVM
rendelet 2. §-ának (3) bekezdéséhez f´úzött 9. lábjegyzet.

Dr. Stumpf István s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó
miniszter

1. számú melléklet a 15/2001. (VIII. 27.) MeHVM rendelethez
Illetékbélyeg
helye
KÉRELEM
a 15/2001. (VIII. 27.) MeHVM rendelete alapján kérelmezem kijelölési okirat kiadását
elektronikus aláírási termékek megfelel´óségének tanúsítása tárgyában
1. A kérelmez´ó adatai
a) A kérelmez´ó neve és címe
Név: ............................................................................................................................................................................................
Cím (székhely): ........................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................................................
Telefax: ......................................................................................................................................................................................
b) Cégjegyzék, illetve a hatósági, bírósági nyilvántartás adatai
A cégjegyzéket vezet´ó cégbíróság, bíróság, illetve hatóság (körzetközponti jegyz´ó) neve: .........................................
A cégbejegyzés, bírósági vagy hatósági bejegyzés id´ópontja, az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásának napja,
illetve ezek hiányában a létrehozó okirat kelte: .................................................................................................................
A kérelmez´ó cégjegyzékszáma, illetve nyilvántartási száma: ............................................................................................
Cégforma (rt., kft. stb.), illetve szervezeti forma, egyéni vállalkozói min´óség jelölése: ...............................................
Állományi létszám: ..................................................................................................................................................................
c) A kérelmez´ó felel´ós vezet´óje
Név: ............................................................................................................................................................................................
Beosztás: ...................................................................................................................................................................................
Cím: ...........................................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................................................
Telefax: ......................................................................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................................
d) A kérelmez´ó részér´ól a kijelöl´óvel, illetve a Hírközlési F´ófelügyelettel való kapcsolattartásért felel´ós személy
Név: ............................................................................................................................................................................................
Beosztás: ...................................................................................................................................................................................
Cím: ...........................................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................................................................
Telefax: ......................................................................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................................
e) Meghosszabbítási kérelem esetén a kijelölési okirat száma:.............................................................................................
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2. A kijelölés szakterületére vonatkozó mértékadó el´óírások megjelölésével:
3. A kijelölés szakterületén dolgozó felel´ós alkalmazottak, illetve közrem´úköd´ók
Neve: ................................................................................................................................................................................................
Képzettsége: ...................................................................................................................................................................................
Gyakorlata: .....................................................................................................................................................................................
4. Mellékletként csatolva a kérelmez´ó azon dokumentumai, amelyek a kijelölés iránti kérelem megalapozottságát
igazolják:
a) A létesít´ó okirat vagy egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve a cégkivonat eredeti vagy hiteles
másolati példánya, amely a kérelem benyújtásakor három hónapnál nem régebbi;
b) A kérelmez´ó min´óségügyi kézikönyve vagy ennek a kijelölés szakterületéhez kapcsolódó része, ennek hiányában
egyéb, a kijelölési kérelmet megalapozó iratok (pl. szervezeti és m´úködési szabályzat, vizsgálati el´óírás stb.);
c) A nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismerések hiteles másolata;
d) A felel´ósségbiztosítási szerz´ódés megkötését igazoló okirat;
e) A kérelmez´ó általános szerz´ódési feltételei;
f) A tanúsítási tevékenységre vonatkozó eljárási szabályzatai.
5. R endelkezik-e a kérelmez´ó védjegyeztetett tanúsítási vagy jóváhagyási jelöléssel?
Igen,
Nem
Alkalmazzák-e a jelölést a gyártók?
Igen,
Nem
6. A kérelmez´óvel szembeni követelmények teljesítése
a) A kérelmez´ó független-e az elektronikus aláírási termékeket gyártó, importáló és forgalmazó gazdálkodó szervezetekt´ól, illetve az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól?
Igen,
R észben, éspedig
b) Szervezeti felépítése, általános m´úködése és a szervezeten belüli min´óségirányítási rendszere tekintetében megfelel-e az akkreditálásra vonatkozó szabványsorozatban rögzített követelményeknek?
c) R endelkezik-e a megfelel´ó képzettséggel és gyakorlattal rendelkez´ó személyzettel?
Igen,
R észben, éspedig
d) A tanúsítási tevékenységet végz´ó személyzet díjazása független-e az elvégzett tanúsítások számától, illetve a
tanúsítási eljárások eredményét´ól?
Igen,
R észben, éspedig
e) Ha végzett ilyet, közölje a kérelem benyújtását megel´óz´ó 2 év tanúsítási statisztikáját
Vonatkozó el´óírás
Elvégzett tanúsítások száma
f) Hány f´ó személyzet foglalkozik a tanúsítási tevékenységgel?
7. Közrem´úköd´ók
a) A kérelmez´ó a tanúsítási tevékenységhez igénybe vesz-e közrem´úköd´óket?
Igen,
R észben, éspedig
b) Ha igen, sorolja fel közrem´úköd´óit (névvel, címmel), és részletezze a kérelmez´ó tanúsítási tevékenysége kapcsán
végzett tevékenységüket.
c) Csatolta-e érvényes írásbeli megállapodását a közrem´úköd´óivel?
Igen,
R észben, éspedig
d) Min´ósíti-e a közrem´úköd´óit?
Igen,
R észben, éspedig
e) Ha igen, van-e írásos eljárása a közrem´úköd´ók min´ósítésére?
Igen,
R észben, éspedig
f) A tanúsítást milyen vizsgálati dokumentumokra és vizsgáló szervezetekre alapozza?
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8. Bizalmas ügykezelés
Biztosítva van-e az információk bizalmas kezelése a szervezet minden szintjén?
Igen,
Nem,
R észben, éspedig
9. Kiadványok
a) Van-e a tanúsításra kérelmez´ó szervezetnek eljárása a tevékenységével érintett szervezetek, termékek és tanúsító
iratok jegyzékének elkészítésére, ennek karbantartására, valamint nyilvánosságra hozatalára?
Igen,
Nem
b) Nyilvánosságra hozza-e az eljárási szabályzatát a tevékenységét igénybevev´ók számára?
Igen,
Nem
10. Tanúsító iratok, tanúsítási jelölések alkalmazásának ellen´órzése
a) Van-e a szervezetnek dokumentált eljárása az általa kiadott tanúsító iratok/tanúsítási jelölések alkalmazásának
hatékony ellen´órzésére?
Igen,
Nem
b) Tesz-e a szervezet megfelel´ó intézkedéseket a tanúsító iratok/tanúsítási jelölések megtéveszt´ó használata vagy
a tanúsításra vonatkozó helytelen hivatkozások esetén?
Igen,
Nem
c) Van-e a szervezetnek dokumentált eljárása az általa kiadott tanúsító iratok/tanúsítási jelölések visszavonására
és törlésére?
Igen,
Nem
Kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..........................................................................................
...........................................................................
cégszer´ú aláírás

