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módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1194

5/1999. (III. 3.) GM r.
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
40/1999. (III. 3.) Korm.
rendelete
a vidékfejlesztési (területfejlesztési) célel´óirányzat
1999. évi felhasználásának részletes szabályairól
A területfejlesztésr´ól és területrendezésr´ól szóló 1996.
évi XXI. törvény 7. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a vidékfejlesztési célfeladatok el´óirányzatának
felhasználásával kapcsolatban a Kormány a következ´óket
rendeli el:
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ramjainak támogatására biztosított privatizációs bevételek (a továbbiakban a két kiadási el´óirányzat együtt: célel´óirányzat) felhasználására.
(2) A pályázati rendszer keretében a megyei területfejlesztési tanácsok (a továbbiakban: tanács) a célel´óirányzatból külön jogszabályban meghatározott összeg mértékéig dönthetnek a támogatásról.
(3) A célel´óirányzatnak a tanácsok által pályázati rendszerben felhasználható, külön jogszabály szerinti részén
felüli hányada a területfejlesztéssel kapcsolatos központi
feladatokat szolgálja. Ennek a keretnek a felhasználásáról
a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Tv. 50. §-a (9) bekezdésének megfelel´óen — az Országos Területfejlesztési Tanáccsal történ´ó
egyeztetés után — dönt.
(4) A (2) és (3) bekezdésekben meghatározott keretek
a PHARE segélyprogram társfinanszírozására annak eljárási rendje szerint használhatók fel.

Általános rendelkezések

A támogatás általános feltételei

1. §

3. §

(1) A vidékfejlesztési (területfejlesztési) támogatási
célel´óirányzat rendeltetése:
a) a társadalmi és gazdasági térbeli — életkörülményekben, gazdasági, kulturális és infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló — jelent´ós esélyegyenl´ótlenségek
mérséklése;
b) az átfogó szerkezetátalakítási és a térségi integráción alapuló gazdaságfejlesztési programok kialakításának és végrehajtásának segítése;
c) a nemzetközi pénzügyi források, illetve a vállalkozói
és befektet´ói t´óke területfejlesztési programokba való bevonásának el´ósegítése;
d) a határmenti térségek együttm´úködésének, a közös
tervezésnek és összehangolt fejlesztésnek segítése két- és
többoldalú megállapodások alapján.

(1) Támogatás belföldi székhely´ú jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkez´ó szervezetek, illetve belföldi természetes személyek részére nyújtható.

(2) A felhasználás vonatkozásában az államháztartás
m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) kell alkalmazni az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel.

2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság
1999. évi költségvetésér´ól szóló 1998. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 1. számú melléklete XII. Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:
FVM) fejezet, 10. címszám, 4. alcímszám, 10. el´óirányzatcsoportszám, 1. kiemelt el´óirányzatszám alatti kiadási el´óirányzat, valamint a Tv. 6. §-ának (3) bekezdésében a területfejlesztés központi és megyei szerkezetátalakítás prog-

(2) A lejárt esedékesség´ú, 60 napon túl meg nem fizetett
köztartozással rendelkez´ókkel — a köztartozás megfizetéséig —, valamint a cs´ódeljárás és a felszámolási eljárás alatt
álló szervezetekkel — függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglétét´ól — támogatási szerz´ódés nem köthet´ó,
illetve a szerz´ódéskötést követ´óen kialakuló ilyen köztartozás, illetve meginduló felszámolási eljárás esetén támogatás nem folyósítható, cs´ódeljárás esetén a cs´ódegyezség
megszületéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.
4. §
(1) A támogatási formák:
a) vissza nem térítend´ó támogatás,
b) visszatérítend´ó támogatás,
c) fejlesztési hitelekhez nyújtható kamattámogatás.
A fenti formák együttesen is alkalmazhatók. Vissza nem
térítend´ó és visszatérítend´ó támogatás együttes odaítélése
esetén a támogatás mértéke nem haladhatja meg a visszatérítend´ó támogatás fels´ó határaként meghatározott támogatási arányt, és a vissza nem térítend´ó támogatás mértéke nem
haladhatja meg az odaítélt teljes támogatás 50%-át.
(2) Egy pályázatban csak egy támogatási cél jelölhet´ó
meg. Egy adott beruházásra csak egy címen és csak egyszer
adható támogatás a célel´óirányzatból, kivéve a 18. § (2) bekezdésének c)—f) pontjában a központi célok rendszeré-
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ben támogatható fejlesztések, amelyekhez a tanácsok saját
keretük terhére is nyújthatnak támogatást.

6. §

(3) A célel´óirányzatból nem adható támogatás azokhoz
a beruházásokhoz, amelyek a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatási el´óirányzatból támogatást
kaptak, kivéve az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat saját forrás kiegészítésére megítélt támogatását.

(1) A munkahelyteremt´ó és a meglév´ó foglalkoztatott
létszám megtartását szolgáló beruházások esetén
a) a beruházást a támogatási szerz´ódésben szerepl´ó
kezdési id´óponttól számított 24 hónapon belül meg kell
valósítani;
b) a tervezett foglalkoztatást a beruházás befejezését´ól
számított 6 hónapon belül el kell érni, és a támogatással
létrehozott munkahelyeken a szerz´ódésben vállalt mérték´ú foglalkoztatást legalább 5 évig biztosítani kell.

(4) A támogatási igény benyújtása el´ótt megkezdett
beruházáshoz támogatás nem adható, kivéve a címzett és
céltámogatással megvalósuló beruházásokat, ahol a benyújtáskor még hátralév´ó beruházási összeghez igényelhet´ó támogatás. A pályázat benyújtását 12 hónappal megel´óz´óen felmerült m´úszaki tervezési munkákkal kapcsolatos
számlák elismerhet´ók.
(5) A beruházás megkezdése id´ópontjának
a) építéssel járó beruházás esetén az építési naplóba
(ültetvénytelepítés esetében a telepítési naplóba) történ´ó
els´ó bejegyzés napját,
b) építéssel nem járó beruházás (pl. önálló gépvásárlás) esetén az els´ó beszerzett gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett napot,
c) fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az els´ó
pénzátadás napját,
d) ingatlanvásárlás, földterület-vásárlása esetén az
adásvételi szerz´ódés megkötésének dátumát kell tekinteni.
(6) Pályázati díjként a támogatási igény 5 ezrelékét az
FVM 10032000-01220191-59000002 számú ,,Vidékfejlesztési feladatok támogatással fedezett kiadásai’’ elnevezés´ú
fejezeti számlára kell befizetni.
(7) Ha a pályázat elutasítása kizárólag a célel´óirányzat
forráshiánya miatt történt, a pályázati díjat 30 napon belül
vissza kell utalni.

5. §
(1) Pályázat a területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékér´ól szóló 19/1998. (II. 4.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett térségekben megvalósuló fejlesztések esetén nyújtható be a tanács, illetve a
célel´óirányzat központi kerete terhére a miniszter által
kiírt pályázati felhívás alapján.
(2) Nem kedvezményezett térségben megvalósuló fejlesztések akkor részesülhetnek támogatásban, ha a beruházás
a) a kedvezményezett térségek fejl´ódését is szolgálja;
b) a megyei fejlesztési program keretében valósul meg;
c) vállalkozási övezetben valósul meg;
d) a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelent´ósen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékér´ól szóló, a
215/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel módosított 219/1996.
(XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott településeken valósul meg.

(2) A támogatandó tevékenység versenyképességét üzleti
tervvel kell alátámasztani. A beruházások 10 éves id´ószakára
legalább 12%-os bels´ó megtérülési rátát kell biztosítani.
(3) Termel´ó infrastrukturális beruházások esetén a beruházásnak a megkezdést´ól számított 36 hónapon belül
meg kell valósulnia, és a szolgáltatást 10 éven keresztül
biztosítani kell.
(4) Ültetvénytelepítések támogatása esetén a beruházásnak az ültetvény term´óre fordulásáig, legfeljebb 7 éven
belül meg kell valósulnia.
(5) Az (1)—(4) bekezdésben nem szabályozott fejlesztések, beruházások, illetve programkészítés esetén a megvalósulás ideje maximum 24 hónap.
(6) A munkahelyteremt´ó és -megtartó beruházásoknál
a visszatérítend´ó, illetve a vissza nem térítend´ó támogatások esetén a foglalkoztatási kötelezettség fennállásáig, valamint ipari parkok, innovációs központok létrehozását
szolgáló beruházásoknál 5 évre a támogatások 150%-ának
megfelel´ó jelzálogjogot kell bejegyeztetni, vagy a támogatás teljes összegére bank vagy más garanciavállalásra jogosult intézmény garanciavállalásával, készfizet´ó kezesi szerz´ódéssel kell biztosítékot nyújtani. A biztosíték jogosultja
a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.
(7) A pályázónak a fejlesztés megvalósításához — a 7. §
(1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában és a 7. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel — legalább 20%
saját forrással kell rendelkeznie.
7. §
(1) Az állami forrásokból a fejlesztésekhez, beruházásokhoz együttesen nyújtható támogatások elérhet´ó fels´ó
határa — ha törvény vagy kormányrendelet másképp nem
rendelkezik — a megyénként egy f´óre jutó bruttó hazai
termék (a továbbiakban: GDP) figyelembevételével, a
(2) bekezdésben meghatározott kivételekkel, a következ´ók szerint alakulhat:
a) azokban a megyékben, amelyeknél az egy f´óre jutó
GDP nem éri el az országos átlag 75%-át az együttesen
elérhet´ó támogatások fels´ó határa
aa) az önkormányzati és nonprofit jelleg´ú szervezetek
által megvalósított fejlesztéseknél, beruházásoknál a fejlesztési költségek 100%-a,
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ab) a vállalkozásjelleg´ú, profitérdekeltség´ú szervezetek által megvalósított fejlesztéseknél, beruházásoknál az
elismerhet´ó költségek 75%-a;
b) azokban a megyékben, amelyeknél az egy f´óre jutó
GDP az országos átlag 75—100%-a között van
ba) az önkormányzati és nonprofit jelleg´ú szervezetek
által megvalósított fejlesztéseknél, beruházásoknál a fejlesztési költségek 80%-a,
bb) a vállalkozásjelleg´ú, profitérdekeltség´ú szervezetek által megvalósított fejlesztéseknél, beruházásoknál az
elismerhet´ó költségek 70%-a;
c) azokban a megyékben, amelyeknél az egy f´óre jutó
GDP az országos átlag 100—125%-a között van
ca) az önkormányzati és nonprofit jelleg´ú szervezetek
által megvalósított beruházásoknál a fejlesztési költségek
70%-a,
cb) a vállalkozásjelleg´ú, profitérdekeltség´ú szervezetek által megvalósított fejlesztéseknél, beruházásoknál az
elismerhet´ó költségek 60%-a;
d) azokban a megyékben, ahol az egy f´óre jutó GDP
meghaladja az országos átlag 125%-át
da) az önkormányzati és nonprofit jelleg´ú szervezetek
által megvalósított beruházásoknál a fejlesztési költségek
60%-a,
db) a vállalkozásjelleg´ú, profitérdekeltség´ú szervezetek által megvalósított fejlesztéseknél, beruházásoknál az
elismerhet´ó költségek 50%-a.
(2) A területfejlesztési szempontból kedvezményezett
térségekben — beleértve az önkormányzati szabályozás
keretében meghatározott társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott és a jelent´ós munkanélküliséggel sújtott
településeket is — az önkormányzati és nonprofit jelleg´ú
szervezetek által megvalósított fejlesztéseknél, beruházásoknál az állami forrásokból nyújtható támogatások elérhet´ó fels´ó határára az (1) bekezdés aa) pontjában meghatározottak érvényesek.
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szabály szerint — a támogatásból finanszírozott beszerzése
kapcsán áfalevonási joga nincs;
c) a fejlesztés beindításához szükséges munkaer´ó betanításával kapcsolatos egyszeri képzési költségek;
d) szerz´ódésben el´óirányzott pénzeszközátadás esetén
a szolgáltató és a pályázó között megkötött szerz´ódésben
fejlesztési célra átadásra kerül´ó pénzeszköz;
e) a tájjelleg´ú egyedi termékek és a biotermékek el´óállításához kapcsolódó fejlesztési és dologi kiadások;
f) az ültetvénytelepítésnél az agrárgazdasági célok
1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.)
FVM rendeletben meghatározott költségek ismerhet´ók el.

9. §
(1) A támogatás a támogatási szerz´ódésben rögzített éves
ütemezésben vehet´ó igénybe. A támogatás mértéke évente
eltér´ó lehet, de egyik évben sem haladhatja meg a rendelet
melléklete szerinti támogatási mérték fels´ó határát.
(2) A támogatás igénybevétele a saját forrás (és más
források) felhasználásával és teljesítményarányosan —
számla ellenében vagy fejlesztési célú pénzeszköz átadására létrejött megállapodás alapján annak kifizetéséhez, vagy
a kifizetés megtörténtét követ´óen, utólagosan — történhet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételét´ól eltér´óen
a) kamattámogatás a hitelszerz´ódésben rögzített ténylegesen felmerül´ó adósságszolgáltatás alapján, a rögzített
kamatfizetési határid´ó szerint nyújtható,
b) programok és településrendezési tervek készítése
esetén a megítélt támogatás 20%-a a szerz´ódés aláírásakor, 60%-a az elkészült program elfogadását, 20%-a az
el´óz´óek szerint folyósított 80%-kal való elszámolást követ´óen vehet´ó igénybe.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott együttes fels´ó
határt meghaladó támogatások késedelmi kamattal növelt
összegét a támogatások arányában vissza kell fizetni.

10. §

8. §

(1) A célel´óirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a beruházás üzembe helyezését´ól a kötelezettségvállalás id´ópontjáig csak a támogatási döntést hozó
el´ózetes jóváhagyásával, illetve a szolgáltatási és az egyéb
kötelezettségek más által történ´ó átvállalásával idegeníthet´ó el, apportálható, vagy adható bérbe.

A támogatás szempontjából elismerhet´ó költségek:
a) a számvitelr´ól szóló, többször módosított 1991. évi
XVIII. törvény 35. §-ában foglaltak szerint a tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzési ára, el´óállítási költségei,
a meglév´ó eszközök b´óvítésének, rendeltetése megváltoztatásának, átalakításának, továbbá az üzembe helyezéshez
szükséges els´ó beszerzés´ú készletek költségei a tárgyi eszközök költségeinek 20%-át meg nem haladó mértékéig;
b) a támogatás csak abban az esetben igényelhet´ó az
áfát is tartalmazó összköltségének a saját résszel csökkentett összege után, ha a kedvezményezettnek — külön jog-

(2) A vissza nem térítend´ó támogatásban részesült beruházás elidegenítése esetén a bevételb´ól a támogatás arányának megfelel´ó, de legalább a támogatással azonos
összeget a Magyar Államkincstár 10032000-0172027500000000 számú bonyolítási számlára — 5 munkanapon
belül — vissza kell fizetni.
(3) Ha az elidegenítésre, apportálásra vagy bérbeadásra
a döntést hozó jóváhagyása nélkül kerül sor, a 11. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
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11. §

(1) Szerz´ódésszegésnek min´ósül, és az igénybe vett támogatás arányos része késedelmi kamattal növelt összegének visszavonásával és az igénybe nem vett támogatás
zárolásával, törlésével és visszavonásával jár, ha a beruházás során
a) a foglalkoztatási kötelezettség, vagy
b) a jóváhagyott célkit´úzés
csak részben, de 75%-ot meghaladó mértékben valósul
meg.
(2) Súlyos szerz´ódésszegésnek min´ósül és az igénybe
vett támogatás teljes, késedelmi kamattal növelt visszavonásával és az igénybe nem vett támogatás zárolásával, törlésével és visszavonásával jár, ha
a) a beruházást nem helyezik üzembe, el´ózetes hozzájárulás nélkül idegenítik el, vagy adják bérbe;
b) az elfogadott céltól eltér´ó beruházást valósítanak
meg;
c) a szerz´ódésben vállalt foglalkoztatási kötelezettség
75% alatt teljesül; vagy
d) az e rendelet szerinti, illet´óleg a támogatási szerz´ódésben rögzített egyéb visszafizetési és egyéb kötelezettséget határid´ón belül nem teljesítik.
(3) A késedelmi kamat a visszavonáskor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamatot a támogatás igénybevételét´ól a visszavonási döntés id´ópontjáig
kell felszámítani.
(4) Az (1)—(2) bekezdés alapján visszavont támogatást
és késedelmi kamatait a Magyar Államkincstár 1003200001720275-00000000 számú bonyolítási számlára kell teljesíteni.

