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és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY
határozat módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megállapodás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM), valamint a Közgy´újteményi és Közm´úvel´ódési
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei
A gazdasági miniszter
23/2001. (IX. 7.) GM
rendelete
a foglalkoztatást el´ósegít´ó támogatásokról, valamint
a Munkaer´ópiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet és a munkaer´ópiaci
szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról
A foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
13/A. §-ának (4) bekezdésében, valamint 20. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A foglalkoztatást el´ósegít´ó támogatásokról, valamint a
Munkaer´ópiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet (a továbbiakban: R .) 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) Ha a képzésben részt vev´ó személy neki felróható
okból a képzést abbahagyja, óralátogatási kötelezettségének rendszeresen nem tesz eleget, vagy vizsgakötelezettségét elmulasztja, t´óle vissza kell követelni a képzési támogatásnak azt a részét, amelyet a munkaügyi központ a
képz´ó intézménynek átutalt összegb´ól — az 1. számú mellékletben foglalt kiadások figyelembevételével — ´órá
vonatkozóan, a képzés abbahagyásáig kiszámított.’’

2. §
Az R . 11. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) Nem nyújtható támogatás az olyan foglalkoztatáshoz, amely a Munka Törvénykönyvér´ól szóló 1992. évi
XXII. törvény 106. §-ában, 150. §-ában, valamint
193. §-ában meghatározott munkavégzésen alapul.’’

3. §
(1) Az R . 18/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
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,,(1) Az Flt. 18/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott támogatás a munkaadónak az alkalmi munkavállalói
könyvvel (a továbbiakban: AM könyv) rendelkez´ó munkanélküli — az alkalmi munkavállalói könyvvel történ´ó foglalkoztatásról és ahhoz kapcsolódó közterhek egyszer´úsített befizetésér´ól szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Alk. tv.) 2. §-a (1)—(3) bekezdésben meghatározott — alkalmi foglalkoztatásához nyújtható, ha
a) a munkaadó által, a munkavállaló AM könyvében
beragasztott közteherjegyek együttes összege a naptári
negyedévben eléri a tízezer forintot, és
b) a munkaadó a támogatás iránti kérelmét az (5) bekezdésben meghatározott határid´óben benyújtja.’’
(2) Az R . 18/D. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
[(1) A támogatott köteles a 18/C. § (4) bekezdésben meghatározott támogatást a kirendeltség határozatában meghatározott módon és mértékben visszafizetni, ha a kifizetést
követ´óen megállapítást nyert, hogy]
,,a) a támogatás nyújtására az Flt. 18/A. §-ának (2) bekezdésben, illet´óleg e rendelet 18/C. §-ának (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában került sor,’’

4. §
(1) Az R . 26/D. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A Gazdasági Minisztérium által meghirdetett központi munkaer´ópiaci program esetében a program végrehajtásáról a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott
módon a Foglalkoztatási Hivatal, illet´óleg az érintett
munkaügyi központok gondoskodnak.’’
(2) Az R . 26/D. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a Gazdasági Minisztérium meghatározza]
,,d) a programot a Foglalkoztatási Hivatal vagy a munkaügyi központ valósítja meg, vagy annak megvalósításába
mást is bevonhat, valamint’’
(3) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.

5. §
(1) A munkaer´ópiaci szolgáltatásokról, valamint az
azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: SzR .)
27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,(2) A keresetpótló juttatás összege a munkanélküli
járadéknak a keresetpótló juttatás iránti kérelem id´ópontjában érvényes alsó határa.’’
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(2) Az SzR. 2. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.
(3) Az SzR. 4. számú mellékletének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,b) munka-, pálya-, rehabilitációs tanácsadás nyújtása
esetén
munkavállalási tanácsadó végzettség, vagy
szociálpedagógiai végzettség, vagy
szociális munkás végzettség, vagy
munka- és pályatanácsadó végzettség, vagy
fels´óoktatási diáktanácsadó posztgraduális végzettség,
vagy
tanulási és pályatanácsadó pedagógus végzettség, vagy
fels´ófokú mentálhigiénés végzettség, vagy
pályaorientációs tanár, vagy
pszichológus végzettség, vagy
munka- és pályatanácsadó szakpszichológus végzettség,
vagy
szervezet- és munka-szakpszichológiai végzettség;’’
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6. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követ´ó napon lép hatályba.
Ezzel egyidej´úleg az R . 13. §-a, 18/C. §-ának (2)—(3) bekezdése, 18/D. §-ának (2) bekezdése, valamint 21/C. §-át
megel´óz´óen a ,,Közhasznú szervezetek támogatása’’ cím,
valamint 21/C. §-a hatályát veszti.
(2) Az R . 21/C. §-a szerinti közhasznú szervezetek támogatására, az (1) bekezdésben meghatározott id´ópontot
megel´óz´óen kiírt pályázati felhívásra beadott kérelmekkel
kapcsolatos ügyekben a pályázati felhívás kiadása idején
hatályos szabályokat kell alkalmazni.