2. számú melléklet a 15/2001. (VIII. 27.) MeHVM rendelethez
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
MINISZTERELNÖKI HIVATAL
MINISZTER
Szám: ............/200....
KIJELÖLÉSIOKIRAT
az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végz´ó szervezetekr´ól, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló
15/2001. (VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján megállapítom, hogy
....................................................................................................
............................ (név)
....................................................................................................
............................ (cím)
a lefolytatott ellen´órzés szerint megfelel a hivatkozott jogszabályban el´óírt feltételeknek, ezért írásban el´óterjesztett
kérelme alapján 200..... év ..................... hó ...... napjáig kijelölöm az elektronikus aláírási termékek megfelel´óségének
tanúsítására, az alábbi mértékadó el´óírások szerint:
....................................................................................................
....................................................................................................
........
A kijelölt tanúsító szervezet a tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó alapvet´ó követelmények következetes és
pontos megtartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezett´ól elvárható magas színvonalon köteles ellátni. A kijelölt
tanúsító szervezet felel´ós az általa bevont közrem´úköd´ókért, akikre vele azonos feltételek vonatkoznak. A kijelölt
tanúsító szervezet köteles a bizottság és a hírközlési hatóság által végzett ellen´órzés lefolytatásában közrem´úködni.
Budapest, 200..... év ............................... hó ....... nap.
...........................................................................
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
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III. rész

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
96/2001. (VIII. 27.) KE
határozata
Csörög községgé nyilvánításáról
A belügyminiszter el´óterjesztésére Sz´ód község Csörög
elnevezés´ú településrészét Csörög néven községgé nyilvánítom.
Ez a határozat a kihirdetését követ´ó önkormányzati
általános választás napjával lép hatályba.
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A Köztársaság Elnökének
98/2001. (VIII. 27.) KE
határozata
Károlyháza községgé nyilvánításáról
A belügyminiszter el´óterjesztésére Kimle község
Károlyháza elnevezés´ú településrészét Károlyháza néven
községgé nyilvánítom.
Ez a határozat a kihirdetését követ´ó önkormányzati
általános választás napjával lép hatályba.
Budapest, 2001. augusztus 23.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Budapest, 2001. augusztus 23.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A Köztársaság Elnökének
97/2001. (VIII. 27.) KE
határozata

A Köztársaság Elnökének
99/2001. (VIII. 27.) KE
határozata
Rákóczibánya községgé nyilvánításáról
A belügyminiszter el´óterjesztésére Bátonyterenye város
Rákóczitelep elnevezés´ú településrészét Rákóczibánya
néven községgé nyilvánítom.
Ez a határozat a kihirdetését követ´ó önkormányzati
általános választás napjával lép hatályba.
Budapest, 2001. augusztus 23.
Mádl Ferenc s. k.,

Daruszentmiklós községgé nyilvánításáról

a Köztársaság elnöke

A belügyminiszter el´óterjesztésére El´ószállás nagyközség Daruhegy és Kisszentmiklós elnevezés´ú településrészeit Daruszentmiklós néven községgé nyilvánítom.
Ez a határozat a kihirdetését követ´ó önkormányzati
általános választás napjával lép hatályba.
Budapest, 2001. augusztus 23.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A Köztársaság Elnökének
100/2001. (VIII. 27.) KE
határozata
Szarvask´ó községgé nyilvánításáról

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter el´óterjesztésére Eger megyei jogú
város Szarvask´ó elnevezés´ú településrészét — a korábbi
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egyesítés megszüntetésével — Szarvask´ó néven községgé
nyilvánítom. Szarvask´ó községgé nyilvánítása nem érinti
Eger megyei jogú város városi címét.
Ez a határozat a kihirdetését követ´ó önkormányzati
általános választás napjával lép hatályba.
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Ez a határozat a kihirdetését követ´ó önkormányzati
általános választás napjával lép hatályba.
Budapest, 2001. augusztus 23.
Mádl Ferenc s. k.,

Budapest, 2001. augusztus 23.
Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

a Köztársaság elnöke

Dr. Pintér Sándor s. k.,
Ellenjegyzem:

belügyminiszter

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A Köztársaság Elnökének
101/2001. (VIII. 27.) KE
határozata
Szorgalmatos községgé nyilvánításáról
A belügyminiszter el´óterjesztésére Tiszavasvári város
Szorgalmatos elnevezés´ú településrészét Szorgalmatos
néven községgé nyilvánítom.
Ez a határozat a kihirdetését követ´ó önkormányzati
általános választás napjával lép hatályba.

A Köztársaság Elnökének
103/2001. (VIII. 27.) KE
határozata
Zákányfalu községgé nyilvánításáról
A belügyminiszter el´óterjesztésére Zákány község
Zákányfalu elnevezés´ú településrészét Zákányfalu néven
községgé nyilvánítom.
Ez a határozat a kihirdetését követ´ó önkormányzati
általános választás napjával lép hatályba.
Budapest, 2001. augusztus 23.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Budapest, 2001. augusztus 23.
Mádl Ferenc s. k.,

Ellenjegyzem:

a Köztársaság elnöke

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Ellenjegyzem:
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A Köztársaság Elnökének
102/2001. (VIII. 27.) KE
határozata

A Kormány határozatai
A Kormány
1099/2001. (VIII. 27.) Korm.
határozata

Tiszasz´ól´ós községgé nyilvánításáról

a MÁV Rt. és a GySEV Rt. m´úköd´óképességéhez
és fejlesztéséhez szükséges hitelfelvételr´ól és az ehhez
kapcsolódó állami kezességvállalásról

A belügyminiszter el´óterjesztésére Tiszafüred város
Tiszasz´ól´ós elnevezés´ú településrészét — a korábbi egyesítés megszüntetésével — Tiszasz´ól´ós néven községgé nyilvánítom. Tiszasz´ól´ós községgé nyilvánítása nem érinti
Tiszafüred városi címét.