A pályázati rendszer
12. §
A tanács pályázati rendszerben a rendelkezésre álló
keret terhére támogatást nyújthat
a) munkahelyteremt´ó beruházásokhoz, beleértve a
mez´ógazdasági termékek feldolgozását, manipulálását,
állattartó telepek, halászati termékek feldolgozását szolgáló beruházások megvalósításához;
b) a meglév´ó foglalkoztatott létszám meg´órzését szolgáló piac- és termékváltást el´ósegít´ó fejlesztésekhez, köztük a beszállítói státusz elérését szolgáló beruházásokhoz,
az ültetvénytelepítéshez (beleértve a bioenergia termelést
szolgáló erd´ótelepítést is), az agrárgazdaság eszközbeszerzéséhez, különös tekintettel a térség gazdasági szervezeteinek intézményesített együttm´úködéseire és a gazdasági
er´óforrások koordinációjára épül´ó üzleti tervvel megalapozott programok megvalósulását szolgáló fejlesztésekhez (beleértve az agrárintegrációt el´ósegít´ó kistermel´ók
önszervez´ódésén alapuló, legalább 10 mez´ógazdasági ter-
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mel´ó szövetkezésében megvalósuló, értékesítési, feldolgozói, közös gépbeszerzési fejlesztéseket, beruházásokat) és
a bioenergetikai termékek feldolgozását szolgáló fejlesztésekhez;
c) a vállalkozások megalakulását és fejl´ódését szolgáló
anyagi szolgáltatások kiépítéséhez, az innovációs központok, inkubátorházak, ipari parkok, ipari területek, logisztikai központok megvalósításához;
d) a gazdaságfejlesztéssel összefügg´ó, vállalkozásokat
segít´ó termel´ó infrastrukturális beruházások, így els´ósorban térségi jelent´óség´ú energia-, közlekedés-, víz- (beleértve az ivóvíz-, a felszíni vízelvezet´ó rendszerek és m´útárgyaik építését, illetve halastavak létesítését is) és szennyvízrendszerek kiépítését, a hírközlést, a térségi hulladék
elhelyezését és kezelését szolgáló fejlesztések, valamint az
integrált vidékfejlesztés keretében a mez´ógazdasági termékek feldolgozásához, az állattartó telepekhez és a falusi
turizmushoz (lovaglás, horgászat, vadászat, hegyközségek
területén a helyi specialitásokra épül´ó) kapcsolódó infrastrukturális létesítmények kiépítését;
e) a kistérségi fejlesztési, a helyi társadalom önszervez´ódését és gazdasági együttm´úködését el´ósegít´ó programok, integrációs társaságok és szövetkezetek létrehozásához szükséges üzleti tervek kidolgozásához;
f) a speciális, a helyi gazdasági fejl´ódést el´ósegít´ó programokhoz, a foglalkoztatást segít´ó közmunkaprogramokhoz, közhasznú munkavégzéshez kapcsolódó fejlesztésekhez;
g) a munkahelyteremtéssel járó humán infrastruktúra
fejlesztésekhez;
h) tájjelleg´ú egyedi termék és biotermék el´óállításához
kapcsolódó fejlesztési és dologi kiadásokhoz;
i) a falusi turizmus és a gyógyturizmus fejlesztéséhez;
j) településrendezési tervek készítéséhez;
k) az integrált fels´óoktatási intézmények képz´ó, továbbképz´ó, kutató- és innovációs szellemi központként
történ´ó támogatásához, valamint e központok térségi fejlesztést segít´ó szolgáltató feladatainak ellátásához.

13. §
(1) Az e rendelet 12. §-ában és a 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott célok esetén, a rendelet 8. §-a
szerint elismerhet´ó költségek arányában nyújtható támogatás mértékét e rendelet melléklete tartalmazza. A támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe kell venni
a (3)—(8) bekezdésben foglaltakat.
(2) Kamattámogatás a rendelet 12. §-ában meghatározott célok mindegyikéhez adható. A kamattámogatás mértéke a felvett hitel kamatösszegének legfeljebb 50%-a, ha
a beruházás más állami támogatásban nem részesül. Más
támogatási formában is történ´ó támogatás esetén a kamattámogatás legfeljebb 30% lehet. A felvett hitelek elismerhet´ó költségeinél a kamat nem haladhatja meg a jegybanki
alapkamat +5% mértéket.
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(3) A területfejlesztési szempontból kedvezményezett
térségeken belül a kedvez´ótlen adottságú agrártérségekben mint halmozottan hátrányos adottságú térségekben a
termelési szerkezet átalakítását, a foglalkoztatás b´óvítését,
a jövedelem növelését szolgáló fejlesztéseknél, beruházásoknál a támogatás mértéke 10%-ponttal haladhatja meg
a rendelet mellékletében meghatározott támogatás fels´ó
határát.
(4) Az agrárintegrációt el´ósegít´ó támogatási célon belül
a kistermel´ók önszervez´ódésén alapuló értékesítési, feldolgozói, közös gépbeszerzési fejlesztések, beruházások
támogatása 10%-ponttal haladhatja meg a rendelet mellékletében meghatározott támogatás fels´ó határát.
(5) A vállalkozási övezetben megvalósuló beruházásoknál a támogatás mértéke 10%-ponttal haladhatja meg a
rendelet mellékletében meghatározott támogatás fels´ó határát.
(6) Azon településeken, ahol a lakónépességen belül —
a helyi önkormányzat nyilatkozata szerint — jelent´ós részarányt képviselnek az átlagosnál rosszabb életkörülmények között él´ó kisebbségi közösség tagjai, a munkahelyteremt´ó és életkörülményeket javító termel´ó infrastrukturális fejlesztések 10%-ponttal magasabb támogatást kaphatnak.
(7) A munkahelyteremt´ó beruházásokhoz adható
visszatérítend´ó és vissza nem térítend´ó támogatás együttes
összegének kamattámogatás nélküli mértékének fels´ó határa munkavállalónként — beleértve a munkahely megtartásra és a humán infrastruktúra fejlesztéssel létrehozott
munkahelyekhez nyújtott támogatásokat is — nem haladhatja meg az 1 000 000 Ft-ot.
(8) Munkahelyteremt´ó beruházás esetén a támogatás
mértéke az 50 f´ót meghaladó új foglalkoztatást biztosító
fejlesztéseknél a rendelet mellékletének 1. pontjában meghatározott fels´ó mértéket vissza nem térítend´ó és visszatérítend´ó támogatásnál 10%-ponttal, a (7) bekezdésben
megállapított egy munkavállalóra jutó támogatás mértékét pedig 500 000 Ft-tal meghaladhatja.
(9) A célel´óirányzatból a tanácsok által és a 18. § (2) bekezdés c)—f) pontjában meghatározottak alapján egyaránt támogatott beruházások, fejlesztések esetében a célel´óirányzatból nyújtott együttes támogatás mértéke maximum 20%-kal haladhatja meg a rendelet mellékletében
meghatározott mértéket.
(10) A (3)—(8) bekezdések szerint nyújtható többlettámogatás csak egyszer és egy címen adható.
(11) A visszatérítend´ó támogatást a beruházás befejezését követ´óen, 1 éves türelmi id´ó után, legfeljebb 4 év alatt
a Magyar Államkincstár 10032000-01720275-00000000
számú bonyolítási számlára kell visszafizetni.
(12) Az igényeltnél alacsonyabb mérték´ú támogatás is
megítélhet´ó, azonban ilyen esetben a támogatott jogosult
az eredeti pályázat m´úszaki tartalmának, illetve munka-
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helyteremt´ó beruházás esetén a vállalt létszám csökkentését kezdeményezni.
(13) A célel´óirányzat terhére a következ´ó évekre vállalt
támogatási kötelezettség — beleértve az adott évben kifizetésre kerül´ó kamattámogatást is — együttesen nem haladhatja meg a meghatározott keret 40%-át.

14. §
(1) A tanács a támogatásra vonatkozó pályázati felhívást
február 28-áig a helyi tömegtájékoztatás útján közzéteszi.
A pályázatok benyújtása folyamatos. Az adott évi támogatásra augusztus 31-éig lehet pályázni.
(2) Forráshiány esetén a pályázatok befogadása felfüggeszthet´ó.
(3) A rendelet 12. § d)—k) pontjában meghatározott
támogatási célok közötti prioritást a tanács határozza meg,
és a rendelkezésre álló források függvényében a támogatási célokat sz´úkítheti.
(4) A tanács a pályázati felhívásban határozza meg azt a
szervezetet, ahová a pályázatokat be kell nyújtani.
(5) A pályázat benyújtása id´ópontjának a pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelel´ó pályázat beérkezése id´ópontját kell tekinteni. A pályázati felhívásnak nem megfelel´ó, hiányos pályázat esetén a beérkezés id´ópontjának a
hiánypótlás teljesítését kell tekinteni. Hiánypótlásra csak
egyszer és a felszólítás kézhezvételét´ól számított 15 munkanapon belül van lehet´óség.
(6) A támogatási pályázatoknak az R. 83. §-ának
(1)—(2) bekezdésében és (4) bekezdésének e) pontjában
megjelölt adatokat kell tartalmazniuk az e § (8) bekezdésében foglaltak mellett.
(7) A pályázathoz csatolni kell az R. 84. §-ban foglaltakon kívül:
a) önkormányzatok támogatási igénye, pályázata esetében testületi határozatot a saját forrás biztosításáról;
b) a pályázati díj megfizetésér´ól szóló készpénzfizetési
szelvényt vagy átutalási megbízás terhelési értesít´ójét;
c) a pályázati felhívásban el´óírt egyéb iratokat;
d) a program megvalósítása pénzügyi fedezetének megalapozását célzó dokumentumokat, egyes források rendelkezésre bocsátását igazoló ígérvényeket;
e) térségi gazdasági integrációs programok esetében
szervezeti formától függ´óen értelemszer´úen
ea) az integrációs szervezet alapító okiratát, társasági
szerz´ódését és 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
eb) természetes személy esetében értelemszer´úen a
személyi azonosító adatokat, vállalkozási igazolványt és
adóbejelentkezési lapot,
ec) a pályázók utolsó éves mérleg beszámolója letéti
példányának másolatát,
ed) a pályázók vagyoni helyzetét bemutató dokumentumokat,
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ee) a pályázók által 1995. január 1. után igénybe vett
nem normatív állami támogatások tételes kimutatásait,
illetve a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségvállalás teljesítési igazolását,
ef) a gazdasági együttm´úködés jellegét, területét és formáját rögzít´ó integrációs megállapodást,
eg) az intézményesített formában létrehozott integrációs szervezet alapítóinak legalább 5 évre szóló közokiratban foglalt visszavonhatatlan nyilatkozatát, az eredmény
társaságba történ´ó visszaforgatásáról,
eh) az integrációs szervezet üzleti tervét.

15. §
(1) A támogatásra benyújtott pályázatról els´ó alkalommal május 31-éig, és folyamatosan a befogadást követ´ó
60 napon belül a tanács dönt. A tanács döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
(2) A döntés-el´ókészítéssel és a támogatási döntésekr´ól
történ´ó értesítéssel kapcsolatban az R. 86. §-ának (2)—(3)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A támogatási döntéseket a megyei önkormányzat
hivatalos lapjában, illetve a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´óben nyilvánosságra kell hozni.
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A területfejlesztés központi el´óirányzata
18. §
(1) A célel´óirányzatnak a tanácsok által pályázati rendszerben felhasználható, külön jogszabály szerinti részén
felüli része a területfejlesztéssel kapcsolatos központi feladatokat szolgálja.
(2) A célel´óirányzat központi célokat szolgáló része
a) a támogatási rendszer m´úködtetéséhez szükséges
szolgáltatási kiadások és költségek fedezetére,
b) a megsz´únt Területfejlesztési Alap terhére megkötött támogatási, kezesi szerz´ódésb´ól ered´ó kötelezettségek
teljesítésére,
c) a kormányhatározatokban rögzített vagy egyéb kiemelt területfejlesztési feladatok, kormányzati, regionális
és válságkezel´ó programok támogatására,
d) a hátrányos helyzet´ú kisebbség pályázati feltételeinek a javítására,
e) más központi alapokkal, illetve fejlesztési célel´óirányzatokkal közös finanszírozással meghirdetett fejlesztési programokra,
f) forrás függvényében központi pályázati rendszer m´úködtetésére
használható fel.

16. §
(1) A támogatási igény, pályázat elfogadása esetén a
tanács az R. 87. §-ban foglalt, illetve az alábbi feltételek
teljesítése esetén köt támogatási szerz´ódést a kedvezményezettel:
a) a szükséges összes forrás rendelkezésre állásának
igazolása,
b) tervezési, kivitelezési, szállítási stb. szerz´ódések
megléte, figyelemmel a közbeszerzésekr´ól szóló 1995. évi
XL. törvény rendelkezéseire.
(2) A támogatást nyújtó köteles a szerz´ódésben az elállás jogát kikötni arra az esetre, ha az R . 87. §-ának (4) bekezdésében foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik.
A támogatások folyósítása
17. §
A támogatásokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az R. 90—92. §-ában el´óírtak szerint folyósítja azzal, hogy
a) a támogatási szerz´ódés és a kifizetés összehangolását
a FVM megbízása alapján a Kincstár végzi;
b) finanszírozásba bevont, a támogatott számláját vezet´ó hitelintézeten keresztül az e rendelet 9. §-ában meghatározott feltételek szerint folyósítható a támogatás.

19. §
(1) A miniszter a 18. § f) pontja szerint támogatást
nyújthat
a) belvizes területek nem szántóföldi hasznosítását
szolgáló fejlesztési programok kidolgozásához, illetve
azok megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez, beruházásokhoz;
b) biomassza energetikai célú felhasználását szolgáló
fejlesztésekhez, beruházásokhoz;
c) ökológiai szemlélet´ú kistérségi programok készítéséhez, illetve azok megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez,
beruházásokhoz;
d) mez´ógazdaságban megtermelt alapanyagokra épít´ó,
mez´ógazdasági célra felhasznált energiaellátás kialakítása,
fejlesztések és beruházások;
e) a mez´ógazdaságban megtermelt alapanyagok hagyományostól eltér´ó feldolgozását és felhasználását szolgáló
új technológiai fejlesztéséhez és/vagy beruházásokhoz;
f) a jelent´ós, legalább 100 munkahelyet teremt´ó fejlesztésekhez.
(2) A miniszter február 28-áig pályázati felhívást tesz
közzé a minisztérium hivatalos lapjában, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´óben. A pályázatok benyújtása folyamatos. Az adott évi támogatásra augusztus 31-éig
lehet pályázni.
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(3) A célel´óirányzat központi keretéb´ól nyújtott támogatások esetén értelemszer´úen érvényesíteni kell e rendelet 3—11. §-ában és 13—16. §-ában meghatározott támogatási, pályázati, támogatási szerz´ódés megkötési feltételeket, intézkedéseket.
(4) A pályázatokat az FVM megbízásának megfelel´óen
a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani. A Magyar
Államkincstár
a) a beérkezett pályázatokat regisztrálja;
b) a formailag és tartalmilag teljes pályázatokról egyedi
döntés-el´ókészítési lapot készít, a hiányos pályázatoknál a
hiánypótlás érdekében intézkedik.
(5) A támogatási döntések el´ókészítését a miniszter
által kijelölt 7 tagú Szakért´ói Bizottság végzi, melynek
elnökét a miniszter nevezi ki.
(6) A Szakért´ói Bizottság állásfoglalása el´ótt az érintett
tanács véleményét ki kell kérni.
(7) A Szakért´ói Bizottság javaslata alapján a támogatásokról a miniszter dönt.
(8) A döntéseket a minisztérium hivatalos lapjában, a
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´óben kell közzétenni.
(9) A döntést követ´óen a támogatási szerz´ódések el´ókészítését a Magyar Államkincstár végzi, a támogatási szerz´ódést a miniszter vagy megbízottja írja alá.
(10) A támogatási szerz´ódések végrehajtásának ellen´órzésében a Magyar Államkincstár, valamint a miniszter
felkérésére az érintett tanács vesz részt.