Dr. Matolcsy György s. k.,
gazdasági miniszter

1. számú melléklet a 23/2001. (IX. 7.) GM rendelethez
[2. számú melléklet a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelethez]
KÉRELEM*
munkanélküli személyek**
alkalmi foglalkoztatásához nyújtható támogatás megállapításához
1. A munkaadó adatai:
— munkaadó neve (megnevezése): .........................................................................................................................................
— munkaadó lakóhelye (székhelye, telephelye): ..................................................................................................................
— adószáma: .................................................................................................................................................................................
2. A foglalkoztatás összesített adatai (a függelékkel egyez´óen töltend´ó ki):
— A 200........ év .............................. negyedévében, 200...................-tól 200.....................-ig a munkanélküli személyek
AM könyvébe a munkaadó által beragasztott közteherjegyek értékének együttes összege:
......................................... Ft
— Az igényelt támogatás
mértéke: a közteherjegyek értékének 50% -a,
összege: .................................................... Ft, azaz ................................................................................................. forint.
3. A kifizetés teljesítésének a munkaadó által kérelmezett módja:
— postai utalvány felhasználásával az alábbi címre: .............................................................................................................
— átutalással a ............................................................ pénzintézetnél vezetett ........................................ számlaszámra.
Kijelentem, hogy a kérelemben és az annak részét képez´ó függelékben foglaltak a valóságnak megfelelnek, és kérem a
támogatás megállapítását.
.................................................., 200..............................................
................................................................................
munkaadó aláírása
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Útmutató a kérelem kitöltéséhez:
* A kérelmet mellékletével együtt
— a naptári negyedévet követ´ó hónap utolsó napjáig,
— a foglalkoztatottakat munkanélküliként nyilvántartó kirendeltséghez, több kirendeltség esetén a foglalkoztatottak többségét, ennek hiányában a legtöbb foglalkoztatottat munkanélküliként nyilvántartó kirendeltséghez; ha ezek
a szabályok nem alkalmazhatók, a függelék 1.1. pontjában megnevezett személyt munkanélküliként nyilvántartó kirendeltséghez
kell benyújtani.
** A támogatás csak az olyan személy (foglalkoztatott) foglalkoztatásához nyújtható, akit a munkaügyi központ
kirendeltsége munkanélküliként tart nyilván.
A foglalkoztatni kívánt személy munkanélküliként történ´ó nyilvántartásba vételét a munkaadó a munkavállaló
nyilatkozata, a ,,Munkanélküliek kiskönyve’’, illetve a munkaügyi központ igazolása vagy egyéb hitelt érdeml´ó okirat
alapján vizsgálja.

Függelék
a munkanélküli személyek alkalmi foglalkoztatásához nyújtható támogatás iránti kérelemhez
A 200........ év ............ negyedévének (200.............................-tól 200...............................-ig) adatai
1. A foglalkoztatás adatai:
A foglalkoztatott
neve

lakóhelye

TAJ-száma

A foglalkoztatottakat
munkanélküliként
nyilvántartó kirendeltség megnevezése

Az AM könyv
sorszáma

kiállító
hatóság

A munkavégzés
helye

id´ópontja

A közteherjegy
értéke

2. A negyedévben a munkaadó által az AM könyvbe beragasztott közteherjegyek értékének együttes összege:
............................................. Ft, azaz ................................................................................................................ forint.