A Kormány a MÁV Rt. 2001. évi m´úköd´óképességének
biztosítása, a MÁV Rt. és a GySEV Rt. fejlesztési forrásainak kiegészítése, adósságszolgálatuk mérséklése érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
33. és 42. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és
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2002. évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 36. és 37. §-a alapján
1. kezességet vállal a Kötv. 36. §-ának (1) bekezdése
alapján a MÁV Rt. m´úköd´óképességéhez és fejlesztési
forrásainak kiegészítéséhez felveend´ó 24 milliárd forint
hitel és annak járulékai visszafizetésére a központi költségvetés terhére, a kezességvállalási díj elengedése mellett az
alábbi bontásban:
a) készfizet´ó kezességet vállal a MÁV R t. 2001. évi
személyszállítási alapellátása veszteségének részbeni
finanszírozását szolgáló 10 milliárd forint forgóeszközpótló hitel, a gázolajtároló és -feladó berendezések korszer´úsítése megkezdéséhez 3,5 milliárd forint beruházási
hitel, valamint az orosz dízel motorkocsik beszerzésének
megkezdésével összefüggésben felmerül´ó vámköltség
finanszírozásához 1,5 milliárd forint m´úködési hitel felvételére,
b) egyszer´ú kezességet vállal a 2001. évben a vasúti
alaptevékenységhez szükséges gördül´óállomány felújítási
program folytatásához az EUROFIMA-tól 35 millió EUR
(9 milliárd forint) kölcsön felvételére
azzal, hogy e pénzeszközök felhasználásánál — ahol az a
közbeszerzés hatálya alá tartozik — a közbeszerzési törvény rendelkezéseit alkalmazni kell;
pénzügyminiszter
közlekedési és vízügyi miniszter
Határid´ó: azonnal
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b) a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt,
hogy a 3. a) pontban említett szerz´ódéseket a Magyar Köztársaság nevében aláírja;
Felel´ós: pénzügyminiszter
Határid´ó: a tárgyalások lefolytatását követ´óen azonnal
4. tudomásul veszi, hogy az 1. és 2. pontban megjelölt
hitelek felvétele csak állami kezességvállalással (egyszer´ú,
illetve készfizet´ó) válik lehet´óvé nemzetközi megállapodás, illetve a kölcsönt nyújtó bankok bels´ó szabályai
alapján.
5. E határozat közzétételével egyidej´úleg a MÁV R t.
által állami kezességvállalással felvett fejlesztési hitelek
átvállalásáról szóló 2258/1999. (X. 14.) Korm. határozat és
a MÁV R t. átfogó reformjáról szóló 2373/1999. (XII. 27.)
Korm. határozat hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Felel´ós:

2. egyetért — a központi költségvetés terhére a Kötv.
37. §-ának a) pontja alapján történ´ó állami készfizet´ó
kezességvállalással (garanciával), a kezességvállalási díj elengedése mellett — azzal, hogy
a) a MÁV R t. 10 db kétáramrendszer´ú villamosmozdony megvásárlásához 31 millió EUR (8 milliárd
forint),
b) a GySEV R t. 5 db kétáramrendszer´ú villamosmozdony megvásárlásához 15,5 millió EUR (4 milliárd
forint)
hosszú lejáratú hitelszerz´ódést kössön a német Újjáépítési
és Hitelbankkal (KfW);
Felel´ós:

közlekedési és vízügyi miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: azonnal
3. felhatalmazza
a) a pénzügyminisztert és a közlekedési és vízügyi
minisztert, hogy a 2. pontban említett hitelekkel kapcsolatos állami készfizet´ó kezességvállaláshoz (garanciához)
szükséges szerz´ódések létrehozása érdekében a német
Újjáépítési és Hitelbankkal (KfW) a tárgyalásokat
— a MÁV R t. és a GySEV Rt. képvisel´óinek bevonásával —
lefolytassa és a szerz´ódések szövegét parafálja,
Felel´ós:

pénzügyminiszter
közlekedési és vízügyi miniszter
Határid´ó: azonnal

A Kormány
1100/2001. (VIII. 27.) Korm.
határozata
az egységes digitális rádió-távközl´ó rendszer (EDR)
kialakításáról szóló 1074/2001. (VII. 13.) Korm.
határozat módosításáról
A Kormány az egységes digitális rádió-távközl´ó rendszer
(EDR) kialakításáról szóló 1074/2001. (VII. 13.) Korm.
határozatát (a továbbiakban: H.) az alábbiak szerint módosítja:
1. A H. 1. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1. A Kormány a zártcélú távközl´ó hálózatokról szóló
50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése
alapján engedélyezi, hogy a készenléti TETRA-rendszer
hálózatgazdája a közlekedési és vízügyi miniszter legyen.
A Kormány engedélyezi, hogy a készenléti TETR A-rendszer kiépítésére, üzemeltetésére, a folyamatos technológiai
követésre, valamint ezek pénzügyi fedezetének biztosítására a Magyar Posta R t. és a Magyar Fejlesztési Bank R t.
1 Mrd Ft alapt´ókéj´ú gazdasági társaságot hozzon létre
postai többségi tulajdonnal.
A Kormány felhívja az illetékes minisztereket, hogy utasítsák a Magyar Posta Rt.-t és a Magyar Fejlesztési Bank
Rt.-t az új részvénytársaság megalapítására. Felhívja
továbbá a közlekedési és vízügyi minisztert, hogy az el´óbbiekben meghatározott feladatok végrehajtása céljából a
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szükséges megállapodásokat a létrehozandó részvénytársasággal, annak megalapítása után kösse meg.
Felel´ós:

közlekedési és vízügyi miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: azonnal’’

2. A H. egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
5/2001. (VIII. 21.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a Magyar Szocialista
Párt által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában
meghozta a következ´ó
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgy´újt´ó ívet és
az azon szerepl´ó kérdést hitelesíti.
Az aláírásgy´újt´ó íveket az aláírásgy´újt´ó ív hitelesítésének joger´óre emelkedését´ól számított négy hónapon belül
egyszer lehet benyújtani az Országos Választási Bizottság
elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészít´ó aláírások érvénytelenek.
A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételt´ól számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál.