20. §
(1) A Területfejlesztési és Szervezési Alapból, a Foglalkoztatási Alapból, valamint azok decentralizált részéb´ól az
1990. december 31-ig, a Területfejlesztési Alapból 1995.
december 31-ig történt döntések alapján visszterhesen kihelyezett, illetve visszavont és visszafizetett támogatások
összege a 2. § (3) bekezdése szerinti központi el´óirányzatot
növeli. A visszafizetést a Magyar Államkincstár 1003200001720275-00000000 számú bonyolítási számlára kell teljesíteni.
(2) Az 1995. december 31-ig a megsz´únt Területfejlesztési Alap terhére nyújtott vissza nem térítend´ó támogatással létesült gázhálózatok értékesítése esetén a támogatási
szerz´ódésben el´óírt hozzájárulást a FVM akkor adhatja
meg, ha az értékesítési megállapodásban szerepl´ó vev´ó a
szolgáltatásnyújtás folyamatosságát a beruházás üzembe
helyezését´ól számított 10 év id´ótartamra garantálja, a támogatásban részesített pedig szerz´ódésben vállalja, hogy a
kapott ellenértéknek az állami támogatással arányos hányadát elkülönített bankszámlán kezeli, és azt kizárólag
infrastruktúra-fejlesztéssel összefügg´ó célokra használja
fel.
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21. §

(1) Az egyes állami tulajdonban lév´ó vagyontárgyak
önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény 51. §-ának (1) és (5) bekezdésében meghatározott belterületi föld (a továbbiakban: ingatlan) értékének megfelel´ó vételárrész 50%-át az FVM 1003200001220275-59000002 számú ,,Vidékfejlesztési feladatok támogatással fedezett kiadásai’’ elnevezés´ú fejezeti számlájára kell befizetni, a befizetés jogcímének egyidej´ú feltüntetése mellett.
(2) A miniszter — indokolt esetben — a befizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetést engedélyezhet.

Értelmez´ó és záró rendelkezések
22. §
A miniszter e rendelet 6. § (6) bekezdésében, valamint
a 13. § (1)—(2) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezések
alól a tanács javaslatára, az Országos Területfejlesztési
Tanács véleménye alapján, indokolt esetben eltérést engedélyezhet.

23. §
E rendelet alkalmazásában
a) visszatérítend´ó támogatás: a visszafizetési kötelezettség mellett kihelyezett kamatmentes forráskiegészítés;
b) kamattámogatás: az a támogatási forma, amely az
éven túli lejáratú, fejlesztési célú pénzintézeti hitelek után
fizetend´ó kamat meghatározott hányadát vállalja át a fennálló hitel lejártáig;
c) munkahelyteremt´ó beruházás: az a beruházás, amely
az adott térségben új munkahelyteremt´ó tevékenység indítását, illetve meglév´ó tevékenység esetében — a beruházás
el´ókészít´ó dokumentációja szerint — létszámnövekedéssel járó b´óvítést eredményez;
d) munkahelyek megtartását célzó beruházás: az a beruházás, amely a meglév´ó tevékenységnél korszer´úbb, termékváltást segít´ó, piacképes tevékenységet hoz létre a
meglév´ó munkahelyek megtartásával;
e) foglalkoztatási kötelezettség: munkahelyteremt´ó és
-megtartó beruházásoknál a támogatási szerz´ódésben vállalt kötelezettség; meghatározásának és teljesítésének
alapját az átlagos foglalkoztatotti létszám adja, ami nem
foglalja magába a munkaviszonnyal rendelkez´ó, de sorkatonai szolgálaton, 3 hónapon túl táppénzen lév´ó, illetve
gyed/gyes jogosult munkavállalókat;
f) innovációs központ: az olyan szervezet, amelynek adottságai és kapcsolatrendszere lehet´óvé teszi a korszer´ú fejlesztési, technológiai eljárások telepítését, és amely ezáltal a
m´úszaki fejl´ódésre általános ,,húzó’’ hatást fejthet ki;
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g) termel´ó infrastrukturális beruházás: a gáz, az elektromos szolgáltatás, az ivóvíz- és a szennyvízhálózat, az utak,
a hidak és a vízilétesítmények, a közlekedési, a hírközlési,
az informatikai és a hulladéktároló építmények létesítése,
valamint az ezek m´úködését szolgáló technológia és egyéb
gépi beszerzés;
h) közhasznú munkavégzéssel összefügg´ó fejlesztés: a
közhasznú munkavégzéshez szükséges technológiai és
egyéb gép- és járm´úbeszerzés, ha legalább 4 évig közhasznú
munkavégzést szolgál, és közmunka végzés keretében készül´ó beruházás;
i) falusi turizmus fejlesztés: minden nem gyógy- és üdül´óhelyen a falu komplex idegenforgalmi kínálatának hasznosítása — ideértve bármely település falusi jelleg´ú településrészeit is — a vendégfogadás komplex vagy kiegészít´ó
feltételeinek kialakítása (szállás, szolgáltatás, program)
akkor, ha a tevékenység helyszíne, jellege megfelel a falusi
turizmus sajátos követelményrendszerének, illetve a fejlesztés során ezek megteremtése a cél;
j) saját forrás: a pályázónak rendelkezésére álló pénzeszközöket, megkötött szerz´ódés szerinti hitelt, az önkormányzati jóváhagyott költségvetési el´óirányzatokat, a tervezett lakossági befizetéseket és az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat elkülönített keretéb´ól a saját forrás kiegészítésére megítélt támogatást kell tekinteni;
k) térségi gazdasági integráció: az adott térség önkormányzati és gazdasági szerepl´ói térségben kifejtett gazdasági tevékenységének intézményesített és tartós összehangolása, mely kiterjed a megállapodásokkal alátámasztott
termelési és értékesítési együttm´úködésre, az üzleti tervvel
megalapozott, koordinált forrás- és t´ókebevonásra, a gaz-
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dasági célkit´úzéseket szolgáló anyagi és nem anyagi szolgáltatások biztosítására, s a közös felhasználású eszközök
m´úködtetésére és tulajdonlására;
l) integrációs társaság: az a közhasznú társaság vagy
szövetkezet, amelyet az alapítók nonprofit m´úködési feltételekkel a térségi gazdasági integrációba illesztve hoznak
létre, az integráció gazdasági és társadalmi céljainak megvalósítására és funkcióinak m´úködtetésére;
m) egyéb integrációs szervezet: az üzleti tervvel rendelkez´ó és szerz´ódéses alapon tartós (legalább 5 év) együttm´úködést folytató társulás;
n) programfinanszírozás: az integrációs szervez´ódést
szolgáló intézmények esetében a program megvalósítását
szolgáló, egymással összefügg´ó fejlesztések támogatásáról
együttesen hozott döntés, amelyek megvalósítására fejlesztésenként köt támogatási szerz´ódést a döntéshozó;
o) dologi kiadás: a vásárolt anyagok értéke és az igénybe
vett (vásárolt) anyagjelleg´ú szolgáltatások értéke.

24. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidej´úleg a területfejlesztési célel´óirányzat felhasználásának
részletes szabályairól szóló 31/1998. (II. 25.) Korm. rendelet hatályát veszti azzal, hogy a folyamatban lév´ó ügyekben
még el´óírásait kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 40/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Támogatható célok, támogatási formák és a nyújtható támogatás fels´ó határa
Támogatható célok

1. Munkahelyteremt´ó beruházásokhoz

2. A meglév´ó foglalkoztatott létszám meg´órzését szolgáló
piac- és termékváltást el´ósegít´ó fejlesztésekhez

3. A vállalkozások megalakulását és fejl´ódését szolgáló
anyagi szolgáltatások kiépítéséhez, az innovációs központok, inkubátorházak, ipari parkok, ipari területek,
logisztikai központok megvalósításához

A támogatás formája

vissza nem térítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában
visszatérítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában
vissza nem térítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában
visszatérítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában
vissza nem térítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában
visszatérítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában

A támogatás
fels´ó határa

30
50

20
30

30
50
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Támogatható célok

A támogatás formája

4. A gazdaságfejlesztéssel összefügg´ó, vállalkozásokat segít´ó termel´ó infrastrukturális beruházások

vissza nem térítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában
visszatérítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában

A támogatás
fels´ó határa

20
30

5. A kistérség-fejlesztési, a helyi társadalom önszervez´ódését és gazdasági együttm´úködését el´ósegít´ó programok és integrációs társaságok, szervezetek létrehozásához szükséges üzleti tervek kidolgozásához

vissza nem térítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában

70

6. Speciális, a helyi gazdasági fejl´ódést el´ósegít´ó programokhoz, a foglalkoztatást segít´ó közmunkaprogramokhoz, közhasznú munkavégzéshez kapcsolódó fejlesztésekhez

vissza nem térítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában

40

7. A munkahelyteremtéssel járó humán infrastruktúra fejlesztésekhez

vissza nem térítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában
visszatérítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában

8. Tájjelleg´ú egyedi termék és biotermék el´óállításához
kapcsolódó fejlesztési és dologi kiadásokhoz

vissza nem térítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában

9. Falusi turizmus és gyógyturizmus fejlesztéséhez

vissza nem térítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában
visszatérítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában

10. Településrendezési tervek támogatása

11. A kormányhatározatokban rögzített vagy egyéb kiemelt
területfejlesztési feladatok, kormányzati, regionális és
válságkezel´ó programok támogatása

vissza nem térítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában
vissza nem térítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában
visszatérítend´ó támogatás az elismerhet´ó költségek %-ában

30
50

20

20
30

30

30
50

A Kormány
41/1999. (III. 3.) Korm.
rendelete

kapott felhatalmazás, továbbá az Országgy´úlés 30/1997.
(IV. 18.) OGY határozatában elfogadott decentralizálási
elvek alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:

az 1999. évi vidékfejlesztési célel´óirányzat
és a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatás megyék közti felosztásáról

1. §

A területfejlesztésr´ól és területrendezésr´ól szóló 1996.
évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tft.) 7. §-ának d) pontjában, valamint a 27. §-a (1) bekezdésének g) pontjában

A Tft. 20. §-a (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott területfejlesztési térségi eszköz: a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól szóló 1998. évi XC. törvény XII. Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. címszám, 4. alcímszám, 10. el´óirányzat
csoportszám, 1. kiemelt el´óirányzatszám alatti kiadási el´ó-
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irányzatban szerepl´ó, vidékfejlesztési célfeladatok, valamint a törvény 16. számú mellékletében a privatizációs
bevételb´ól a regionális és a megyei területfejlesztési tanácsok fejlesztési programjainak támogatására együttesen
el´óirányzott 11600 millió Ft terhére 5800 millió Ft.
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1. számú melléklet
a 41/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
A vidékfejlesztési célel´óirányzat 1999. évi,
a megyei területfejlesztési tanácsok részére biztosított
támogatási kerete

2. §
Millió forint

(1) Az 1. §-ban meghatározott decentralizálható pénzeszközökb´ól az egyes megyei területfejlesztési tanácsok
rendelkezésére álló összegb´ól
a) 20% , vagyis 1 milliárd 160 millió Ft a megyék lakónépessége alapján,
b) 30% , vagyis 1 milliárd 740 millió Ft a megyei hozzáadott bruttó hazai termék (GDP) egy f´óre jutó értéke
alapján,
c) 50% , vagyis 2 milliárd 900 millió Ft a területfejlesztés szempontjából külön jogszabályban meghatározott
kedvezményezett térségek lakónépessége alapján
kerül felosztásra.
(2) Az egyes megyék (1) bekezdés szerint meghatározott
decentralizált keretét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott megyei keretb´ól
a területfejlesztési tanácsok által nyújtott visszatérítend´ó
támogatások a visszafizetés évében a támogatásról döntést
hozó megye decentralizált keretét növelik.
3. §
(1) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól
szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. címszám, 7. alcímszám alatt
el´óirányzott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatásként a megyei területfejlesztési tanácsok rendelkezésére álló összegekb´ól
a) 50% , vagyis 5 milliárd Ft a megyei bruttó hazai
termék (GDP) egy f´óre jutó mutató alapján,
b) 50% , vagyis 5 milliárd Ft a külön jogszabályban
meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek lakónépessége alapján
kerül felosztásra.
(2) A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatási el´óirányzatból az egyes megyék (1) bekezdésben
meghatározott keretét a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidej´úleg a területfejlesztési célel´óirányzat és a területi kiegyenlítést szolgáló 1998. évi fejlesztési célú támogatások
megyék közti felosztásáról szóló 28/1998. (II. 18.) Korm.
rendelet a hatályát veszti.

Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Gy´ór-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

305,5
499,1
347,7
673,8
317,2
175,6
179,6
434,4
205,8
391,6
137,8
263,4
383,4
247,0
598,0
169,9
107,0
204,2
159,0

Összesen:

5800,0

2. számú melléklet
a 41/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatások 1999. évi, a megyei területfejlesztési
tanácsok részére biztosított támogatási kerete
Millió forint

Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Gy´ór-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

529,6
866,1
603,3
1 178,2
534,7
281,3
280,8
752,0
360,5
679,3
231,3
465,9
676,2
429,9
1 058,8
287,7
166,9
352,4
265,1

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Összesen:

10 000,0
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A Kormány
42/1999. (III. 3.) Korm.
rendelete
a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatások felhasználásának részletes szabályairól
szóló 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A területfejlesztésr´ól és területrendezésr´ól szóló 1996.
évi XXI. törvény 7. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:
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alapított és azok többségi tulajdonában lév´ó beruházó
és/vagy szolgáltató gazdasági társaságok részére az önkormányzatokkal kötött szerz´ódések szerint;’’
5. §
A rendelet 9. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,9. § A támogatás a saját és más forrásokkal arányosan
a támogatási szerz´ódésben rögzített éves ütemezés szerint
vehet´ó igénybe. A támogatás aránya évente eltér´ó lehet, de
egyik évben sem haladhatja meg az 5. § (1) bekezdése
szerinti támogatási mérték fels´ó határát.’’
6. §

1. §
A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló
32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet)
1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésér´ól
szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. §-a
(1) bekezdésének e) pontjában a termel´ó infrastrukturális
feltételekben meglév´ó különbségek mérséklésére, a területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek helyi
önkormányzatai részére biztosított támogatás felhasználására az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) el´óírásait
kell alkalmazni az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és
eltérésekkel.’’
2. §
A rendelet 3. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidej´úleg a jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre
módosul:
,,(2) Több település összefogásával megvalósuló beruházás abban az esetben támogatható, ha legalább egy település megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek. Ez
esetben a támogatás csak az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzato(ka)t illeti meg, a beruházás költségeib´ól ´ó(ke)t terhel´ó hányad figyelembevételével.’’
3. §
A rendelet 4. §-a (2) bekezdésének második mondata
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A támogatási igény benyújtása el´ótt megkezdett beruházáshoz támogatás nem adható, kivéve a címzett és céltámogatással megvalósuló beruházásokat, ahol a benyújtáskor még hátralév´ó beruházási összeghez igényelhet´ó támogatás.’’
4. §
A rendelet 8. §-ának c) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
(A támogatás szempontjából elismerhet´ó költségek:)
,,c) fejlesztési célú pénzeszközök átadása a szolgáltató
(vezetékes gáz, áram, hírközlés) társaságok, illetve vízközm´ú-társulatok és jogutódjaik, az önkormányzatok által