.........................................................................
munkaadó aláírása
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2. számú melléklet a 23/2001. (IX. 7.) GM rendelethez
[2. számú melléklet a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelethez]
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A honvédelmi miniszter
23/2001. (IX. 7.) HM
rendelete
a Magyar Honvédség személyi állománya illetményér´ól
és illetményjelleg´ú juttatásairól szóló
4/1997. (II. 12.) HM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a
(2) bekezdésének e) és j) pontjában, a hadköteles katonák
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény
146. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, a katonai és rendvédelmi fels´óoktatási intézmények vezet´óinek, oktatóinak
és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény
50. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
— figyelemmel a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairól szóló 61/2000. (VI. 21.) OGY határozatban foglaltakra — a Magyar Honvédség személyi állománya illetményér´ól és illetményjelleg´ú juttatásairól
szóló, többször módosított 4/1997. (II. 12.) HM rendeletet
(a továbbiakban: Vhr.) a következ´ók szerint módosítom:
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III. rész

HATÁROZATOK

Az Országgy´úlés határozatai
Az Országgy´úlés
55/2001. (IX. 7.) OGY
határozata
az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében
New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött,
a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez
történ´ó csatlakozásról*
Az Országgy´úlés
1. elhatározza a Magyar Köztársaság csatlakozását az
Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban,
1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek
Jogállásáról szóló Egyezményhez;
2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy az
1. pontban említett okmányra vonatkozóan a Magyar Köztársaság csatlakozási okiratát kiadja;

1. §
A Vhr. 6/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Az (1) bekezdés szerinti kiegészít´ó illetmény 2001.
december 31-ével — a (3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül — automatikusan megsz´únik.’’

3. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a csatlakozási
okiratot az Egyesült Nemzetek Szervezete F´ótitkáránál
letétbe helyezze;
4. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a csatlakozási
okiratnak az Egyesült Nemzetek Szervezete f´ótitkáránál
történ´ó letétbe helyezésekor a Magyar Köztársaság nevében, a határozat mellékletében meghatározott nyilatkozatokat megtegye.

2. §
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

A Vhr. 41/A. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,41/A. § A HM Fegyverzet-ellen´órzési Hivatalnál és a
HM Katonai Légügyi Hivatalnál készenléti szolgálatra
vezényelt hivatásos állományúak készenléti díjra jogosultak, amelynek naponkénti összege az illetményalap
6,3%-a.’’

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2001. július 1-jét´ól kell alkalmazni.
Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Melléklet
az 55/2001. (IX. 7.) OGY határozathoz
Nyilatkozatok:
Az Egyezmény 23. és 24. Cikkéhez:
,,Az Egyezmény 23. és 24. Cikkében foglaltakat a Magyar
Köztársaság úgy alkalmazza, hogy a saját állampolgárokkal
azonos elbánást az állandó belföldi lakóhely´ú hontalan
személyek számára biztosítja.’’
* A határozatot az Országgy´úlés a 2001. szeptember 4-i ülésnapján
fogadta el.
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Az Egyezmény 28. Cikkéhez:
,,Az Egyezmény 28. Cikkében foglaltakat a Magyar
Köztársaság az ,,Utazási Igazolvány hontalan személy
részére/Travel Document for Stateless Person’’ elnevezés´ú
magyar—angol nyelv´ú úti okmány kiadásával alkalmazza,
az Egyezmény Függeléke 1. Cikk 1. bekezdésében szerepl´ó
bejegyzéssel ellátva.’’

Fenntartás az Egyezmény 12. Cikkéhez:
,,A Magyar Köztársaság fenntartja magának a jogot,
hogy a 12. Cikk tekintetében az állampolgárság megszerzési ügyekben hozott határozatok tekintetében a közigazgatási vagy bírósági úton történ´ó felülvizsgálatára vonatkozó szabályt a hatályos magyar jogi szabályozás szerint ne
alkalmazza.’’

Az Országgy´úlés
56/2001. (IX. 7.) OGY
határozata

Fenntartás az Egyezmény 21. Cikk 3. a) pontjához:
,,A Magyar Köztársaság fenntartja magának a jogot,
hogy a 21. Cikk 3. a) pont tekintetében
— csak a Magyar Köztársaság területén él´ó férfiak
min´ósüljenek hadkötelesnek. Az a többes állampolgár, aki
nem az ország területén él, nem kötelezhet´ó katonai vagy
alternatív szolgálatra, valamint önkéntesség esetén sem
teljesíthet ilyen szolgálatot;
— az ország területén él´ó, többes állampolgár hadköteles a Magyar Köztársaság tekintetében nem mentesül a
sorkatonai szolgálatra vagy polgári szolgálatra történ´ó behívás alól.’’