INDOKOLÁS
I.
A Magyar Szocialista Párt 2001. augusztus 1-jén aláírásgy´újt´ó ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. A kérelmez´ó országos népszavazást
kíván kezdeményezni a következ´ó kérdésben:
,,Akarja-e Ön, hogy a Munka Törvénykönyve a munkavállalóknak ismét heti két teljes pihen´ónapot biztosítson úgy, hogy ezek egyike vasárnap legyen, és a vasárnap
vagy más pihen´ónapon végzett munkáért kiemelt díjazás
járjon?’’
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II.

A benyújtott aláírásgy´újt´ó ívvel és az azon szerepl´ó kérdéssel kapcsolatban az Országos Választási Bizottság a
következ´ó jogszabályi rendelkezéseket vizsgálta:
Az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése szerint: ,,Országos
népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgy´úlés
hatáskörébe tartozó kérdés lehet.’’
Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése szerint: ,,Nem lehet
országos népszavazást tartani:
a) a költségvetésr´ól, a költségvetés végrehajtásáról, a
központi adónemekr´ól és illetékekr´ól, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeir´ól szóló törvények
tartalmáról,
b) hatályos nemzetközi szerz´ódésb´ól ered´ó kötelezettségekr´ól, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról,
c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésr´ól szóló rendelkezéseir´ól,
d) az Országgy´úlés hatáskörébe tartozó személyi és
szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekr´ól,
e) az Országgy´úlés feloszlásáról,
f) a Kormány programjáról,
g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és
szükségállapot kihirdetésér´ól,
h) a fegyveres er´ók külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról,
i) a helyi önkormányzat képvisel´ó-testületének feloszlatásáról,
j) a közkegyelem gyakorlásáról.’’
Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésr´ól
szóló 1998. évi III. törvény (Nsztv.) 2. §-a szerint: ,,Az
aláírásgy´újt´ó ív mintapéldányát az aláírásgy´újtés megkezdése el´ótt — hitelesítés céljából — be kell nyújtani az
Országos Választási Bizottsághoz.’’
Az Nsztv. 10. §-a szerint: ,,Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgy´újt´ó ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgy´úlés hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
c) a kérdés megfogalmazás nem felel meg a törvényben
foglalt követelményeknek,
d) az aláírásgy´újt´ó ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.’’
Az Nsztv. 13. § (1) bekezdése szerint: ,,A népszavazásra
feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelm´úen lehessen válaszolni.’’
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.)
118. § (3)—(5) bekezdése szerint: ,,(3) Valamennyi aláírásgy´újt´ó ívet a népszavazásra jogosult kérdéssel kell kezdeni.
Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.
(4) Az aláírásgy´újt´ó íveken a saját kez´ú aláírás mellett
— az aláírás hitelességének ellen´órzése céljából — fel kell
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tüntetni a kezdeményez´ó olvasható családi és utónevét,
lakcímét, valamint személyi azonosítóját.
(5) Az aláírásgy´újt´ó ívet az aláírásgy´újt´ó polgár az aláírásával látja el.’’

III.
Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta, hogy a
benyújtott aláírásgy´újt´ó ív, illetve az azon szerepl´ó kérdés
megfelel-e a hatályos törvényi rendelkezéseknek.
Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy
a népszavazás tárgya az Országgy´úlés hatáskörébe tartozik,
a feltett kérdésben az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésére
figyelemmel az országos népszavazás nem kizárt, a kérdés
megfogalmazása megfelel az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében
foglalt követelménynek, továbbá az aláírásgy´újt´ó ív megfelel a Ve. 118. § (3)—(5) bekezdésében foglalt alaki követelményeknek.

IV.
A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, a
28/C. § (5) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-án és 13. §
(1) bekezdésén, a Ve. 117. §-án, 118. § (3)—(5) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.
Dr. Máthé Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság
elnöke

Az Országos Választási Bizottság
6/2001. (VIII. 21.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a Magyar Szocialista
Párt által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában
meghozta a következ´ó
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgy´újt´ó ívet és
az azon szerepl´ó kérdést hitelesíti.
Az aláírásgy´újt´ó íveket az aláírásgy´újt´ó ív hitelesítésének joger´óre emelkedését´ól számított négy hónapon belül
egyszer lehet benyújtani az Országos Választási Bizottság
elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészít´ó aláírások érvénytelenek.
A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételt´ól számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál.
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I.

A Magyar Szocialista Párt 2001. augusztus 1-jén aláírásgy´újt´ó ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. A kérelmez´ó országos népszavazást kíván kezdeményezni a következ´ó kérdésben:
,,Akarja-e Ön, hogy az évenkénti nyugdíjemelés módjának meghatározásakor a keresetnövekedés mellett a nyugdíjasok fogyasztása (fogyasztói kosara) alapján számított
áremelkedést is figyelembe vegyék?’’