(1) A rendelet 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A tanács a támogatásra vonatkozó pályázati felhívását
évente február 28-áig a helyi tömegtájékoztatási eszközök
útján közzéteszi. A pályázatok benyújtása folyamatos. Az
adott évi támogatásra augusztus 31-éig lehet pályázni.’’
(2) A rendelet 11. §-ának (4) bekezdése az utolsó mondat után a következ´ó szövegrésszel egészül ki:
,,Hiánypótlásra csak egyszer, a felszólítás kézhezvételét´ól számított tizenöt munkanapon belül van lehet´óség.’’
(3) A rendelet 11. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(5) A pályázathoz az R. 83. §-a (4) bekezdésének
e) pontjában el´óírt mellékletben meghatározott, értelemszer´úen kitöltött adatlapot és az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, értelemszer´úen kitöltött nyomtatványt kell csatolni.’’
(4) A rendelet 11. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(6) Vezetékes gázellátás létesítésének támogatására benyújtott pályázatokhoz, az R . 84. §-ában meghatározottak
mellett mellékelni kell a Magyar Energia Hivatal nyilatkozatát a gázellátó rendszer megvalósításának feltételeir´ól.’’
(5) A rendelet 11. §-a a következ´ó (8), (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki:
,,(8) Két vagy több megyét érint´ó beruházás esetében a
pályázó — gesztor — önkormányzat a pályázatot a saját
megyéjében m´úköd´ó tanácshoz nyújtja be. A gesztor által
benyújtott pályázatot a tanács minden érintett megye tanácsa részére elküldi. Mindegyik tanács az alábbiak szerint
hozza meg döntését:
a) az átadó tanács döntésér´ól határozatot hoz, döntési
adatlapot nem tölt ki, hanem keretátadási megállapodást
köt az átvev´ó tanáccsal. A Megállapodás kötelez´óen tartalmazza a megállapodó felek nevét, címét, a beruházás
megnevezését, helyét, a gesztor önkormányzat nevét, az
átadó tanács nyilatkozatát arról, hogy mely — a 3. § alapján
támogatásban részesíthet´ó — önkormányzatot, milyen
nagyságú beruházási költség alapján, milyen összeggel, milyen évenkénti ütemezésben támogat, azt a kikötést, hogy
az átadásra kerül´ó támogatás összege kizárólag a fent megjelölt beruházás megvalósításához használható fel, valamint a lemondás esetén követend´ó eljárást;
b) az átvev´ó tanács határozatot hoz, és döntési adatlapot tölt ki a támogatás teljes összegére.
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(9) A keretátadási megállapodás egy-egy eredeti vagy
hitelesített példányát, valamint a tanácsok határozatait az
átvev´ó tanács megküldi a TÁKISZ-on keresztül a Belügyminisztériumnak, közvetlenül a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak és a Magyar Államkincstárnak. A Kincstár ezen dokumentumok alapján jogosult
a megyei keretek módosítására.
(10) Meghiúsulás/lemondás esetén az átvev´ó tanács határozatot hoz az átadó tanácsot megillet´ó lemondott
összeg visszaadásáról, melyet megküld a TÁKISZ-on keresztül a Belügyminisztériumnak, közvetlenül a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak és a Magyar
Államkincstárnak. Így az átadott támogatás arányos része
visszakerül az átadó tanácshoz.’’
7. §
(1) A rendelet 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A támogatásra benyújtott pályázatról els´ó alkalommal évente május 31-éig, és folyamatosan a befogadást
követ´ó hatvan napon belül a tanács dönt.’’
(2) A rendelet 12. §-a (2) bekezdésének bevezet´ó mondata és a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A pályázatok elbírálásakor az R. 85. és 86. §-aiban
el´óírtak szerint kell eljárni azzal, hogy
a) az R . 85. §-ának (7) bekezdésében és az R . 86. §-ának
(3) bekezdésében el´óírt tájékoztatási kötelezettséget az R.
8. számú mellékletében megjelölt adatszolgáltató lap és az
e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt adatlap együttes megküldésével kell teljesíteni;’’
8. §
A rendelet 13. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,13. § A támogatási szerz´ódéseket az R. 87. §-ának
rendelkezései szerint a megyei területfejlesztési tanács nevében a tanács elnöke köti meg.’’
9. §
(1) A rendelet 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A Magyar Államkincstár nyilvántartja az egyes területfejlesztési tanácsoknak — a kormányrendeletek alapján 1996. évt´ól kezd´ód´óen — biztosított támogatási keret,
illetve keretmaradvány összegét forintban, és figyelemmel
kíséri az el´óirányzatok ennek megfelel´ó felhasználását,
melyet — a féléves beszámolóhoz és az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan — egyeztet a Belügyminisztériummal.’’
(2) A rendelet 14. §-a (3) bekezdésének bevezet´ó mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A támogatási el´óirányzatok nyilvántartása, a támogatási összeg folyósítása és elszámolása forintban az alábbi
rendben történik:’’
(3) A rendelet 14. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,a) a tanács tájékoztatja a támogatás odaítélésér´ól
szóló döntésr´ól — a döntést´ól számított tíz munkanapon
belül — az 1. számú mellékletben szerepl´ó adatlap kitöltésével a TÁKISZ-on keresztül Belügyminisztériumot,
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közvetlenül a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot és a Magyar Államkincstár megyei fiókját. A fenti
adatszolgáltatási kötelezettségen felül a tanács közvetlenül megküldi a Magyar Államkincstárnak az R. 8. számú
mellékletében szerepl´ó adatlapot,’’
(4) A rendelet 14. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,d) a Magyar Államkincstár a tanács végleges döntésének megfelel´óen az önkormányzatokkal finanszírozási
szerz´ódést köt, melyben szerepl´ó összegeket forintban határozza meg. A finanszírozási szerz´ódésnek tartalmaznia
kell a döntés azonosító számát. A Magyar Államkincstár a
finanszírozási szerz´ódés 1. számú melléklet szerinti adatait
— forintban — nyomtatott formában és mágneses adathordozón megküldi a Belügyminisztériumnak,’’
(5) A rendelet 14. §-a (3) bekezdésének j) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,j) a Magyar Államkincstár havonta — a tárgyhót követ´ó 15-éig — tájékoztatja a Belügyminisztériumot és a
tanácsokat az el´óirányzatoknak és azok maradványának
felhasználásáról megyénként, azon belül éves ütemenként
és önkormányzatonként — ugyanazon önkormányzat különböz´ó beruházásait külön soron hozva — a tárgyhót
illet´óen a következ´ó bontásban: tárgyhó elején rendelkezésre álló támogatás, tárgyhavi visszafizetés, tárgyhavi utalások egy összegben, tárgyhavi nettó utalás, tárgyhó végén
rendelkezésre álló támogatás. A féléves beszámolóhoz és
a zárszámadáshoz a teljes id´ószakra vonatkozó kimutatást
a Magyar Államkincstár a fentieken kívül a TÁKISZ-ok
részére is megküldi.’’
(6) A rendelet 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A tanács az éves támogatási keret felhasználásáról
a költségvetési beszámolási és zárszámadási követelményeinek megfelel´óen — a Belügyminisztérium által el´óírt
tartalommal és határid´óben — elkészített jelentést megküldi a TÁKISZ-on keresztül a Belügyminisztériumnak és
közvetlenül a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak.’’
10. §
A rendelet 16. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,16. § A rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében foglalt
feltételek alól a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a tanács javaslatára és az Országos Területfejlesztési
Tanács, valamint a TÁKISZ véleményének kikérése után
eltérést engedélyezhet.’’
11. §
A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
12. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidej´úleg a rendelet 6. §-ának (2) bekezdése és 7. §-a a hatályát
veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1150

Melléklet a 42/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet a 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelethez]
Kitöltend´ó a zárszámadási követelményeknek megfelel´óen folyamatban lév´ó és befejezett beruházások esetén is.
Kitöltés el´ótt szíveskedjék elolvasni a megjegyzéseket!

A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatással megvalósuló vagy megvalósult beruházás
Önkormányzat neve:

1

KSH kódja:

A támogatott cél megnevezése:

évi elszámolásának táblája

A döntés azonosító sorszáma:
A Megyei Területfejlesztési Tanács határozatának száma:
A finanszírozási szerz´ódés száma:
Kivitelezés kezdete (finanszírozási szerz´ódés szerint, év, hó):

2
2
2

Kivitelezés tényleges kezdete (év, hó):
Kivitelezés befejezésének várható id´ópontja (finanszírozási szerz´ódés szerint):
Kivitelezés tényleges befejezése:
Üzembe helyezés várható/tényleges id´ópontja:

kódja (adatlap, kitöltési útmutató 7. pont szerint):
jellege (adatlap, kitöltési útmutató 8. pont szerint):
beruházás csoport képz´ó kódszáma (adatlap, kitölt. útmut. 9. pont szerint):

Mértékegység: Ft

Sorszám

Megnevezés

az els´ó jóváhagyás
éve el´ótt
2

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

a döntés éve

a döntés éve + 1

a döntés éve + 2

a döntés éve + 3

3

4

5

6

mindösszesen
(3+4+5+6)
7

TERKI
Jóváhagyott támogatás (2+4)
Ténylegesen felhasznált
2. sorból: az elszámolás évében
Maradvány összesen (1—2 = 5+6+7+8+9)
ebb´ól: le sem hívott és már lemondott összeg
ebb´ól: le sem hívott összeg, most kerül lemondásra
ebb´ól: lehívott, már véglegesen visszafizetett összeg
ebb´ól: lehívott, ezen elszámolással egy id´óben
ebb´ól: véglegesen visszafizetett összeg
ebb´ól: további felhasználás várható
Saját forrás
Terv szerint összesen (11+12)
Céltámogatás
Egyéb forrás
Ténylegesen felhasznált (14+15)
Céltámogatás
Egyéb forrás
13. sorból: az elszámolás évében
Beruházási összköltség
Terv szerint (1+10)
Ténylegesen felhasználás (2+13)

MAGYAR KÖZLÖNY

Jóváhagyott, illetve ténylegesen felhasznált összegek

A döntési adatlapnak megfelel´óen.
A döntés azonosító sorszáma a következ´ó:

2

Az adatlapra vonatkozó adatokat a TÁKISZ tölti ki.

1— 2 pozíció = megye kódszám
3— 6 pozíció = a döntés éve
7—10 pozíció = a finanszírozási szerz´ódés száma
11—12 pozíció = a változat sorszáma

Kelt: …………………………………, ……… év ……………… hó ……… nap

P. H.

……………………………………………………
polgármester
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Sorszám

Megnevezés

1

11

I. Épületek, építmények létesítése, vásárlása, átalakítása

Épületek, építmények összesen:
II. Földterület vásárlása

Földterület vásárlása összesen:
III. Gépek, berendezések, felszerelések

Gépek, berendezések, felszerelések összesen:
IV. Egyéb költségek

Egyéb költségek összesen:
V. Immateriális javak

Immateriális javak összesen:
VI. Gázhálózat kiépítése esetén a hálózatfejlesztési
hozzájárulás összege (egyéb fejlesztési hozzájárulás is)
VII. Infrastruktúra-fejlesztés és környezetvédelmi célú
közhasznú munkák dologi költségei
Dologi költségek összesen:
VIII. Turizmus, természetvédelem, szociális célú
fejlesztés, szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó
fejlesztés
Turizmus, természetvédelem, szociális fogl. összesen:
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.):
IX. Tartóskészlet szükséglet

Tartóskészlet szükséglet összesen:
Mindösszesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.):2, 3

Kelt: ……………………………………, ……… év ……………… hó ……… nap
A kódszámot lásd a következ´ó oldalon.
A 36. sor 6. oszlopának összege megegyezik az el´óz´ó oldal 17. sor 7. oszlopának összegével.
A 36. sor 11. oszlopának összege megegyezik az el´óz´ó oldal 18. sor 7. oszlopának összegével.

P. H.

……………………………………………………
polgármester
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1
2
3

Összesen
(Ft)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

A területi kiegyenlít´ó támogatással megvalósult, befejezett beruházás költségeinek tételes kimutatása
Finanszírozási szerz´ódés szerint vállalt kötelezettség
Beruházás befejezése utáni tényadatok
TermészeTermészeNettó
Vissza nem Összesen tes mértékNettó
Vissza nem
tes mértékMennyiség
költség
igényelhet´ó
Mennyiség
költség
igényelhet´ó
(Ft)
egység
egység
(Ft)
ÁFA (Ft)
(Ft)
ÁFA (Ft)
1
kódja
kódja
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Kitöltend´ó csak befejezett beruházások esetén.
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A mértékegység kódok használata

I.

alapterület:

101

Immateriális javak:

104

db

hossza:

106

m

m´útárgyainak száma:

104

db

Foglalkoztatottak száma:

103

f´ó

Foglalkoztatott id´ó:

108

nap

Vendégéjszakák száma:

110

db

Szociális foglalkoztatás alanyainak száma:

111

f´ó

Alapterület:

101

m2

Befogadóképesség:

103

f´ó

Fér´óhelyek száma:

112

db

Tartóskészlet szükséglet értéke:

113

Ft

2

— vagyoni érték´ú jog

3

m

térfogat:

102

m

— szellemi termékek

befogadóképesség:

103

f´ó

— egyéb immateriális javak

fér´óhelyek, ágyak száma:

104

db

Ivóvízhálózat hossza:

106

m

Szennyvízcsatorna hossza:

106

m

Szennyvíztisztító kapacitása:

105

3

m /nap

Gázhálózat

3

Vízátemel´ó kapacitása:

105

m /nap

Telefonvezeték hossza:

106

m

Telefonvezeték kapacitása (vonalak száma):

104

db

Víz-, szennyvíz-, telefonhálózat m´útárgyainak száma:

104

db

Út, járda felülete:

101

m2

101

2

Földterület nagysága:

VI.

VII.

VIII.

m

III.

Gépek, berendezések mennyisége:

104

db

IV.

Költségek összege:

107

Ft

IX.

MAGYAR KÖZLÖNY

II.

V.

Épületek:
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A Kormány
43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelete
az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történ´ó finanszírozásának
részletes szabályairól
A kötelez´ó egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetésér´ól szóló 1998. évi
XCI. törvény (a továbbiakban: T.) 16. §-ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:
I.
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK
1. §

E rendelet hatálya az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott egészségügyi szolgáltatókra, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra, illetve megyei (f´óvárosi) egészségbiztosítási pénztárra,
továbbá a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóságra
(a továbbiakban együtt: Pénztár) terjed ki.
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) egészségügyi szolgáltatás: az Eb. tv. 10—17. §-aiban
meghatározott ellátások;
b) szolgáltató: az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító m´úködési engedélyekr´ól szóló 113/1996.
(VII. 23.) Korm. rendelet szerint egészségügyi szolgáltatás
nyújtására jogosult természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Pénztárral kötött
szerz´ódés alapján az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújt;
c) területi ellátási kötelezettség: a külön jogszabály szerint az önkormányzat kötelez´ó feladatát képez´ó egészségügyi alapellátás körébe tartozó (háziorvosi, házi gyermekorvosi, körzeti véd´ón´ói, fogászati ellátás) egészségügyi
szolgáltatásoknak az a része, amelyet az önkormányzat,
illetve saját intézménye vagy más szolgáltató útján biztosít;
d) finanszírozási elszámolás: az alapdíjnak és a teljesítmény díjának a megállapítása és utalványozásra történ´ó
el´ókészítése;
e) rekordkép: az egészségügyi szolgáltatás teljesítésér´ól
készítend´ó jelentés formailag és tartalmilag meghatározott egysége;
f) fixdíj: jogszabályban meghatározott összeg´ú havi díjazás;
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g) teljesítménydíj: kihirdetett díj, vagy az adott hónapban jelentett teljesítménynek és a szakfeladatra rendelkezésre álló havi el´óirányzatnak a hányadosa szerinti díj;
h) finanszírozási szerz´ódés: az egészségügyi szolgáltatásra a Pénztár és a szolgáltató között létrejött szerz´ódés;
i) körzet lakója: az a biztosított, akinek az 1992. évi
LXVI. törvény szerinti lakóhelye vagy tartózkodási helye
a körzet területén van.

3. §
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a szolgáltatókkal kötend´ó finanszírozási szerz´ódés tervezetének a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó részét az önkormányzatok, a szolgáltatók
érdekképviseleti szervezeteivel a szerz´ódéskötést megel´óz´óen 30 nappal el´ózetesen egyezteti. A szerz´ódés említett
részének jóváhagyásához a Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK) egyetértése szükséges. A finanszírozási szerz´ódésnek a felek általános jogait és kötelezettségeit
tartalmazó részének módosítása esetén a fentiek szerint
kell eljárni.
4. §
(1) A szolgáltató az általa ellátott betegekr´ól, illetve a
nyújtott ellátásokról az elszámoláshoz el´óírt nyilvántartásokat vezeti. A szolgáltató a finanszírozással kapcsolatos
— személyes adatokat nem tartalmazó — nyilvántartásokat legalább 5 évig meg´órzi.
(2) A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról kísér´ójegyzékkel, számítógépes adathordozón, e rendelet szerint adatot
szolgáltat (a továbbiakban: jelentés) a Pénztár, valamint az
Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs
Központja (a továbbiakban: GYÓGYINFOK) részére. A
jelentés megküldésének határideje a tárgyhónapot követ´ó
hónap 5., illetve 10. napja. A szolgáltató a finanszírozási
elszámolásokhoz e rendelet mellékleteiben el´óírt rekordképnek megfelel´ó adatokat közli.
(3) Finanszírozott teljesítményként a finanszírozási szerz´ódésben meghatározott és ténylegesen teljesített szolgáltatás számolható el a Társadalombiztosítási Azonosító Jel
(a továbbiakban: TAJ-szám) feltüntetésével, amennyiben
annak megtérítésére jogszabály alapján más nem köteles.
(4) A szolgáltató az adatokat az adatkezelési el´óírások
szerint tartja nyilván, és az ellen´órzés során a Pénztár
ellen´óreinek bemutatja. A szolgáltató a finanszírozás céljából megküldött adatok valódiságáért felel.
(5) A szolgáltató a biztosítottnak nem min´ósül´ó külföldi állampolgár részére sürg´ós szükség esetén nyújtott ellátás után akkor jogosult térítésre, ha az ellátott személy az
ellátásra nemzetközi egyezmény alapján jogosult. Az ellátás során a nyilvántartásba fel kell jegyezni az ellátott
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személy nevét, állampolgárságát és útlevelének számát. A
kihirdetett nemzetközi egyezmények listáját az OEP tájékoztatóban közzéteszi.
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II.