az Európa Tanács keretében, 1997. május 14-én
létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezmény
meger´ósítésér´ól*
Az Országgy´úlés
1. meger´ósíti az Európa Tanács keretében, 1997. május
14-én létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezményt;
2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy az
1. pontban említett okmányra vonatkozóan a Magyar
Köztársaság meger´ósít´ó okiratát kiadja;
3. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a meger´ósít´ó
okiratnak az Európa Tanács F´ótitkáránál történ´ó letétbe
helyezésekor a Magyar Köztársaság nevében a határozat
mellékletében meghatározott fenntartásokat és nyilatkozatot megtegye.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Melléklet
az 56/2001. (IX. 7.) OGY határozathoz
Nyilatkozatok és fenntartások:
Fenntartás az Egyezmény 11. Cikkéhez:
,,A Magyar Köztársaság fenntartja magának a jogot,
hogy a 11. Cikk tekintetében az állampolgárság megszerzési ügyekben hozott határozatok írásbeli indokolására
vonatkozó szabályt a hatályos magyar jogi szabályozás
szerint ne alkalmazza.’’
* A határozatot az Országgy´úlés a 2001. szeptember 4-i ülésnapján
fogadta el.

Nyilatkozat az Egyezmény 22. Cikk b) pontjához:
,,A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Magyar Köztársaságban a honvédelmi kötelezettség alapján a behívásnak a kötelezett 30. életéve betöltéséig van helye.’’
Felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a meger´ósít´ó
okiratot az Európa Tanács F´ótitkáránál letétbe helyezze,
egyidej´úleg tájékoztassa arról, hogy a Magyar Köztársaság
az Egyezményhez tett fenntartások indokoltságát 2005.
június 30-ig felülvizsgálja.

Az Országgy´úlés
57/2001. (IX. 7.) OGY
határozata
a terrorista bombatámadások visszaszorításáról,
New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgy´úlésének
52. ülésszakán, 1997. december 15-én elfogadott
nemzetközi Egyezmény meger´ósítésér´ól*
Az Országgy´úlés
1. meger´ósíti a terrorista bombatámadások visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgy´úlésének 52. ülésszakán, 1997. december 15-én elfogadott
nemzetközi Egyezményt;
2. felkéri a köztársasági elnököt a meger´ósít´ó okirat
kiállítására;

* A határozatot az Országgy´úlés a 2001. szeptember 4-i ülésnapján
fogadta el.
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3. felkéri a külügyminisztert, hogy a meger´ósít´ó okirat
letétbe helyezésér´ól gondoskodjék.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje
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Az Országgy´úlés
59/2001. (IX. 7.) OGY
határozata
a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjed´ó
leveg´ószennyezésr´ól szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez
kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentésér´ól
szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott
Jegyz´ókönyv meger´ósítésér´ól*
Az Országgy´úlés

Az Országgy´úlés
58/2001. (IX. 7.) OGY
határozata

1. meger´ósíti a nagy távolságra jutó, országhatárokon
átterjed´ó leveg´ószennyezésr´ól szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentésér´ól szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyz´ókönyvet;

a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi
Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs
és Megfigyel´ó Hálózatban való részvételér´ól szóló
Megállapodás meger´ósítésér´ól*

2. felkéri a köztársasági elnököt a meger´ósít´ó okirat
kiadására;
3. felkéri a külügyminisztert, hogy gondoskodjék a
meger´ósít´ó okiratnak az Egyesült Nemzetek F´ótitkáránál
történ´ó letétbe helyezésér´ól.

Az Országgy´úlés
1. meger´ósíti a Magyar Köztársaság Kormánya és az
Európai Közösségek között 2000. október 9-én kelt, a
Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi
Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs és
Megfigyel´ó Hálózatban való részvételér´ól szóló Megállapodást;

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

2. jóváhagyja a Megállapodás 12. Cikkének alkalmazására vonatkozó egyoldalú értelmez´ó nyilatkozatot;
3. felkéri a köztársasági elnököt a meger´ósít´ó okirat
kiállítására;

Az Országgy´úlés
60/2001. (IX. 7.) OGY
határozata

4. felkéri a külügyminisztert, hogy a meger´ósítésr´ól diplomáciai úton értesítse az Európai Közösségeket, és ezzel
egyidej´úleg a Megállapodás 12. Cikkének alkalmazására
vonatkozó egyoldalú értelmez´ó nyilatkozatot átadja;

az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló
39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról**

5. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987.
évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján terjessze
az Országgy´úlés elé a Megállapodás kihirdetésér´ól szóló
törvényjavaslatot.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés a 2001. szeptember 4-i ülésnapján
fogadta el.