II.
A benyújtott aláírásgy´újt´ó ívvel és az azon szerepl´ó kérdéssel kapcsolatban az Országos Választási Bizottság a
következ´ó jogszabályi rendelkezéseket vizsgálta:
Az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése szerint: ,,Országos
népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgy´úlés
hatáskörébe tartozó kérdés lehet.’’
Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése szerint: ,,Nem lehet
országos népszavazást tartani:
a) a költségvetésr´ól, a költségvetés végrehajtásáról, a
központi adónemekr´ól és illetékekr´ól, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeir´ól szóló törvények
tartalmáról,
b) hatályos nemzetközi szerz´ódésb´ól ered´ó kötelezettségekr´ól, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról,
c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésr´ól szóló rendelkezéseir´ól,
d) az Országgy´úlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekr´ól,
e) az Országgy´úlés feloszlásáról,
f) a Kormány programjáról,
g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és
szükségállapot kihirdetésér´ól,
h) a fegyveres er´ók külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról,
i) a helyi önkormányzat képvisel´ó-testületének feloszlatásáról,
j) a közkegyelem gyakorlásáról.’’
Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésr´ól
szóló 1998. évi III. törvény (Nsztv.) 2. §-a szerint: ,,Az
aláírásgy´újt´ó ív mintapéldányát az aláírásgy´újtés megkezdése el´ótt — hitelesítés céljából — be kell nyújtani az
Országos Választási Bizottsághoz.’’
Az Nsztv. 10. §-a szerint: ,,Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgy´újt´ó ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgy´úlés hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,
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d) az aláírásgy´újt´ó ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.’’
Az Nsztv. 13. § (1) bekezdése szerint: ,,A népszavazásra
feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelm´úen lehessen válaszolni.’’
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.)
118. § (3)—(5) bekezdése szerint: ,,(3) Valamennyi aláírásgy´újt´ó ívet a népszavazásra jogosult kérdéssel kell kezdeni.
Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.
(4) Az aláírásgy´újt´ó íveken a saját kez´ú aláírás mellett
— az aláírás hitelességének ellen´órzése céljából — fel kell
tüntetni a kezdeményez´ó olvasható családi és utónevét,
lakcímét, valamint személyi azonosítóját.
(5) Az aláírásgy´újt´ó ívet az aláírásgy´újt´ó polgár az aláírásával látja el.’’
III.
Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta, hogy a
benyújtott aláírásgy´újt´ó ív, illetve az azon szerepl´ó kérdés
megfelel-e a hatályos törvényi rendelkezéseknek.
Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy
a népszavazás tárgya az Országgy´úlés hatáskörébe tartozik,
a feltett kérdésben az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésére
figyelemmel az országos népszavazás nem kizárt, a kérdés
megfogalmazása megfelel az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében
foglalt követelménynek, továbbá az aláírásgy´újt´ó ív megfelel a Ve. 118. § (3)—(5) bekezdésében foglalt alaki követelményeknek.
IV.
A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, a
28/C. § (5) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-án és 13. §
(1) bekezdésén, a Ve. 117. §-án, 118. § (3)—(5) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.
Dr. Máthé Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság
elnöke

Az Országos Választási Bizottság
7/2001. (VIII. 21.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a Magyar Szocialista
Párt által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában
meghozta a következ´ó
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgy´újt´ó ívet és
az azon szerepl´ó kérdést hitelesíti.

2001/94. szám

Az aláírásgy´újt´ó íveket az aláírásgy´újt´ó ív hitelesítésének joger´óre emelkedését´ól számított négy hónapon belül
egyszer lehet benyújtani az Országos Választási Bizottság
elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészít´ó aláírások érvénytelenek.
A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét´ól számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál.

INDOKOLÁS
I.
A Magyar Szocialista Párt 2001. augusztus 1-jén aláírásgy´újt´ó ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. A kérelmez´ó országos népszavazást kíván kezdeményezni a következ´ó kérdésben:
,,Akarja-e Ön, hogy békeid´óben a sorkatonai szolgálat
megsz´únjön és azt önkéntes hivatásos hader´ó váltsa fel?’’

II.
A benyújtott aláírásgy´újt´ó ívvel és az azon szerepl´ó kérdéssel kapcsolatban az Országos Választási Bizottság a
következ´ó jogszabályi rendelkezéseket vizsgálta:
Az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése szerint: ,,Országos
népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgy´úlés
hatáskörébe tartozó kérdés lehet.’’
Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése szerint: ,,Nem lehet
országos népszavazást tartani:
a) a költségvetésr´ól, a költségvetés végrehajtásáról, a
központi adónemekr´ól és illetékekr´ól, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeir´ól szóló törvények
tartalmáról,
b) hatályos nemzetközi szerz´ódésb´ól ered´ó kötelezettségekr´ól, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról,
c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésr´ól szóló rendelkezéseir´ól,
d) az Országgy´úlés hatáskörébe tartozó személyi és
szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekr´ól,
e) az Országgy´úlés feloszlásáról,
f) a Kormány programjáról,
g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és
szükségállapot kihirdetésér´ól,
h) a fegyveres er´ók külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról,
i) a helyi önkormányzat képvisel´ó-testületének feloszlatásáról,
j) a közkegyelem gyakorlásáról.’’
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Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésr´ól
szóló 1998. évi III. törvény (Nsztv.) 2. §-a szerint: ,,Az
aláírásgy´újt´ó ív mintapéldányát az aláírásgy´újtés megkezdése el´ótt — hitelesítés céljából — be kell nyújtani az
Országos Választási Bizottsághoz.’’
Az Nsztv. 10. §-a szerint: ,,Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgy´újt´ó ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgy´úlés hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben
foglalt követelményeknek,
d) az aláírásgy´újt´ó ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.’’
Az Nsztv. 13. § (1) bekezdése szerint: ,,A népszavazásra
feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelm´úen lehessen válaszolni.’’
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.)
118. § (3)—(5) bekezdése szerint: ,,(3) Valamennyi aláírásgy´újt´ó ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel kell kezdeni.
Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.
(4) Az aláírásgy´újt´ó íveken a saját kez´ú aláírás mellett
— az aláírás hitelességének ellen´órzése céljából — fel kell
tüntetni a kezdeményez´ó olvasható családi és utónevét,
lakcímét, valamint személyi azonosítóját.
(5) Az aláírásgy´újt´ó ívet az aláírásgy´újt´ó polgár az aláírásával látja el.’’

III.
Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta, hogy a
benyújtott aláírásgy´újt´ó ív, illetve az azon szerepl´ó kérdés
megfelelnek-e a hatályos törvényi rendelkezéseknek.
Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy
a népszavazás tárgya az Országgy´úlés hatáskörébe tartozik,
a feltett kérdésben az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésére
figyelemmel az országos népszavazás nem kizárt, a kérdés
megfogalmazása megfelel az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében
foglalt alaki követelményeknek.

IV.
A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, a
28/C. § (5) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-án és 13. §
(1) bekezdésén, a Ve. 117. §-án, 118. § (3)—(5) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.
Dr. Máthé Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság
elnöke
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Az Országos Választási Bizottság
8/2001. (VIII. 21.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a Magyar Szocialista
Párt által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában
meghozta a következ´ó
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgy´újt´ó ívet és
az azon szerepl´ó kérdést hitelesíti.
Az aláírásgy´újt´ó íveket az aláírásgy´újt´ó ív hitelesítésének joger´óre emelkedését´ól számított négy hónapon belül
egyszer lehet benyújtani az Országos Választási Bizottság
elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészít´ó aláírások érvénytelenek.
A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét´ól számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál.