EGÉSZSÉGÜGYI

ALAPELLÁTÁS

A háziorvosi ellátás finanszírozása
5. §
7. §
(1) Adathiány miatt a szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét legfeljebb a teljesítés hónapját követ´ó
második hónap 10. napjáig küldheti meg. Az elszámolásra
már beküldött adatok javítása az elszámoló által megküldött hibalista alapján, legkés´óbb a teljesítés hónapját követ´ó harmadik hónap 10. napjáig nyújtható be.
(2) Adathiánynak min´ósül, ha a jelentett adatok a kötelez´óen jelentend´ó adatok nem teljes körét tartalmazzák.
Ha az adathiány nem akadályozza meg az ellátási eset
finanszírozási díjának kiszámítását, a hiányos adatokról az
elszámoló az elszámolással egyidej´úleg figyelmeztet´ó jegyzéket ad át a szolgáltatónak.
(3) Hibás a jelentés, ha a szolgáltató, a szolgáltatást
igénybevev´ó és/vagy az ellátás azonosítását biztosító adatok hibája miatt a teljesítmény elszámolása lehetetlen.
(4) Az el nem számolható hibás vagy hiányos tételekr´ól
listát kell készíteni. Az ezen szerepl´ó esetek csak a hibajavítást, illetve a hiány pótlását követ´óen kerülhetnek elszámolásra. Az elszámolás a hibákat kijavító tételek megküldése után történik.
(5) A javított tételek elszámolása az általános szabályok
szerint történik azzal, hogy a már korábban elszámolt
tételt módosító javításoknál csak különbözetet lehet elszámolni.
(6) Az utólagos teljesítményelszámolás az elszámolásakor érvényes értéken történik.
(7) Ha az intézmény teljesítményét nem számolta el
határid´óre, a Pénztár évente legfeljebb két ízben — utólagos elszámolás mellett — el´óleget folyósít az intézmény
kérelmére, amelynek összege legfeljebb a tárgyévet megel´óz´ó évi teljesítménydíj egyhavi átlagának egyharmada
lehet.
6. §
(1) A szolgáltatót a finanszírozási szerz´ódés alapján
a) fixdíj, és/vagy
b) teljesítménydíj
illeti meg.
(2) A Pénztár a szolgáltató részére az (1) bekezdés
szerinti díjat havonta, minden hónap 20-ától — legkés´óbb
a hónap utolsó munkanapjáig — utalványozza a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) megyei fiókjának és a Kincstár az ezt követ´ó hónap els´ó munkanapján
utalja át a szolgáltató számlájára.

(1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról
szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet (a továbbiakban: Hr.)
hatálya alá tartozó háziorvosi szolgálat által nyújtott ellátásra kötend´ó szerz´ódéshez a szolgáltató az 1. számú melléklet szerinti adatokat írásban közli a Pénztárral és nyilatkozik arról, hogy a szolgálat orvosa a (2) bekezdésben
foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást.
(2) Folyamatos az ellátás, ha a háziorvosi szolgálat orvosa
a) munkanaponként 8 órában az ´ót választó biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keres´óképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt
szükségessé váló helyettesítés eseteit, és
b) részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben, kivéve,
ha a 18. § szerinti m´úködtet´ó nyilatkozik, hogy a közrem´úködésére nem tart igényt.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti 8 órából a területi
ellátási kötelezettséggel m´úköd´ó háziorvosi szolgálat esetén a rendelési id´ó nem lehet kevesebb — a házi gyermekorvosi ellátás esetében a tanácsadást is beleértve — napi
négy óránál.
8. §
(1) Területi ellátási kötelezettséggel m´úköd´ó háziorvosi
szolgálat finanszírozására a Pénztár a 2. § j) pontja szerinti
lakosok igazolt számának figyelembevételével köt finanszírozási szerz´ódést a szolgáltatóval a háziorvosi körzet
(a továbbiakban: körzet) lakosságának ellátására.
(2) A területi ellátási kötelezettséggel m´úköd´ó új háziorvosi szolgálatra akkor köthet´ó finanszírozási szerz´ódés,
ha a szolgáltató
a) 14 év feletti 1200—1500 f´ó lakos (a továbbiakban:
feln´ótt körzet), vagy
b) életkori korlátozás nélkül 1200—1500 f´ó lakos (a továbbiakban: vegyes körzet), vagy
c) 14 év alatti 600—800 f´ó lakos (a továbbiakban: gyermekkörzet)
ellátását biztosítja.
(3) Amennyiben a körzethatárok módosítása vagy új
körzet létesítése során a (2) bekezdésben meghatározott
minimumlétszám alatti lakosságszámú feln´ótt, vegyes
és/vagy házi gyermekorvosi körzet kerül kialakításra, a
Pénztár a szolgáltatóval akkor köt finanszírozási szerz´ódést, ha az önkormányzat(ok) rendelkezik(nek) a körzetek
megosztásáról. Ennek érdekében a szolgáltató a szerz´ódés
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módosítását kezdeményezi. A Pénztár a 14. § (2)—(4) bekezdése szerinti fixdíjakat arányosan megosztja, és — ha a
módosítás kezdeményezésére 15 napon belül nem kerül
sor — a szerz´ódést felmondja.

szerinti díjazásra jogosult, ha a külön jogszabály szerinti
törzskarton, illetve gyermek-egészségügyi törzslap (a továbbiakban együtt: törzskarton) szabályszer´ú felvétele
megtörtént.

(4) A (2) bekezdésnek megfelel´ó új körzet esetén a
díjazást a Pénztár a körzet kialakítását követ´ó egy éven át
kiegészíti az adott típusú háziorvosi körzetek el´óz´ó évi
teljesítménye szerinti átlagos havi díjazásának mértékéig.
Az els´ó hónapra a 14. § (2)—(4) bekezdés szerint járó
díjazás a következ´ó hónap fixdíjával együtt kerül utalványozásra.

(2) A háziorvos a díjazás ellenében köteles a jogszabályokban el´óírt feladatokat ellátni, így különösen a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munkát, gondozási feladatokat, megel´ózési és sz´úrési tevékenységet.

9. §
(1) A Pénztár területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat finanszírozására szerz´ódést köt az Eb. tv.
végrehajtásáról rendelkez´ó 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 17. §-ának (1) bekezdése
szerinti szolgáltatóval, ha
a) legalább 200, az Eb. tv. szerint biztosítottnak min´ósül´ó személy (a továbbiakban: biztosított), illetve annak
törvényes képvisel´óje írásban nyilatkozik, hogy ´ót kívánja
háziorvosának választani — kivéve, ha korábbi szerz´ódése
megsz´únését jogellenes magatartása idézte el´ó —, és
b) személyesen biztosítja a 7. § (2) bekezdése szerinti
folyamatos ellátást.
(2) A Pénztár az (1) bekezdés szerinti szerz´ódést megkötheti a MOK megyei (f´óvárosi) szervezetének beleegyezésével abban az esetben is, ha az (1) bekezdés b) pontja
szerinti feltétel nem teljesül.
(3) Ha a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi
szolgálatnál a szerz´ódés megkötését követ´ó 6. hónapban a
bejelentkezett biztosítottak száma nem éri el a 200 f´ót,
vagy az a kés´óbbiekben 200 f´ó alá csökken, a finanszírozási
szerz´ódést a MOK illetékes szervezetének véleménye alapján lehet felmondani vagy fenntartani.
10. §
(1) A Pénztár a f´óvárosban legfeljebb tizenöt, megyeszékhelyenként egy-egy a hajléktalanok ellátására létrehozott,
területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat finanszírozására köthet finanszírozási szerz´ódést a szolgáltatóval. E szolgálatok díjazása a háziorvosi szolgálatok el´óz´ó
évben elért havi országos átlagdíjának a tárgyévi el´óirányzatnövekedés mértékével emelt összegével történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálatokat a szerz´ódésben el´óírt nyilvántartási kötelezettség terheli. A szolgáltató a szerz´ódés szerinti forgalmi adatokat szolgáltatja.

(3) A díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a 2. számú
melléklet szerinti összesít´óben szerepl´ó létszám alapján
meghatározott korcsoportonkénti pontszám összegének
degressziós tényez´óvel korrigált értéke, valamint a szakképzettségi szorzó szorzataként kell megállapítani. A degressziót 2400 ponttól, illetve vegyes körzet esetén 2600
ponttól kell alkalmazni. Számítási módját a 3. számú melléklet A) pontja tartalmazza. A degresszió számításánál az
adott háziorvoshoz bejelentkezett valamennyi biztosítottat figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy azok
ellátására egy vagy több rendel´óben, illetve azonos vagy
eltér´ó rendelési id´óben kerül sor.
(4) A (3) bekezdés szerinti degresszió alkalmazása alól
mentesítést kap az a területi ellátási kötelezettséggel rendelkez´ó háziorvosi szolgálat,
a) amelynek a területi ellátásra kijelölt körzete egy
vagy több önálló település közigazgatási területére terjed
ki, és
b) a településen más, azonos típusú háziorvosi szolgálat nem m´úködik, és
c) a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma nem haladja meg a körzet lakosságszámát.
(5) A (4) bekezdés szerinti degresszió alóli mentesség a
területi ellátásra kijelölt körzet legfeljebb 2400 (gyermekkörzet esetén 1200) f´óig terjed´ó lakosságszámra szól.
Amennyiben a területi ellátásra kijelölt körzet lakosságszáma meghaladja a 2400 (gyermekkörzet esetén az 1200)
f´ót és a (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak, a
degressziót a 2400 (gyermekkörzet esetén 1200) f´ót meghaladó bejelentkezett biztosítottak tekintetében kell alkalmazni. A 2400 (gyermekkörzetben 1200) f´óre figyelembe vehet´ó pontértéket a Pénztár számítja ki évente egyszer,
a degresszió alól mentesített háziorvosi szolgálatra jellemz´ó korcsoportos szorzók súlyozott átlaga alapján. A degresszióval korrigált pontszámot — a 3. számú melléklet
A) pontja szerinti pontérték helyett — a Pénztár által
kiszámított pontérték alapján kell meghatározni.
(6) A (4)—(5) bekezdések szerinti mentesség tényét a
Pénztár évente február 28-ig felülvizsgálja.

12. §
11. §
(1) A háziorvosi szolgáltató a háziorvoshoz bejelentkezett biztosítottak után az E. Alapból a 12. § (2) bekezdés

(1) Ha a háziorvosi szolgáltató a Hr. szerint a háziorvosi
szakvizsgához szükséges szakgyakorlatot letöltött szakorvos-jelöltet, illetve szakorvost alkalmaz a háziorvos fel-
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ügyeletével, és err´ól bejelentést tesz a Pénztárnak, a Pénztár a szerz´ódést módosítja és az elszámolásban a degressziót — teljes munkaid´óben történ´ó foglalkoztatás (kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétét) esetén
— 3600 (vegyes körzet esetén 3800) ponttól alkalmazza.
A szakorvos jelölt legfeljebb 4 praxisnál történ´ó egyidej´ú
foglalkoztatása esetén az 1200 pont megosztása a praxisok
között arányosan történik.
(2) Az egy pontra jutó díj a háziorvosi szolgálat finanszírozására elkülönített el´óirányzat egy havi összegének a 8. §
(4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése, a 14. § (2)—(4) bekezdése, valamint a 17. § (4) bekezdése szerinti kifizetésekkel
csökkentett és a 11. § (3) bekezdése szerint megállapított,
országos szinten összesített pontszámnak a hányadosa.
(3) A 11. § (3) bekezdése szerinti számításnál 1,0 szakképzettségi szorzót kell alkalmazni, ha a háziorvosi szolgálatot tartósan — három hónapot meghaladóan — helyettesít´ó orvos látja el. Ha a helyettesítést a 15. § szerinti
praxisközösségben a praxisközösség orvosa látja el, akkor
a helyettesítést ellátó orvos szakképzettségi szorzójának a
figyelembevételével történik a számítás. A helyettesítéssel
ellátott praxis 14. § (2)—(4) bekezdése szerinti fixdíj egy
év után 60 százalékra csökken, és a 14. hónapot követ´óen
a helyettesítés idejére a fixdíjfolyósítást szüneteltetni kell.
A fixdíj folyósítása szempontjából nem tekinthet´ó tartós
helyettesítésnek, ha a praxis ellátására a szolgáltató teljes
munkaid´óben másik szakorvost foglalkoztat.
(4) A korcsoportonkénti pontszám:
a) 0—4 év közötti bejelentett biztosított
után
b) 5—14 év közötti bejelentett biztosított
után
c) 15—34 év közötti bejelentkezett biztosított után
d) 35—60 év közötti bejelentkezett biztosított után
e) 60 év feletti bejelentkezett biztosított
után

1999/17. szám

ellátásra jogosult személyt lát el (ide nem értve az ügyeleti
szolgálatban ellátottakat), aki
a) biztosított, azonban az adott szolgálathoz nem jelentkezett be, vagy
b) külföldi állampolgár, aki nemzetközi egyezmény alapján jogosult az ellátásra [a továbbiakban a)—b) együtt: eseti
ellátás],
a szolgáltató a (3)—(5) bekezdésben meghatározottak szerint részesül az E. Alapból díjazásban.
(2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell a helyettesítés
során is, kivéve, ha az ellátott biztosított a helyettesít´ó,
illet´óleg a helyettesített praxisba bejelentkezett.
(3) A háziorvosi szolgáltató minden negyedévet követ´ó
hónap 5. napjáig az ambuláns napló adatai alapján a 4. számú melléklet szerint jelenti az általa nyújtott eseti ellátásokat a Pénztárnak kísér´ójegyzékkel, számítógépes adathordozón. Az OEP az adatokat összesíti, és azzal osztja az
eseti ellátás díjazására rendelkezésre álló negyedéves keretösszeget. Az így kapott összeg — legfeljebb 350 forint
— a negyedévben egy eseti ellátásra jutó díj.
(4) A háziorvosi szolgáltató részére az általa jelentett
eseti ellátások száma és a (3) bekezdés szerinti díj szorzatának megfelel´ó összeget a Pénztár legkés´óbb a jelentés
leadását követ´ó hónapban utalványozza a 6. § (2) bekezdése szerint.
(5) Ha a keretösszeg az adott negyedévben nem kerül
felhasználásra, a maradványt a következ´ó havi háziorvosi
teljesítménydíjazás el´óirányzatához kell hozzáadni.

4,5 pont,
14. §
2,5 pont,
1,0 pont,
1,5 pont,
2,5 pont.

(5) A szolgálatot folyamatosan ellátó orvos szakképzettsége és orvosi gyakorlati ideje alapján megállapított
szakképzettségi szorzó:
a) külön jogszabályban meghatározott alapszakvizsgával nem rendelkez´ó háziorvosnál
1,0,
b) alapszakvizsgával nem rendelkez´ó, 25 évnél
több, körzetben eltöltött gyakorlati id´óvel
rendelkez´ó háziorvosnál
1,1,
c) alapszakvizsgával rendelkez´ó háziorvosnál
1,2.