Az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998.
(VI. 29.) OGY határozat a következ´ók szerint módosul:
Az Országgy´úlés
a Költségvetési és pénzügyi bizottságba
Mádi László korábban megüresedett alelnöki helyére
Domokos Lászlót,
* A határozatot az Országgy´úlés a 2001. szeptember 4-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés a 2001. szeptember 4-i ülésnapján
fogadta el.
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az Ügyrendi bizottságba

V. rész

dr. Suchman Tamás helyett
Puch Lászlót
a bizottság alelnökévé,
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK
Megállapodás

az Európai integrációs ügyek bizottságába
Puch László helyett
dr. Suchman Tamást,

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba
Mádi László korábban megüresedett tagsági helyére
dr. Frajna Imrét,

a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM),
valamint a Közgy´újteményi és Közm´úvel´ódési Dolgozók
Szakszervezete (KKDSZ) és a M´úvészeti
Szakszervezetek Szövetsége (MSZSZ) között a helyi
és központi közgy´újteményi, közm´úvel´ódési és m´úvészeti
tevékenység bérpolitikai keretének felosztásáról
1. A 2000. évi CXXXIII. törvény NKÖM fejezete 10/2/3
el´óirányzata tartalmazza a teljes költségvetési fedezetet
2001-re és 2002-re a kulturális területen, szakmai munkakörökben foglalkoztatott dolgozók szakmai szorzójának
1,20-ra való megemeléséhez.
2. A közgy´újteményi, közm´úvel´ódési és m´úvészeti területen dolgozó közalkalmazottak szakmai szorzója megemeléséhez a szükséges forrást az NKÖM konkrét összeg´ú
fejkvóta szerint a következ´ó módon biztosítja:

a Gazdasági bizottságba
Domokos László helyett
dr. Horváth Zsoltot,
Puch László helyett
dr. Suchman Tamást,
Schalkhammer Antal helyett
dr. Csiha Juditot,

a Nemzetbiztonsági bizottságba
Vancsik Zoltán korábban megüresedett tagsági helyére
Juhász Ferencet,

a) 2001. évben az önkormányzati intézmények és a központi költségvetési szervek, valamint az MTA felügyelete
alá tartozó intézmények (kivétel: Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár kiugróan magas
beállási szintje miatt) esetében az intézményt megilleti
minden, szakmai szorzóra jogosult, teljes munkaid´óben
foglalkoztatott dolgozó után havonta 8500 Ft/f´ó bérfejlesztésre (személyi juttatásra) és 2890 Ft/f´ó a munkaadókat terhel´ó járulékokra. Ez éves viszonylatban 4 havi
juttatás plusz a 13. havi arányos része (harmada), azaz
36 805 Ft/f´ó bérfejlesztésre és 12 514 Ft/f´ó járulékra. (Kivétel: az Opera, a Honvéd Együttes és a Hagyományok
Háza — viszonylag magas beállási szintjük miatt —, ahol a
bérfejlesztési havi fejkvóta 1000 Ft/f´ó.)
b) 2002. évben az illetménytábla értékeinek növekedését figyelembe véve a fenntartók intézményeit (a fenti kivételekkel) megilleti minden, szakmai szorzóra jogosult,
teljes munkaid´óben foglalkoztatott dolgozó után havonta
9150 Ft/f´ó bérfejlesztésre, valamint 2930 Ft/f´ó munkaadókat terhel´ó járulékokra. Ez éves viszonylatban a
13. havi juttatással együtt 118 950 Ft/f´ó bérfejlesztésre és
38 090 Ft/f´ó járulékra.

az Ügyrendi bizottságba
dr. Csiha Judit helyett
Schalkhammer Antalt
a bizottság tagjává
megválasztja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