INDOKOLÁS
I.
A Magyar Szocialista Párt 2001. augusztus 1-jén aláírásgy´újt´ó ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. A kérelmez´ó országos népszavazást kíván kezdeményezni a következ´ó kérdésben:
,,Akarja-e Ön, hogy a közoktatás az érettségi megszerzéséig minden tanuló számára térítésmentesen biztosítsa
legalább egy idegen nyelvb´ól a középfokú nyelvtudás megszerzésének és államilag elismert nyelvvizsga letételének
feltételeit?’’

II.
A benyújtott aláírásgy´újt´ó ívvel és az azon szerepl´ó kérdéssel kapcsolatban az Országos Választási Bizottság a
következ´ó jogszabályi rendelkezéseket vizsgálta:
Az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése szerint: ,,Országos
népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgy´úlés
hatáskörébe tartozó kérdés lehet.’’
Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése szerint: ,,Nem lehet
országos népszavazást tartani:
a) a költségvetésr´ól, a költségvetés végrehajtásáról, a
központi adónemekr´ól és illetékekr´ól, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeir´ól szóló törvények
tartalmáról,
b) hatályos nemzetközi szerz´ódésb´ól ered´ó kötelezettségekr´ól, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról,
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c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésr´ól szóló rendelkezéseir´ól,
d) az Országgy´úlés hatáskörébe tartozó személyi és
szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekr´ól,
e) az Országgy´úlés feloszlásáról,
f) a Kormány programjáról,
g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és
szükségállapot kihirdetésér´ól,
h) a fegyveres er´ók külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról,
i) a helyi önkormányzat képvisel´ó-testületének feloszlatásáról,
j) a közkegyelem gyakorlásáról.’’
Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésr´ól
szóló 1998. évi III. törvény (Nsztv.) 2. §-a szerint: ,,Az
aláírásgy´újt´ó ív mintapéldányát az aláírásgy´újtés megkezdése el´ótt — hitelesítés céljából — be kell nyújtani az
Országos Választási Bizottsághoz.’’
Az Nsztv. 10. §-a szerint: ,,Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgy´újt´ó ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgy´úlés hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben
foglalt követelményeknek,
d) az aláírásgy´újt´ó ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.’’
Az Nsztv. 13. § (1) bekezdése szerint: ,,A népszavazásra
feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelm´úen lehessen válaszolni.’’
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.)
118. § (3)—(5) bekezdése szerint: ,,(3) Valamennyi aláírásgy´újt´ó ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel kell kezdeni.
Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.
(4) Az aláírásgy´újt´ó íveken a saját kez´ú aláírás mellett
— az aláírás hitelességének ellen´órzése céljából — fel kell
tüntetni a kezdeményez´ó olvasható családi és utónevét,
lakcímét, valamint személyi azonosítóját.
(5) Az aláírásgy´újt´ó ívet az aláírásgy´újt´ó polgár az aláírásával látja el.’’

2001/94. szám
IV.

A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, a
28/C. § (5) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-án és 13. §
(1) bekezdésén, a Ve. 117. §-án, 118. § (3)—(5) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.
Dr. Máthé Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság
elnöke

Az Országos Választási Bizottság
9/2001. (VIII. 21.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a dr. Illés Tamás és
dr. Bálint Tamás által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában meghozta a következ´ó
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgy´újt´ó ív és
az azon szerepl´ó kérdés hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét´ól számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál.

INDOKOLÁS
I.
Dr. Illés Tamás és dr. Bálint Tamás 2001. augusztus 7-én
aláírásgy´újt´ó ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos
Választási Bizottsághoz. A kérelmez´ók országos népszavazást kívánnak kezdeményezni a következ´ó kérdésben:
,,Egyetért-e azzal, hogy a népszavazás kezdeményezésére szolgáló aláírásgy´újt´ó íven egynél több kérdés is szerepelhessen?’’

III.
Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta, hogy a
benyújtott aláírásgy´újt´ó ív, illetve az azon szerepl´ó kérdés
megfelelnek-e a hatályos törvényi rendelkezéseknek.
Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy
a népszavazás tárgya az Országgy´úlés hatáskörébe tartozik,
a feltett kérdésben az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésére
figyelemmel az országos népszavazás nem kizárt, a kérdés
megfogalmazása megfelel az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében
foglalt alaki követelményeknek.

II.
Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta, hogy a
benyújtott aláírásgy´újt´ó ív, illetve az azon szerepl´ó kérdés
a 32/2001. (VII. 11.) AB határozatra tekintettel hitelesíthet´ó-e. Az Alkotmánybíróság e határozata az Alkotmány
2. § (1) és (2) bekezdéseire figyelemmel értelmezte a hitelesítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, s arra az
álláspontra jutott, hogy a jogbiztonság érvényesülése meg-
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követeli, hogy az aláírásgy´újt´ó íven egy kérdés szerepeljen.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
(Abtv.) 27. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy ,,Az Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelez´ó’’,
így az Országos Választási Bizottság a rendelkez´ó részben
foglaltak szerint határozott.
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52/1997. (X. 14.) AB határozat, a 25/1999. (VI. 7.) AB
határozat] szerint az Alkotmány egyes rendelkezései [így
különösen a 2. § (2) bekezdése és a 24. § (3) bekezdése]
nem engedik meg alkotmánymódosítást felvet´ó kérdés
népszavazásra bocsátását állampolgári kezdeményezés
alapján. Ugyanakkor azonban más kezdeményezés alapján
lehet´óség van alkotmánymódosításra irányuló népszavazás
elrendelésére.

III.
A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-án, a Ve. 117. §-án,
az Abtv. 27. §-ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való
tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.
Dr. Máthé Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság
elnöke

Az Országos Választási Bizottság
10/2001. (VIII. 21.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a dr. Illés Tamás és
dr. Bálint Tamás által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában meghozta a következ´ó
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgy´újt´ó ív és
az azon szerepl´ó kérdés hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét´ól számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál.