13. §
(1) Ha a területi ellátási kötelezettséggel m´úköd´ó háziorvosi szolgálat a Hr. 3. §-ának (2) bekezdése alapján,
továbbá a vasútegészségügyi szolgálat olyan térítésmentes

(1) A területi ellátási kötelezettséggel m´úköd´ó háziorvosi szolgáltató a 11—12. §-ban meghatározott díjazáson
felül az E. Alapból havonta a (2)—(4) bekezdés szerinti
díjazásra jogosult.
(2) A háziorvosi szolgáltató, a körzet lakosságszáma
és a rendel´ó adottságai alapján — a (3) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével — az alábbi fix összeg´ú
díjra jogosult:
a) feln´ótt körzet esetén, ha a körzet feln´ótt lakosainak
száma
aa) nem éri el az 1200 f´ót
96 000 Ft,
ab) 1200 és 1500 f´ó között
91 000 Ft,
ac) 1500 f´ó felett van
86 000 Ft,
b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet gyermek lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 f´ót
106 000 Ft,
bb) 600 és 800 f´ó között
101 000 Ft,
bc) 800 f´ó felett van
96 000 Ft,
c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem éri el az 1200 f´ót
102 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 f´ó között
96 000 Ft,
cc) 1500 f´ó felett van
91 000 Ft.
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(3) A (2) bekezdés szerinti összeget növelni kell
a) tíz százalékkal, ha a háziorvosi rendel´ó önálló épületben m´úködik, illetve olyan épületben van, ahol nincs
másik E. Alapból finanszírozott tevékenységet folytató
szolgáltató,
b) 30 százalékkal, ha a háziorvosi körzet orvosa több,
különböz´ó településen lev´ó rendel´óben folytatja tevékenységét.
(4) A háziorvosi szolgáltató havi területi kiegészít´ó díja:
a) f´óvárosban, városban
4 000 Ft,
b) községekben
7 500 Ft,
c) csatolt községekben
8 500 Ft,
d) külterületi lakott helyen
11 000 Ft.
Amennyiben a háziorvosi körzet lakosságának legalább
25 százaléka a b)—d) pontban foglalt típusú települések
valamelyikében lakik, a háziorvosi szolgáltató havonta a
magasabb összeg´ú területi kiegészít´ó díjra jogosult.
15. §
(1) Az azonos telephelyen m´úköd´ó, területi ellátási kötelezettséggel rendelkez´ó háziorvosi szolgáltatóknak a háziorvosi feladatok ellátására — az egészségügyi és szociális
vállalkozásról szóló 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet alapján — létrejött vállalkozása praxisközösség. Erre tekintettel a Pénztár a finanszírozási szerz´ódést módosítja.
(2) A praxisközösséghez tartozó körzetek számára folyósított összeget együttesen kell kezelni azzal, hogy
a) a finanszírozás során a degressziót az együttes létszámra kell számolni,
b) a praxisközösség valamely orvosához bejelentkezett
biztosított tekintetében eseti ellátási díj nem számolható
el, amennyiben a választott háziorvost a praxisközösséghez
tartozó más háziorvos helyettesíti.
(3) A praxisközösségben a (2) bekezdés a) pontja szerinti számítás után a háziorvosok szakképzettségi szorzójának átlagával kell a díjazást megállapítani azzal, hogy a
11. § (4) bekezdése nem alkalmazható.
16. §
(1) A 15. § (1) bekezdése szerinti praxisközösség csoportpraxisnak min´ósül, ha m´úködési engedélye járóbeteg-szakellátási szakfeladat(ok)ra is kiterjed, és ilyen feladato(ka)t a
háziorvosi szolgálatok orvosaihoz bejelentkezett biztosítottak ellátására a finanszírozási szerz´ódésben vállal.
(2) A tárgyévet megel´óz´ó év szakellátási feladatként, korcsoportonként kiszámított tízezer lakosra jutó finanszírozási
összegeit növelni kell a tárgyévi el´óirányzat-növekménnyel.
E normatívák 0,7 szorzószámmal korrigált összege és a csoportpraxis korcsoportos létszáma határozza meg a szerz´ódéskötés szerinti havi finanszírozás összegét, melyet a járóbetegszakellátás el´óirányzatából kell fizetni.
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(3) Ha a biztosított a csoportpraxis által vállalt szakellátást más szolgáltatónál vette igénybe, a (2) bekezdés
szerint a csoportpraxisnak fizetend´ó havi díj összege csökken a bejelentkezett biztosított ellátási díjának azzal az
összegével, amelyet a szakellátás részére kellett kifizetni.

17. §
(1) A háziorvosi szolgáltató a 2. számú melléklet szerinti
adatokat havonta, a tárgyhónapot követ´ó hónap 5. napjáig
jelenti a Pénztárnak.
(2) A Pénztár az (1) bekezdés szerinti jelentés alapján
nyilvántartást vezet az egyes háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezett biztosítottakról. Ha egy biztosított egyidej´úleg több szolgáltató nyilvántartásában szerepel, a Pénztár a legutóbbi bejelentkezést veszi figyelembe, és egyidej´úleg törli a másik szolgáltató nyilvántartásából, továbbá a
Pénztár törli az elhunyt személy adatait is, és a korrigált
létszámmal számol. Az utalványozással egyidej´úleg tájékoztatja a finanszírozás megszüntetésér´ól és annak okáról
az érintett háziorvosi szolgáltatót.
(3) A korcsoportos átsorolást a Pénztár a nyilvántartás
alapján elvégzi.
(4) A háziorvosi szolgáltató, szolgálatonként havi
5000 forint dokumentációs térítésben részesül, ha a havi
elszámoláshoz szükséges és egyéb jogszabályban el´óírt
adatokat kísér ´ójegyzékkel, számítógépes adathordozón
küldi meg a Pénztárnak.

18. §
(1) A 11—12. § alapján megállapított díjat a Pénztár
utalványozza, és a jelentés leadása hónapját követ´ó második hónap els´ó munkanapján a Kincstár a szolgáltató
számlájára utalja.
(2) A 17. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén az 5. § (7) bekezdése szerint kell
eljárni.

19. §
(1) A Pénztár az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására
szerz´ódést köt a területileg illetékes önkormányzattal vagy
egészségügyi intézményével, illet´óleg azzal, akinek az önkormányzat a feladatot átadta.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltató az ellátási területéhez tartozó háziorvosi szolgálatok — az 1. számú melléklet szerint jelentett — összlakosságszáma alapján jogosult az ügyeleti ellátás díjazására.
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(3) A díjazás alapösszege 22 Ft/f´ó, amely a fenntartó
települési önkormányzat illetékességi területéhez tartozó
lakosságszám alapján az alábbiak szerint változik:
a) ha a 3000 f´ó lakosságszám alatti települési önkormányzatok a központi ügyeletet társult formában látják el,
a díjazás az alapösszegnek az összlakosságszám alapján
számított 2,0 területi szorzóval megemelt mértéke;
b) az ügyelet formájától függetlenül a díjazás az alapösszegnek a lakosságszám alapján számított
ba) 1,7 területi szorzóval megemelt mértéke a 3 000
alatti lakosságszámú,
bb) 1,5 területi szorzóval megemelt mértéke a 3 001—
20 000 közötti lakosságszámú,
bc) 1,4 területi szorzóval megemelt mértéke a 20 001—
40 000 közötti lakosságszámú,
bd) 1,3 területi szorzóval megemelt mértéke a 40 001—
80 000 közötti lakosságszámú
települési önkormányzatok esetében;
c) az a)—b) pontok szerinti szorzókkal kiszámított
összes díj levonása után fennmaradó keretösszegb´ól kerül
megállapításra a 80 000 f´ó feletti lakosságszámnál a kifizetend´ó díj mértéke, amely nem lehet kevesebb az alapösszeg
75 százalékánál.
(4) A települési önkormányzatok által társult formában ellátott központi ügyeletnél [(3) bekezdés a) pont] a
2,0 szorzó alkalmazásának feltétele, hogy az ügyelet által
ellátandó lakosságszám 30 000 f´ónél kevesebb legyen. Ha
az ügyeletben 3000 f´ó feletti település is részt vesz, az
ügyeletet fenntartó a település(ek) lakossága után csak a
(3) bekezdés bb) vagy bc) pontja szerinti díjra jogosult.
(5) Az ügyeleti ellátás díját a 6. § szerint kell kiutalni.
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(5) A (4) bekezdés szerinti új szolgálat létesítése esetén
a díjazás kiszámítása a szolgálatok el´óz´ó havi országos
átlaga alapján történik.

21. §
(1) A körzeti véd´ón´ói szolgálat az el´óz´ó évi módosított
fix összeg´ú díjazásban részesül.
(2) Új körzeti véd´ón´ói szolgáltatás létesítése esetén a
díjazás az el´óz´ó havi országos átlag alapján kerül megállapításra.
(3) A véd´ón´ói szolgálat az (1) bekezdésben foglalt díjon
felül területi pótlékra is jogosult az alábbiak szerint:
a) f´óváros, város:
3 000 Ft,
b) községek:
5 000 Ft,
c) csatolt községek:
7 500 Ft,
d) külterületi lakott hely:
10 000 Ft.
A szerz´ódésben feltüntetett ellátási terület adottságait
figyelembe véve, amennyiben az ellátandó biztosítottaknak legalább 25 százaléka a b)—d) pontban foglalt típusú
települések valamelyikében lakik, a véd´ón´ó a magasabb
összeg´ú díjazásra jogosult.
(4) A gyermek és a n´ógyógyászati mozgó szakorvosi
szolgálatok, valamint az anya-, csecsem´ó- és gyermekvédelmi feladatok finanszírozása az el´óz´ó évi módosított fix
összeg´ú díjjal történik.

III.
FOGÁSZATI

ELLÁTÁS

Egyéb alapellátási feladatok finanszírozása
22. §
20. §
(1) Az orvos és véd´ón´ó által nyújtott iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás finanszírozására a Pénztár a Vhr.
16. §-ának (1)—(2) bekezdése szerint köt szerz´ódést.
(2) A finanszírozási szerz´ódés megkötéséhez a szolgáltató — az Eb. tv.-ben meghatározottakon túl — csatolja a
külön jogszabály szerint az ellátás nyújtására jogosító szerz´ódés másolatát, amely tartalmazza a nevelési, oktatási
intézményben elhelyezettek, illetve tanulók létszámát.
(3) A részmunkaid´ós orvossal, véd´ón´óvel m´úködtetett
iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetén a Pénztár — a
nevelési, oktatási intézmény (2) bekezdés szerinti létszáma
alapján — havonta legfeljebb 34 Ft/f´ó összeg´ú díjat utalványoz a tárgyhónapot megel´óz´ó hónapban a 6. § (2) bekezdése
szerint. A szolgáltató a díjat egyenl´ó arányban köteles megosztani az orvosi és véd´ón´ói feladatok ellátására.
(4) A külön jogszabályban el´óírt teljes munkaidej´ú iskola-egészségügyi vagy ifjúság-egészségügyi orvossal
és/vagy véd´ón´óvel m´úköd´ó iskola-egészségügyi szolgáltató
az el´óz´ó évi módosított díjjal kerül finanszírozásra.

(1) Az önkormányzattal, illetve az általa területi ellátási
(körzet) kötelezettséggel megbízott fogászati ellátást nyújtó szolgáltatóval a Pénztár finanszírozási szerz´ódést köt.
(2) A Pénztárral kötött — területi ellátási kötelezettség
nélküli — szerz´ódés alapján a fogászati ellátást nyújtó
szolgálat m´úködtetésének finanszírozására:
a) a Honvédelmi Minisztérium, továbbá a (4) bekezdésben foglaltakon kívül az Oktatásügyi Minisztérium
által fenntartott vagy a feladat ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 20-20 szolgálatra,
b) a Belügyminisztérium vagy az általa ellátandó feladat ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító
egészségügyi szolgáltató legfeljebb 34 szolgálatra,
c) a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
(a továbbiakban: KHVM) vagy az általa ellátandó feladat
ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 100 szolgálatra,
d) az országos fekv´óbeteg-ellátó intézetek heti 40 óra
szakellátási rendelésre
jogosult.
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(3) A Pénztár szerz´ódést köthet a fogyatékos gyermekek
ellátására Budapesten heti 60, a megyeszékhelyeken heti
30-30 fogászati óraszámra.
(4) Az egyetemi képzés és továbbképzés keretében m´úköd´ó alap- és szakellátás tekintetében az egyetem (országos intézet) és a Pénztár között létrejött szerz´ódés alapján
történik a finanszírozás az alábbi fogászati szolgálat számok szerint:
a) az egyetemi ellátás keretében, heti 30 órás rendelési
id´óben m´úköd´ó, alapellátást nyújtó szolgálatok száma:
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
20
Debreceni Orvostudományi Egyetem
6
Pécsi Orvostudományi Egyetem
6
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
6
b) az egyetemi (országos intézeti) ellátás keretében,
heti 30 órás rendelési id´óben m´úköd´ó, emeltszint´ú szakellátást nyújtó szakrendelések száma:
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
35
Debreceni Orvostudományi Egyetem
12
Pécsi Orvostudományi Egyetem
12
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
12
Központi Stomatológiai Intézet
24
(5) Alapellátási fogászati ellátás — heti 30 óra rendelési
id´óvel — finanszírozható, ha a területhez tartozó lakosság
száma:
a) a gyermek, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb
1 500 f´ót,
b) az iskolai, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb, ideértve a 18. évét
betöltött középiskola, szakképz´ó iskola nappali tagozatán tanulmányokat
folytató személyt is
1 500 f´ót,
c) vegyes szolgálatnál
3 600 f´ót,
d) feln´ótt szolgálatnál
4 000 f´ót
eléri vagy az a) —b) pontok esetén legfeljebb 2000 f´óig, a
c)—d) pontok esetén legfeljebb 6000 f´óig meghaladja. A
rendelési id´ó az ellátandó lakosok, illetve tanulók számával arányosan változik a kisebb fogorvosi szolgálat esetén.
Finanszírozási szerz´ódés a legalább heti 6 óra rendelési
id´óben m´úködtetett fogászati szolgálatra köthet´ó.
(6) Fogászati szakellátási szolgálat 10 000 lakosonként
a) szájsebészet esetén
heti 6 óra,
b) fogszabályozás esetén
heti 6 óra,
c) gyermekfogászat esetén
heti 2 óra,
d) önálló fogászati röntgen esetén
heti 6 óra
rendelési id´óben finanszírozható.
(7) Fogászati ügyelet megyeszékhelyen, illetve városban
a 23. § (3) bekezdése alapján, valamint e rendelet hatálybalépésekor is m´úködtetett helyeken, továbbá a f´óvárosban 6 fogászati szolgálatra köthet´ó finanszírozási szerz´ódés. Új fogászati ügyeletre finanszírozási szerz´ódés 30 000
f´ó lakosságszám alatt nem köthet´ó.
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23. §

(1) A fogászati alapellátásban a fogászati szolgálat a
területi kötelezettség szerint a szolgálathoz tartozó — és a
szerz´ódésben megállapított — lakosok számától függ´óen
a korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám alapján
havi alapdíjas finanszírozásban részesül. A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 25 Ft/hó. A
korcsoportonkénti szorzó
a) gyermek, iskolai, ifjúsági szolgálat esetén
0—18 éves korig, ideértve a 22. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti személyeket is
4,0
b) vegyes szolgálat esetén
0—18 éves korig
2,4
19—60 éves korig
1,0
60 éves kor felett
2,4
c) feln´ótt szolgálat esetén
19—60 éves korig
1,0
60 éves kor felett
2,4
(2) A 22. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyetemek a
fogászati alapellátásért praxisonként 6000 pontnak megfelel´ó havi alapdíjat kapnak.
(3) A fogászati ügyelet alapdíja
a) 50 000 lakosságszám alatti településen folyamatos elérhet´óség biztosításával, minimum napi 4 óra
helyszínen tartózkodással
b) 50 000—100 000 közötti lakosságszámú településen folyamatos elérhet´óség biztosításával, minimum napi 5 óra helyszínen tartózkodással
c) 100 000 lakosságszám feletti településen folyamatos elérhet´óség biztosításával, minimum napi 6 óra
helyszínen tartózkodással

130 000 Ft/hó,

155 000 Ft/hó,

180 000 Ft/hó.

(4) A KHVM által fenntartott fogászati alapellátást
biztosító szolgáltatót a kiemelt vasúti csomópontokon történ´ó ügyeleti ellátás biztosításáért — a forgalom nagyságától függ´óen — a (3) bekezdés a) —c) pontjai szerinti
összeg 50%-a illeti meg.
(5) A korcsoportonkénti szorzóval számított korcsoportos-pontszám 6000 pont felett degresszió alá esik. A
degresszió számítási módját a 3. számú melléklet C) pontjának megfelel´óen kell alkalmazni. A degresszió számításánál az adott fogorvos által területi kötelezettséggel ellátandó valamennyi lakost figyelembe kell venni függetlenül
attól, hogy ellátásukra egy vagy több körzetben kerül sor.
Az így számított pontértéket a lakosságszám arányában
kell körzetenként figyelembe venni.
(6) Teljesítményarányos díjazásban részesülnek a szakrendelések és az alapdíjon felül az alapellátási fogászati
szolgálatok. A teljesítményarányos finanszírozás a nyújtott ellátások teljesítménypontszáma alapján történik.
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(7) A teljesítmény rögzítése a napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével történik a 6/B. számú mellékletnek
megfelel´óen azzal az eltéréssel, hogy a fogászati alapellátás
és ügyelet igénybevételéhez a beküld´ó kódszámának feltüntetése nem szükséges.
(8) Teljesítményként az adott rendelésen nyújtott, az
egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseir´ól szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 12. számú mellékletében önálló
elszámolási tételként meghatározott ellátásokhoz tartozó
pontértéket lehet elszámolni.