c) A részmunkaid´ós foglalkoztatottak fejkvótáját a fenti összegek alapján a munkaid´ó arányában kell meghatározni. (A bérfejlesztési összeg kiszámításánál ezt az igényt
figyelembe vettük és teljesítettük.)
d) Az egyéb, nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozókra jelen megállapodás 4. pontja
vonatkozik.
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3. a) A rendelkezésre bocsátott kötött felhasználású
támogatásból köteles a fenntartó haladéktalanul, a 2. a),
2. b) és 2. c) pontok szerinti teljes összeget átadva az intézményi munkáltatónak biztosítani a szakmai munkakörbe
sorolt munkavállalókat megillet´ó, a törvényben garantált
illetmények kifizetéséhez szükséges bértömeget, amelyet
az intézmény — a helyi szakszervezeti szervvel történt
egyeztetés és megállapodás után — kizárólag a bérek fejlesztésére fordíthat. A törvényi rendelkezés miatt a felhasználási cél és a felosztás elvei helyi testületi döntéssel
nem változtathatók meg. Több intézményt m´úködtet´ó
fenntartó esetén a törvényi kötelezettség teljesítése, valamint a 3. b) pontban rögzített differenciálás megvalósítása
érdekében a fenntartó és az érintett megfelel´ó szint´ú szakszervezet a megállapodás céljával köteles egyeztetni.
b) A 3. a) pontban meghatározott kötelezettség teljesítése után a leosztott összegb´ól az intézményi munkáltatónál megmaradó többletforrást a szakmai munkakörbe
sorolt dolgozók illetményének további emelésére kell fordítani. E megállapodás szerint a differenciálásnál: a dolgozó képesítését, a munkában eltöltött éveit, valamint
konkrét teljesítményét kell figyelembe venni. Az új bérek
megállapításáról a munkáltatónak el´ózetesen a munkahelyi szakszervezettel kell egyeztetni és megállapodni.
A felek javasolják, hogy az egyéb rendelkezésre álló forrásokból a nem szakmai munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalókat részesítsék bérfejlesztésben.
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4. A nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott közgy´újteményi és közm´úvel´ódési szakmai dolgozók
közül:
— az egyházi intézményekben dolgozókat is megilleti a
közalkalmazottakéval megegyez´ó illetményemelés, amelynek a forrását az egyházak — mint fenntartók — ugyancsak
a 2. a) , 2. b) és 2. c) pontok szerint kapják meg;
— a szakszervezeti és munkahelyi m´úvel´ódési intézményekben alkalmazott szakmai dolgozók illetményemelésére a Területi M´úvel´ódési Intézmények Egyesülete 2001-re
15 M Ft, 2002-re 52,5 M Ft többlettámogatásban részesül;
— az egyéb fenntartói körben m´úköd´ó közgy´újteményeknél és közm´úvel´ódési intézményeknél alkalmazott
szakmai dolgozók illetményemelése ügyében a szakszervezethez érkez´ó igénybejelentések alapján, a KKDSZ megkeresése nyomán az NKÖM külön megállapodást köt a
KKDSZ-szel.
5. A jelen megállapodás tárgyát képez´ó bérpolitikai
intézkedéseket érint´ó további kérdésekr´ól a felek a megállapodás igényével egyeztetést folytatnak.
NKÖM
KKDSZ

MSZSZ
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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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KÖZLEMÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

I.
PRAXIS TÖRVÉNY,
MAGYAR ORVOSI KAMARA,
EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
cím´ú, A/4 formátumú, 72 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 2000. február 11.
Ára: 599 Ft áfával.
[A következ´ó kötet az önálló orvosi tevékenységr´ól szóló 2000. évi II. törvényt
(praxis törvény) és végrehajtási rendeleteit tartalmazza.]
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

I.
PRAXIS TÖRVÉNY,
MAGYAR ORVOSI KAMARA,
EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
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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KÖZLEMÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a
I. PRAXIS TÖRVÉNY, MAGYAR ORVOSI KAMARA, EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
folytatásaként

II.
A HÁZIORVOSI M ´ÚKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉR ´ÓL
ÉS VISSZAVONÁSÁRÓL, VALAMINT A HÁZIORVOSI
TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES INGÓ, INGATLAN
VAGYON ÉS M ´ÚKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉNEK
HITELFELTÉTELEIR ´ÓL SZÓLÓ 18/2000. (II. 25.) KORM.
RENDELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 224 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kézirat lezárva: 2000. április 15.
Ára: 924 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 a

II.
A HÁZIORVOSI M ´ÚKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉR ´ÓL
ÉS VISSZAVONÁSÁRÓL, VALAMINT A HÁZIORVOSI
TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES INGÓ, INGATLAN VAGYON
ÉS M ´ÚKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉNEK
HITELFELTÉTELEIR ´ÓL SZÓLÓ 18/2000. (II. 25.) KORM.
RENDELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ 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

2001/98. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

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

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

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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