INDOKOLÁS
I.
Dr. Illés Tamás és dr. Bálint Tamás 2001. augusztus 7-én
aláírásgy´újt´ó ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos
Választási Bizottsághoz. A kérelmez´ók országos népszavazást kívánnak kezdeményezni a következ´ó kérdésben:
,,Akarja-e Ön, hogy népszavazással Alkotmányt is lehessen módosítani?’’

III.
Mivel a kérelmez´ók által megfogalmazott kérdés megtéveszt´ó módon azt sugallja, hogy jelenleg semmilyen formában sem lehetséges az Alkotmány módosítása népszavazás útján, a konkrét kérdés nem egyértelm´ú, ezért az
Nsztv. 13. §-ának (1) bekezdésére tekintettel népszavazásra nem bocsátható, így az Országos Választási Bizottság a
rendelkez´ó részben foglaltak szerint határozott.

IV.
A határozat az Alkotmány 2. § (2) bekezdésén, a 24. §
(3) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-án, 13. §-ának
(1) bekezdésén, az Abtv. 27. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.
Dr. Máthé Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság
elnöke

A Központi Kárrendezési Iroda
közlemé nye
a 2001. október 8—20-ig
terjed´ó id´ószak
— I. földalapra vonatkozó —
term´óföld árveréseir´ól
A megyei (f´óvárosi) kárrendezési irodák 2001. október
8—20-ig terjed´ó id´ószakra es´ó term´óföld árverési hirdetményeit az 1991. évi XXV. törvény 20. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakban tesszük közzé:
Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

II.
Az Országos Választási Bizottság figyelembe vette az
Alkotmánybíróság e kérdésben hozott határozatait. E határozatok [így különösen a 2/1993. (I. 22.) AB határozat, az

1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre,
kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összeg´ú
megtérítésének kötelezettségét.
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2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat hirdet´ótábláján és a gazdálkodó
szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthet´ók.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre.
Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre,
úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra. Az egyezség
tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség nem jön
létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény 22. §-ának
(1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet és/vagy
mez´ógazdasági vállalkozást támogató utalványt (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési el´óleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1991. évi XXV. törvény 21. §-a alapján az ´ót megillet´ó kárpótlási jegyekkel (utalvánnyal) és
banki letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet
részt,
a) akinek az elvett term´óföldje a gazdálkodó szervezet
tulajdonában, vagy használatában van;
b) aki a term´óföldet árverez´ó szövetkezetnek 1991.
január 1-jén és az árverés id´ópontjában is tagja, illet´óleg az
árverés id´ópontjában azért nem tagja, mert tagsági viszonya az Ámt. (1992. évi II. törvény) hatálybalépését követ´óen kiválással, a szövetkezet gazdasági társasággá történ´ó
átalakulása vagy a szövetkezet megsz´únése folytán sz´únt
meg. (Ez a módosítás 1993. január 23-án lépett hatályba);
c) akinek 1991. június 1-jén abban a községben, városban volt állandó lakóhelye, ahol az árverez´ó gazdasági
szervezet term´óföldterülete van.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell.
A jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételb´ól ki kell zárni.

Figyelmeztetés
Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29.
és 30. §-ai alapján személyesen, vagy meghatalmazott útján
vagy — több kárpótlásra jogosult esetén — együttesen
lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító
erej´ú magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezet´óje kizárja a további árverésb´ól azt az árverez´ót, aki az ajánlat lezárását követ´óen
nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési el´ólegét
elveszti. Az elvesztett árverési el´óleg az államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a term´óföld mez´ógazdasági hasznosítására (fert´ózésmentes és gyommentes állapotban tartására),
és arra, hogy a term´óföldet a mez´ógazdasági termelésb´ól
öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezett-
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ségét a tulajdonszerzést´ól számított öt éven belül megszegi, a term´óföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba
kerül és árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli
term´óföldre az árverés során el´óvásárlási jog illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett term´óföldnek a tulajdonszerzést´ól számított három éven belül történ´ó elidegenítéséb´ól származó bevételnek term´óföldre fordított értéknövel´ó beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes
egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a
személyi jövedelemadó adóalapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelen´ó kárpótlásra
jogosult kés´óbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot
nem érvényesíthet; ebb´ól az okból az árverés eredménye
nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vev´ó
árverez´ó, továbbá az árverésb´ól kizárt személy az árverés
lezárását követ´ó három napon belül a Központi Kárrendezési Irodához.
A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt term´óföld
AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami
támogatással csökkentett összeg´ú megtérítésére köteles a
földet az árverésen eladó részére.
A term´óföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy
a term´óföld értékét növel´ó meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az
állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni.
A gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét a kárrendezési iroda ellen´órzi.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó term´óföld
új tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére
köteles megtéríteni az új gazdasági évet el´ókészít´ó, szükséges f´ó gazdasági munkáknak (szántás, talajer´ó-visszapótlás), a zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem id´ósebb
takarmányvetés) a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve
alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és
módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´ó földeket az
annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja birtokba.
A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal
birtokba adja a term´óföldet akkor is, ha a birtokba adás
egyéb feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott
meg.
Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét,
hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint, hogy e Figyelmeztetés az összes term´óföld árverési
hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veend´ó.
Központi Kárrendezési Iroda
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Heves megye
A Központi Kárrendezési Iroda Fedémes községben, az Egyetértés Mgtsz, Fedémes által kijelölt földrészletre az
á r v e r é s t k i t ´ú z i .
1. Az árverés helye: Fedémes, M´úvel´ódési Ház
2. Az árverést a Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Kárrendezési Iroda közrem´úködésével tartjuk meg.
3. Az árverés id´ópontja: 2001. október 9., 10 óra.
4. Az árverésre kerül´ó földrészletek:
Település: Fedémes
Helyrajzi szám