1999/17. szám
IV.

EGÉSZSÉGÜGYI

SZAKELLÁTÁS

Általános szabályok
26. §

(9) Az R. 12. számú melléklete A) pontjában feltüntetett szolgáltatásokért a térítést az alapdíj tartalmazza.

A szolgáltató az egészségügyi szakellátási tevékenysége
után az E. Alapból akkor jogosult térítésre, ha
a) az Eb. tv. rendelkezése szerint térítésmentes, illetve
részleges térítéssel ellátást nyújt, és
b) a biztosított TAJ-számát, és a részére nyújtott ellátást a beteg dokumentációjában rögzítette.

24. §

27. §

(1) A Pénztár által finanszírozott fogászati alapellátási
szolgálatok a területükhöz tartozó lakosok részére — a
külön jogszabály el´óírásai szerint — kötelesek fogászati
sz´úr´óvizsgálatot végezni a szakmai el´óírásoknak megfelel´óen, és arról igazolást adni.

(1) A szakellátásnál egy teljesítményegység forintértékét a költségvetésben rendelkezésre álló havi keret és az
országos teljesítmények hányadosaként az OEP állapítja
meg, vagy a trendszámításokon alapuló teljesítmény szerint el´óre meghirdeti, kivéve, ha e rendelet tételes díjat ír
el´ó.

(2) A Pénztár által finanszírozott fogászati szolgálat a
rendelésen megjelen´ó biztosítottnak térítésmentes els´ósegélyt (feltárás, foghúzás) köteles nyújtani, továbbá a 22. §
(5) bekezdés b) pontja szerinti személynek — a beteg els´ó
megjelenésekor — a szükséges ellátást megadni, majd további ellátásra a területileg illetékes szolgálathoz utalni.

25. §
(1) A rendelések teljesítményér´ól a fogászati szolgáltató
kísér´ójegyzékkel, számítógépes adathordozón a 23. §
(7) bekezdés szerint jelentést küld a Pénztárnak, legkés´óbb a tárgyhónapot követ´ó hónap 10. napjáig. A Pénztár
a kiszámított díjat a jelentés beküldését követ´ó hónapban
utalványozza a Kincstárnak. A teljesítménydíjjal egyidej´úleg kerül kifizetésre az alapdíj.
(2) Az (1) bekezdés szerinti számítógépes adathordozón
megküldött adatszolgáltatásért a szolgáltatót 30 órás rendelési idej´ú szolgálatonként havi 5000 forint illeti meg, a
díjat az óraszámmal arányos mértékben kell csökkenteni,
azonban az nem lehet kevesebb, mint 1000 forint.

(2) A szolgáltatónak a teljesítménye utáni díjazást a
Pénztár kiszámítja, és a jelentés leadását követ´ó hónapban
utalványozza a 33. § (4) bekezdésében és a 46. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével.
(3) A teljesítményfinanszírozás során használt szakmai
kódrendszerek és finanszírozási paraméterek — az OEP
bevonásával történ´ó — folyamatos karbantartásáról, az
ehhez szükséges adatok körének meghatározásáról és a
változtatások szabályozásáról az egészségügyi miniszter
rendeletben gondoskodik.
(4) A fejlesztésb´ól belép´ó új kapacitásokon végzett ellátások fedezetére utólagos elszámolásra el´óleg folyósítható, melynek mértéke a befogadott kapacitás nagyságára
és az ellátási formára jellemz´ó országos havi átlagos teljesítménydíj 50 százaléka. Az el´óleget legfeljebb három hónapra lehet folyósítani, amelyet ezt követ´óen a Pénztár
három részletben a finanszírozás összegéb´ól levon.
28. §
(1) Az Eb. tv. 35. §-ának (4) bekezdése szerinti finanszírozási el´óleg kezdeményezésekor be kell mutatni az el´óleg
szükségességének részletes indokolását és az intézkedési
tervet.

(3) Az OEP egy teljesítménypont forintértékét az éves
költségvetésben rendelkezésre álló keret alapján a 23. §
(1)—(5) bekezdések, valamint a (2) bekezdés szerinti kifizetések levonása után havonta állapítja meg az országos
teljesítmények figyelembevételével. A Pénztár a teljesítménypontok havi forintértékér´ól az elszámolással egyidej´úleg tájékoztatást ad.

(2) A finanszírozási el´óleg folyósításáról vagy a kezdeményezés elutasításáról az OEP f´óigazgatója dönt. A finanszírozási el´ólegben részesített szolgáltatókról és az
el´óleg összegér´ól az OEP havonta tájékoztatja az egészségügyi minisztert és a pénzügyminisztert.

(4) Új fogászati alapellátási szolgálatot az alapdíj a
szerz´ódéskötés kezd´ópontjától illeti meg, melynek utalványozása a 6. § (2) bekezdés szerint történik.

(3) A f´óigazgató által engedélyezett finanszírozási el´óleget az OEP utalványozza és a Kincstár folyósítja a szolgáltató részére. A finanszírozási el´óleg maximális összege a
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szolgáltató igénylését megel´óz´ó 12 havi finanszírozási
összegéb´ól számított havi átlagösszeg 20 százaléka.
(4) A finanszírozási el´óleget a tárgyévben vissza kell
fizetni. A m´úködési el´óleg el´óirányzat év végi maradványa
arányosan növeli az aktív és krónikus fekv´ó-szakellátás
tárgyévi tartalékkeretét.
(5) Ha a Pénztár ellen´órzése során megállapítja, hogy a
szolgáltató a finanszírozási el´óleget nem a kérelemben
megjelölt célra használta fel, az el´ólegnek még fennmaradt
részét az egészségügyi intézmény részére járó finanszírozási összegb´ól az Eb. tv. rendelkezése szerint számított
kamatokkal együtt levonja.

Járóbeteg-szakellátás finanszírozása
29. §
A járóbeteg-szakellátás finanszírozási szerz´ódésében az
— Eb. tv.-ben, valamint a Vhr.-ben foglaltakon túl — meg
kell határozni:
a) a járóbeteg-szakellátást nyújtó rendelési helyeket és
a lekötött heti szakrendelési óraszámot;
b) az egyes rendelések által nyújtott és az E. Alap által
finanszírozott szakfeladatokat;
c) a rendelések azonosítására alkalmas kódszámait;
d) a gondozóintézetek által nyújtott szakfeladatokat és
heti óraszámokat;
e) az ideg-, a nemibeteg-, a tüd´ógondozókat (ideértve
az erny´óképsz´úrést is), valamint az onkológiai, a pszichiátriai, az alkohológiai és drogbetegek gondozását végz´ó
elkülönített részlegeket, továbbá ezek kódszámát;
f) a 13. számú mellékletben meghatározott foglalkozásegészségügyi szakellátást nyújtó rendelési helyeket és rendelési id´óket;
g) a Pénztár által nem finanszírozott rendeléseket.

30. §
(1) A teljesítmények rögzítése a rendelési helyeken, a
gondozást végz´ó részlegeken és a szakambulanciákon a
napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével történik,
amelynek alapján az egészségügyi szolgáltató megküldi a
Pénztárnak az elszámoláshoz a 6/A. számú melléklet szerinti teljesítmény jelentést. Kódszámmal nem rendelkez´ó,
de beutalásra jogosult beküld´ó esetén a személyi orvosi
bélyegz´ó számát és a beutalás jogcímének a kitöltési útmutató szerinti kódját kell feltüntetni.
(2) Teljesítményként az R. 2. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátáshoz tartozó pontértéket lehet elszámolni, ha az ellátás megfelel a
4. § (3)—(4) bekezdéseiben, valamint a 26. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, továbbá a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak.
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(3) Nem számolható el a Pénztár felé járóbeteg-szakellátási teljesítményként
a) a fekv´óbetegosztályon kezelés alatt álló beteg részére nyújtott szakellátás, kivéve az MRI vizsgálatot és a
fekv´óbeteg-ellátást indokoló betegséggel össze nem függ´ó
onkológiai és citológiai sz´úréseket, továbbá a külön jogszabályban meghatározott csecsem´ókori sz´úréseket;
b) az olyan személy részére nyújtott ellátás, akit az
ellátás napján — a rendel´ó beutalása alapján — a rendel´ót
m´úködtet´ó egészségügyi intézmény valamely fekv´óbetegosztályára felvettek;
c) a 29. § e) pontja szerinti gondozó sz´úr´óvizsgálatai,
valamint az általa gondozottak részére nyújtott szakellátás;
d) az olyan személy részére nyújtott ellátás, amelynek
költségeit az egészségügyi szolgáltató a beutaló (vizsgálatot kér´ó) szolgáltatóval közvetlenül elszámolja, vagy amely
máshonnan megtérítésre kerül.
(4) A nyújtott ellátáshoz tartozó önálló elszámolási
tételként azt a legmagasabb pontérték´ú tételt lehet kiválasztani, amely tételhez tartozó szakmai követelményrendszernek az ellátás megfelelt.
(5) Ha a szakrendelés egy személy részére több egymással össze nem függ´ó ellátást nyújt, akkor az ellátásokat a
(4) bekezdésben foglaltak szerint külön-külön lehet elszámolni. A laboratóriumban végzett terheléses vizsgálatok
elszámolása — külön beavatkozási kód hiányában — a
vizsgálat szakmai szabályok szerinti ismételt jelentésével
történik.
(6) A laboratóriumi és a kórbonctani-kórszövettani
vizsgálatok teljesítménye akkor is elszámolható, ha az
alapellátás vagy a járóbeteg-szakellátás orvosának rendelésére beküldött mintából történt a vizsgálatok elvégzése.
(7) Ha a fekv´óbeteg-ellátást nyújtó szolgáltató kérésére
a beteg részére járóbeteg-szakellátást más szolgáltató
nyújt, ennek költségeit a szolgáltatók külön szerz´ódés
alapján számolják el. Az elszámolás során az adott ellátásért az OEP által finanszírozott összeg az irányadó.
(8) A vértranszfúziós intézetekt´ól a felhasználó intézmények által igényelt a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 115/1998. (VI. 16.) Korm. rendeletben meghatározott vér- és vérkészítmények (a továbbiakban együtt: vérkészítmény) térítési díját az egészségügyi miniszter rendeletben határozza meg. A térítési díjak
fedezetét a szolgáltatók teljesítményarányos finanszírozási
díjazása tartalmazza. A felhasználó intézmény számla
alapján közvetlenül fizeti meg a kiadó vértranszfúziós intézet részére az igényelt vérkészítmény(ek) díját.
(9) Az (1) bekezdés szerinti jelentést kísér´ójegyzékkel,
számítógépes adathordozón kell megküldeni a Pénztárnak
a tárgyhónapot követ´ó hónap 10. napjáig.
(10) A szolgáltatót a kísér´ójegyzékkel, számítógépes
adathordozón megküldött teljesítményjelentésért díjazás
illeti meg. A jelentésért szakrendelésenként és/vagy szakambulanciánként a szolgáltató — önálló szervezeti egység
kóddal rendelkez´ó járóbeteg-szakellátást nyújtó szervezeti
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egységenként — heti 30 vagy ennél magasabb óraszám
esetén havi 5000 forint, ennél alacsonyabb heti óraszám
esetén ezen összeg id´óarányos részének megfelel´ó, de legkevesebb 1000 forint díjazásban részesül.
(11) Az OEP egy teljesítménypont forintértékét az éves
költségvetésben rendelkezésre álló keret alapján havonta
állapítja meg az országos teljesítmények figyelembevételével.
31. §
(1) A 29. § e) pontja szerinti szolgáltatók a 6/A. számú
melléklet alapján jelentett gondozási tevékenységükért az
E. Alapban e feladatra elkülönített el´óirányzatból részesülnek fix díjazásban.
(2) A beutaló alapján végzett szakellátási tevékenységük díjazására a 30. § rendelkezései az irányadók.
(3) Az OEP az egyes gondozók finanszírozásánál gondozási szakfeladatonként átlagóradíjat számít ki, és ezt
veszi alapul úgy, hogy a finanszírozásnál havi 5 százalékkal
módosított összeggel számolja el az óradíjat mindaddig,
amíg az az átlagot el nem éri.
(4) A gondozói szolgálatok finanszírozása a Pénztár
által a tárgyhónapot megel´óz´ó hónapban megküldött utalványozás alapján a 6. § (2) bekezdés szerint történik.
(5) Az ÁNTSZ megyei (f´óvárosi) intézetei által a járóbeteg-szakellátás keretében végzett mikrobiológiai vizsgálatokat a Pénztár a teljesítmény-pontértékek alapján finanszírozza.
(6) A 29. § f) pontjában említett foglalkozás-egészségügyi szakellátásnál a 13. számú melléklet B) pontja szerinti
szolgáltatásokat a Pénztár a teljesítmény-pontértékek
alapján finanszírozza.
(7) A társadalombiztosítási és szociális ellátásokkal kapcsolatos orvosszakért´ói tevékenység az R. 2. számú mellékletében meghatározott pontértékkel finanszírozható.

32. §
(1) A CT, MRI vizsgálatok elszámolására a szakellátás
orvosának beutalása alapján kerülhet sor. A Pénztár a járóbeteg-szakellátás keretében végzett vizsgálatokat a szolgáltatóval e célra kötött szerz´ódés alapján finanszírozza.
(2) Az elszámolás havonta az R. 2. számú mellékletében
megállapított pontszám alapján történik, legfeljebb a szerz´ódésben meghatározott gépkapacitás és üzemid´ó által
elvégezhet´ó teljesítménynek megfelel´óen.
(3) A szolgáltató a tárgyhónapot követ´ó hónap 10. napjáig megküldi a Pénztárnak a CT—MRI vizsgálatok teljesítményét a 15. számú melléklet szerinti adattartalommal.
(4) A CT, MRI vizsgálatok havi teljesítménypont forintértéke az 5. számú mellékletben megadott szakfeladat el´óirányzat egy havi összegének a jelentett teljesítményekkel
osztott hányadosa, melynek összege legfeljebb 1,24 forint.
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33. §

(1) A betegszállítás finanszírozása havonta, a szabályosan utalványozott betegszállítás céljából megtett hasznos
kilométerek alapján történik. Az elvégzett teljesítményr´ól
a szolgáltató a 16. számú melléklet szerinti adattartalommal — kísér´ójegyzékkel, számítógépes adathordozón —
jelentést küld a Pénztárnak a tárgyhónapot követ´ó hónap
5. napjáig. Az éves költségvetésben egy hónapra rendelkezésre álló keretösszegb´ól a (2) bekezdés szerinti díjazás és
a 34. § (3) bekezdése szerint elkülönített összeg levonása
után — az országos teljesítmények figyelembevételével —
az OEP állapítja meg az egy hasznos kilométerre jutó havi
országos forintértéket.
(2) A szolgáltatót a — külön jogszabályok szerint —
beutalásra jogosult orvos rendelése alapján elvégzett betegszállítás után kiegészít´ó betegszállítási díj illeti meg,
amelynek mértéke
a) ment´óápolói megfigyelést igényl´ó szállításnál betegenként 300 forint,
b) betegkísér´ó közrem´úködését igényl´ó szállításnál betegenként 200 forint,
c) az a) és b) pont szerinti kíséretet nem igényl´ó szállítás után betegenként 100 forint.
(3) Kett´ó vagy több beteg együttes szállítása esetén a
közösen megtett útszakasz kilométereire betegenként a kilométer 0,2-szerese számolható el többletteljesítményként.
(4) A Pénztár az (1)—(3) bekezdések szerint kiszámított díjat a teljesítést követ´ó hónapban utalványozza.
(5) A betegszállítás finanszírozására irányuló szerz´ódésben meg kell határozni — az egészségügyi miniszter által
kijelölt szakért´ói bizottság javaslata alapján — a területi
ellátási kötelezettség vállalását, illetve a folyamatos ellátás
biztosítását. A szakért´ói bizottság tagjai az Egészségügyi
Minisztérium és az OEP képvisel´ói.
34. §
(1) A nem fekv´óbeteg-szakellátást nyújtó intézményben
elhunyt személy esetében az orvosi rendelvényre történ´ó,
kórboncolási céllal végzett halottszállítás költségtérítése
— a kórboncolást végz´ó fekv´óbeteg-szakellátási szolgáltatóval kötött szerz´ódés alapján — a (2) bekezdés szerinti
átalánydíjjal történik az elrendelést igazoló utalványnak,
továbbá az elhunyt személy és a halottszállítási utalvány
adatainak számítógépes adathordozón a Pénztár részére
történ´ó megküldését követ´ó hónapban, az egyéb kifizetésekkel egyidej´úleg.
(2) Az (1) bekezdésben említett halottszállításért közigazgatási határon belül legfeljebb 4000 forint, közigazgatási határon túli esetben legfeljebb 6000 forint szállítási díj
illeti meg az (1) bekezdés szerinti intézetet, amennyiben a
költséget igazoltan kifizette.
(3) A finanszírozásra rendelkezésre álló összeg havonta
5 millió forint, mely csak abban az esetben léphet´ó túl, ha
a hónap(ok) maradványa ezt lehet´óvé teszi.
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Házi szakápolás finanszírozása

(10) A kezel´óorvos a szakápolás befejezését — az ápolási dokumentációban — aláírásával igazolja.