075

Terület

M´úvelési ág

2 ha 377 m

2

rét

Aranykorona
érték

Korlátozó intézkedés
megnevezése

értéke

28,34

Dr. Horváth Gabriella s. k.,
irodaigazgató

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 gépjárm´ú törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
843261A
371890A
524171A
941863A
653352A
890604A
126892B
185707A
158633B
171264A
714585A
931164A
845655A
357728B
922070A
787091A
656653A
627899A
731933A
647497A
282451B
300900A
Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2001. évi 85. számában, 6270. oldalon a BM közleményben felsorolt gépjárm´ú törzskönyvek között a 139227A
törzskönyv száma helyesen: 139277A
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 2001. évi 88. számában közzétett, az Állami Privatizációs és Vagyonkezel´ó Rt. Igazgatósága tagjainak és Felügyel´ó Bizottsága
elnökének kinevezésér´ól szóló 1092/2001. (VIII. 8.) Korm. határozat 1. pontjában az igazgatóság tagjának neve helyesen: dr. Papcsák Ferenc.
(Nyomdahiba)
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

AZ ÉRTELMEZETT ALKOTMÁNY
cím´ú kötetet.
Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt szerkeszt´ók az Alkotmány szerkezetét követve annak rendelkezéseihez csoportosították az Alkotmánybíróság legfontosabb megállapításait, az alkotmánybírósági
gyakorlat összefoglalásaként jegyzetekkel segítve az olvasó tájékozódását. A kötet az öt évvel ezel´ótt
ugyanilyen címmel megjelen´ó munka folytatása. A szerkeszt´ók átdolgozták – tárgyköreit tekintve
kib´óvítették – a korábban megjelent könyv anyagát, és erre (a precedens határozatokra) épülve
mutatják be az immár tízéves ítélkezési gyakorlat keresztmetszetét.
Az Alkotmánybíróság közjogi helyzetéb´ól adódóan döntései kihatnak valamennyi hatalmi ág tevékenységére, az ítéletek alapjaiban határozták meg a törvénykezés kereteit éppúgy, mint – a jogszabályok alkalmazásánál irányadó alkotmányos követelmény megállapításával – a bíróságok és más
jogalkalmazó szervek munkáját. A kötet alapvet´ó segítséget nyújt a gyakorlati és elméleti szakembereknek egyaránt, de hasznosan forgathatják a most megjelen´ó könyvet a gazdasági élet szerepl´ói
(pl. a piacgazdaság, a vállalkozáshoz való jog, illetve a tulajdoni kérdések kapcsán) éppúgy, mint a
tudományos munkát folytató egyetemi oktatók, hallgatók vagy az önkormányzati m´úködésben részt
vev´ók. Természetesen segítséget nyújt a gyakorlat ismerete azoknak is, akik alkotmánybírósági
eljárást kívánnak indítványozni.
A B/5 formátumú kiadvány 760 oldal terjedelm´ú.
Ára: 4592 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)
lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük

AZ ÉRTELMEZETT ALKOTMÁNY
cím´ú kiadványt ..................... példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ........................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: ............................................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: .................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ........................................................
..........................................................................
cégszer´ú aláírás
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A Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alatt m´úköd´ó
Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON
2000
cím´ú kiadványt.
A lexikon tartalmazza az állami és az önkormányzati közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott tisztvisel´óknek, a közigazgatás oktatását és a közigazgatás-tudomány
m´úvelését végz´ó intézmények munkatársainak, továbbá a közigazgatási szakmai és
érdekképviseleti szervek tisztségvisel´óinek önként szolgáltatott f´óbb adatait.
A lexikon a személyi, képzési és foglalkoztatási adatok mellett tartalmazza a
közigazgatási szervek címét és a munkahelyi elérhet´óségre vonatkozó adatokat is.
A megrendelést postán vagy telefaxon a Magyar Hivatalos Közlönykiadó,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címére kell eljuttatni. (Fax: 338-4746.)

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Magyar Közigazgatási Lexikon 2000
cím´ú kiadványt
(ára: 9000 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre.
Amegrendel´ó(cég)neve:..................................................................................
Címe(város,irányítószám):...............................................................................
Utca,
házszám:
....................................................................................................
Ügyintéz´óneve,telefonszáma:.........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos
Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára, vagy postai úton
a fenti címre.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszer´ú aláírás
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KÜLÖNSZÁM

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE
(1992. évi XXII. törvény)
A módosítások kihirdetését követ´óen megjelent Magyar Közlöny különszám a Munka Törvénykönyvét már
az aktuális, európai jogharmonizációs célú (2001. július 1-jén hatályba lép´ó) változásokkal egységes szerkezetben tartalmazza.
Ára: 728 Ft áfával.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendelem a Magyar Közlöny különszámot (A Munka Törvénykönyve) ........ példányban
Ára: 728 Ft + postaköltség. A befizetéshez számlát kérek/csekket kérek. (A megfelel´ót kérjük aláhúzni).
Megrendel´ó neve:
Megrendel´ó címe:
Dátum:

Aláírás:

Megrendelését küldje el a Magyar Hivatalos Közlönykiadó postacímére: 1394 Budapest, Pf. 361.
Fax: 267-2780 vagy 338-4746. A kiadvány megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) és az elektronikus közlönyboltban (www.mhk.hu/kozlonybolt) is.
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
(2001. január 1-jét´ól hatályos 2000. évi C. törvény a számvitelr´ól)
cím´ú, A/4 formátumú, 88 oldal terjedelm´ú kiadvány.

Ára: 355 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
(2001. január 1-jét´ól hatályos 2000. évi C. törvény a számvitelr´ól)
cím´ú kiadványt ................. példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: ...................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó
számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszer´ú aláírás
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 376 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kötet a 2001. január 1-jét´ól hatályos, a számvitelr´ól szóló 2000. évi C. törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeleteket tartalmazza, így a különböz´ó gazdálkodók (a biztosítók; a betétbiztosítási és
az intézményvédelmi alapok, valamint a befektet´ó-védelmi alap; a befektetési alapok; a kockázati
t´óketársaságok és a kockázati t´ókealapok; a Pénztárak Garancia Alapja; az egyházi jogi személyek;
az ÁPV Rt.; az árut´ózsde, az értékpapír-t´ózsde 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 önsegélyz´ó
pénztárak; a Magyar Államkincstár; illetve egyes egyéb szervezetek) beszámolókészítési, könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, továbbá a felszámolás és a végelszámolás számviteli
feladatairól rendelkez´ó 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.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
cím´ú kiadványt ................. példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: ..........................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: .............................................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………
cégszer´ú aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.
A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhet´ó a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2001. évi éves el´ófizetési díj: 48 720 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 84 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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