35. §

(11) A finanszírozás — az ápolási kategóriánként képzett — vizitdíj alapján történik. A vizitdíjat az 1800 forintos alapdíj és a 12. számú melléklet szerinti szorzók alkalmazásával kell kiszámítani.

(1) Az otthoni szakápolást végz´ó, külön jogszabály szerint m´úködési engedéllyel rendelkez´ó szolgáltató (a továbbiakban: szakápolási szolgáltató) finanszírozása a Pénztárral kötött szerz´ódés alapján az 5. számú melléklet házi
szakápolási szakfeladat el´óirányzatból történik.
(2) A szakápolási szolgáltató vállalja — a külön meghatározott betegségek esetén a szerz´ódésben meghatározott
területre — az otthoni szakápolás igénybevételére jogosult
személy (a továbbiakban: biztosított) otthonában végzend´ó szakápolását, és ezt a szerz´ódési ajánlat benyújtásakor
a m´úködési területén illetékes települési önkormányzatnak bejelenti.
(3) Otthoni szakápolást a 9. számú melléklet szerinti
nyomtatványon elrendelheti
a) a háziorvos saját kezdeményezésre vagy intézeti zárójelentés alapján,
b) a járóbeteg- vagy fekv´óbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató szakorvosa közvetlenül, ha szerz´ódése van a szakápolást nyújtó szolgáltatóval [a továbbiakban a) és b) pont
együtt: kezel´óorvos].
(4) Intézeti zárójelentésen akkor javasolható otthoni
szakápolás, ha az intézet — a háziorvos értesítése mellett
— el´ózetesen lekötötte a biztosított részére a szakápolást.
(5) Az OEP az E. Alapban a házi szakápolásra rendelkezésre álló keretet a lakosság számának arányában osztja
fel a megyék között.
(6) A Pénztár a szerz´ódési ajánlatokat 30 napon belül
elbírálja, és az err´ól küldött értesítést követ´ó 10 napon
belül — a rendelkezésre álló kereten belül — megköti a
finanszírozási szerz´ódést. A szerz´ódésben meghatározott
vizitszámkeret és díjazás összege évente — havi bontásban
— kerül meghatározásra. A finanszírozási szerz´ódésben
lekötött, illetve a havonta elszámolt teljesítményt az OEP
három havonta felülvizsgálja, és a fel nem használt kapacitást átcsoportosítja oda, ahol arra igény jelentkezik. A
finanszírozó a következ´ó évi szolgáltatói vizitkeret megállapításánál az el´óz´ó évi teljesítményt is figyelembe veszi.
(7) A finanszírozási szerz´ódésben egy teljes
munkaid´óre egy nap alatt legfeljebb 5 vizit,
terápiás szolgáltatás esetén napi 4 vizit köthet´ó
id´óben foglalkoztatott dolgozó munkaidejére
san csökkentett vizitszám köthet´ó le.

szakápolói
szakirányú
le. A részid´óarányo-

(8) Az otthoni szakápolás elrendelése legfeljebb 14 vizitre szólhat betegenként és szakápolási diagnózisonként,
amely orvosi vizsgálat alapján — új rendel´ó lap kitöltésével — évente további három alkalommal meghosszabbítható.
(9) Ha a beteg állapota — ideértve a hospice ellátást
indokoló állapotot is — szükségessé teszi, a kezel´óorvos,
a Pénztár ellen´órz´ó f´óorvosának egyetértésével, egyedileg
meghatározott további vizitszámot rendelhet el, ha a vizitszám a szolgáltatónál rendelkezésre áll.

(12) A Pénztár és a szakápolási szolgáltató szerz´ódése
alapján a biztosított részére naponta egy vizit számolható
el, az egy napon két vagy többszöri ellátást igényl´ó ellátás
is egy vizitnek számít.
(13) Az a szakápolási szolgáltató, aki/amely telephelyén
kívül más településen vagy külterületen lakó biztosítottat
lát el, a Pénztárral kötött szerz´ódés alapján területi pótlékra jogosult. A területi pótlék összege a vizit díjának
10 százaléka. A Pénztár abban az esetben számol el pótlékkal növelt összeg´ú vizitdíjat, ha az adott területen nem
m´úködik másik szakápolási szolgáltató. A vizitdíj és a
területi pótlék összege nem haladhatja meg a havonta
megállapításra kerül´ó keretösszeget.
(14) A teljesített vizitekr´ól szóló jelentést a szakápolási
szolgáltató a tárgyhónapot követ´ó hónap 5. napjáig — a
10. és 11. számú melléklet szerinti adattartalommal —
megküldi a Pénztárnak. A szolgáltató minden hónap végén
részjelentést küld azokról az ellátásokról, melyek a tárgyhónapban még nem fejez´ódtek be.
(15) A Pénztár a finanszírozási díj kiszámítása után az
utalványt a tárgyhónapot követ´ó második hónapban megküldi a Kincstárnak.

Fekv´óbeteg-szakellátás finanszírozása
36. §
(1) Fekv´óbeteg-szakellátás klinikán, kórházban, szanatóriumban, szakápolási intézményben, valamint fekv´óbeteg-ellátást nyújtó országos intézetben (a továbbiakban
együtt: intézmény) végzett minden ellátási esemény,
amelynek során a biztosítottat az intézménybe felvették, és
ott legalább 24 órán keresztül — nappali kórházi ellátás
esetén legalább 6 órán keresztül — tartózkodik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, finanszírozási
szempontból fekv´óbeteg-ellátási esetnek min´ósül a fekv´óbetegosztályra felvett biztosított részére az ellátás id´ótartamától függetlenül az R. 9. és 10. számú mellékletében
meghatározott beavatkozások, továbbá a 24 órán belül
más intézetbe áthelyezett újszülöttek, illetve az osztályra
történ´ó felvételt követ´óen 24 órán belül meghalt személyek részére nyújtott ellátás is.
(3) Fekv´óbeteg-szakellátás esetén minden osztályos
ápolási esetr´ól a 14. számú melléklet szerinti Adatlapot kell
felvenni. Az Adatlapon — a zárójelentéssel azonos adattartalommal — kell feltüntetni
a) az intézmény és az ellátó osztály, valamint a beküld´ó
kódját;
b) az ellátott személy nevét, TAJ-számát;
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c) az ellátási eset intézeti azonosítószámát (törzsszámát);
d) a felvétel és az elbocsátás id´ópontját;
e) a betegségek megnevezését, kódját, valamint típusjelét;
f) az elvégzett orvosi beavatkozások jelét és kódját;
g) a kórházból történ´ó távozás módját;
h) a tételes elszámolás alá es´ó eszközök megnevezését
és kódját, továbbá az Adatlapon feltüntetett kiegészít´ó
adatokat.
(4) Az ápolást indokoló f´ódiagnózisnak azt a diagnózist
kell feltüntetni, amely az intézményi (osztályos) kezelést
meghatározta, amelyhez az ellátási eset kapcsán nyújtott
szolgáltatások tartoznak. Nem tüntethet´ó fel olyan diagnózis ápolást indokló f´ódiagnózisként
a) amelyet a betegnél nem állapítottak meg,
b) amely kezeléséhez szükséges feltételekkel az egészségügyi szolgálat nem rendelkezik,
c) amelyet megállapítottak, de a kezelést alapvet´óen
nem ez határozta meg.
(5) Az aktív fekv´óbeteg-el´óirányzatból a progresszív
ellátás finanszírozására elkülönített összeg az 1998. évi
felosztás alapján kerül a megemelt díjjal kiutalásra az
intézeteknek. Az egészségügyi ellátási kötelezettségr´ól és
a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996. évi
LXIII. törvény 4. számú mellékletére tekintettel konszenzussal kialakított progresszív ellátási szint meghatározását
követ´óen az egészségügyi miniszter közzéteszi az e körbe
tartozó intézetek és/vagy osztályok listáját.

37. §
(1) A fekv´óbeteg-szakellátási intézet a 7. számú melléklet
szerinti aktív és krónikus ellátást nyújthat. Az aktív ellátás
végezhet´ó mátrix szerkezet´ú fekv´óbeteg-ellátó intézményben.
(2) A szerz´ódésben — az Eb. tv.-ben és a Vhr.-ben
foglaltakon túl — meg kell határozni
a) az aktív és krónikus fekv´óbeteg-osztályokat, szakfeladatonkénti bontásban;
b) az aktív és krónikus osztályok ágyszámát és kódszámát;
c) az egyes osztályok által nyújtott, finanszírozási szempontból kiemelt feladatokat, amelyek során tételes elszámolás alá es´ó eszközök felhasználására kerül sor, illetve,
amelyek tételes elszámolás alá esnek;
d) az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeir´ól szóló 21/1998. (VI. 3.)
NM rendelet szerinti mátrix szerkezet´ú intézetre szóló
ÁNTSZ engedéllyel rendelkez´ó intézet esetén az aktív
fekv´óbeteg-szakellátásra vonatkozó adatokat az intézetre
összesítetten, továbbá a krónikus fekv´óbeteg-szakellátási
osztályokat részletesen;
e) a külön rendeletben meghatározott feltételekhez
kötött ellátásokat.
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(3) A krónikus betegellátás szakmai csoportosítási
szempontjait és súlyozási szorzóit a 8. számú melléklet
tartalmazza. A krónikus ellátások egységnyi teljesítményének számításához betegségcsoportonként kialakított szorzókat az egészségügyi miniszter rendeletben állapíthat
meg.
(4) Az intézmény az aktív és a krónikus, a nappali
kórházi, a kúraszer´ú, illetve az egynapos beavatkozási ellátási esetekr´ól — a 14. számú melléklet szerinti adattartalommal — jelentést küld a GYÓGYINFOK-nak a tárgyhónapot követ´ó hónap 10. napjáig. A GYÓGYINFOK az
intézetek teljesítményét és az R. 3. számú melléklete szerinti homogén betegségcsoport(ok) (a továbbiakban:
HBCs) súlyszámképzéséhez felhasznált adatokat, a feldolgozások eredményével együtt a tárgyhónapot követ´ó második hónap 10. napjáig megküldi a Pénztár részére és az
egyéb térítési kategóriák szerinti finanszírozást végz´ó szervezeteknek, ezt követ´óen tájékoztatja az intézeteket saját
eredményeikr´ól.

38. §
(1) Az aktív szakellátás teljesítmény szerinti finanszírozásának összegét az 5. számú melléklet el´óirányzatából —
a progresszív pótlék és a kiegyenlít´ó tartalékkeret levonása
után, illetve a kiegészít´ó ügyeleti díj 90 százalékának hozzáadása után — kell megállapítani. Az intézetek teljesítményét országosan egységes térítési díjon kell elszámolni.
A kiegészít´ó ügyeleti díj 10 százaléka a krónikus fekv´óbeteg-ellátás el´óirányzatát növeli.
(2) A krónikus ellátások napidíjának országos egységes
forintértékét a HBCs súlyszámértékének arányában is ki
lehet fejezni.
(3) Az aktív és a krónikus fekv´óbeteg-szakellátás teljesítmény szerinti finanszírozása el´óre meghatározott országos díjjal történik. Az országos díjat akkor kell változtatni,
ha az évi el´óirányzat összegének alakulása azt indokolja.
A változást a Pénztár kezdeményezésére az egészségügyi
miniszter és az OEP f´óigazgatója EüM—OEP közös közleményben teszi közzé.
(4) Az aktív és a krónikus ellátás havi teljesítmény
ingadozásainak kiegyenlítésére az E. Alap éves költségvetésében az aktív fekv´óbeteg-ellátási kasszából 2900 millió
forintos, illetve a krónikus fekv´óbeteg-ellátási kasszából
250 millió forintos elkülönített kiegyenlít´ó tartalékkeret
szolgál.
(5) Amennyiben a megállapított egységes országos díj
és a tárgyhavi teljesítmények alapján kifizetend´ó összeg
magasabb a rendelkezésre álló havi el´óirányzatnál, a különbséget a kiegyenlít´ó tartalékkeretb´ól kell kifizetni, ellenkez´ó esetben a különbség a kiegyenlít´ó tartalékkeretet
növeli.
(6) A tárgyév utolsó hónapjában a kiegyenlít´ó tartalékkeretek maradványát a fekv´óbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók között — az általuk nyújtott évi aktív,
illetve krónikus teljesítmény arányában — kell kiosztani.
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39. §

(1) A biztosított részére az intézménybe történ´ó felvételét´ól az elbocsátásáig nyújtott ellátás egy ellátási esetnek
számít, függetlenül attól, hogy ez id´ó alatt az intézmény egy
vagy több, szervezetileg önálló osztályán nyújtották az
ellátást. Ehhez az ellátási esethez tartozik a felvétel napján
az ugyanazon intézetben nyújtott járóbeteg-szakellátás és
a határnapon belüli ismételt felvétel is.
(2) Az egy ellátási esetbe a legfeljebb 72 óráig tartó
megszakítás is beszámítható a pszichiátriai és rehabilitációs osztályokon.
(3) Az R. szerinti fels´ó határnapon belüli, ugyanazon
intézetbe történ´ó ismételt felvétel az R. 14. számú mellékletében meghatározott esetekben nem számít az el´óz´ó
kezeléssel összevonva egy ellátási esetnek.
40. §
(1) Egy ellátási eset egy vagy több finanszírozási esetet
képezhet a (2)—(6) bekezdésekben foglaltak szerint.
(2) Egy fekv´óbeteg-osztályos ellátási eset egy finanszírozási esetnek min´ósül, amelynek típusát a fekv´óbeteg-ellátó osztály aktív vagy krónikus min´ósítése határozza meg.
(3) Amennyiben egy beteget több aktív osztályon kezeltek — függetlenül az áthelyezés indokától — egy aktív
finanszírozási esetként kell kezelni. Újabb aktív finanszírozási esetnek min´ósül, ha az ellátási esetek között 30 napot meghaladó krónikus osztályon történ´ó elhelyezésre
került sor.
(4) Az ellátásokat a (3) és az (5) bekezdésre is figyelemmel
önálló finanszírozási esetekként kell elszámolni, amennyiben
a beteget aktív és krónikus osztályon is kezelték.
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ményjelentésben. Az intézmény köteles részjelentést adni
azon betegekr´ól, akiknek az ellátása a tárgyhónap végéig
nem fejez´ódött be. A krónikus fekv´óbeteg-ellátásban teljes ápolási nap csak a beteg 24 órás kórházi benntartózkodása esetén számolható el. Ennél rövidebb tartamú ellátás
esetén az ápolási nap díjazásának 50 százaléka jár. A felvétel és az elbocsátás napja egy napnak számít.
(2) Az R. 10. számú mellékletében meghatározott —
egymással összefügg´ó kezelési sorozatot alkotó — befejezett vagy lezárt kúraszer´ú ápolási események elszámolása
— ambuláns ellátás esetén is — a HBCs szerint történik
azzal, hogy amennyiben a kúranapoknak a száma meghaladja az adott HBCs-re megállapított normatív ápolási
id´ót, az ellátás új finanszírozási esetként számolható el.

42. §
(1) A finanszírozással kapcsolatos nem személyes adatok közérdek´ú adatoknak min´ósülnek. Az adatokhoz való
hozzáférés és ellen´órizhet´óségük érdekében
a) a GYÓGYINFOK-hoz küldött jelentéseket a 36. §
(4) bekezdése szerint a GYÓGYINFOK átadja az OEP-nek,
b) az OE P a kifizetések adatait az általa gy´újtött
összes teljesítményadatot — szolgáltatónként és szolgálatonként, azon belül szervezeti egységek szerinti bontásban — az utalványozást követ ´ó 10 napon belül megküldi a G YÓ GYINFO K-nak.
(2) Az OEP a havi összesített teljesítményadatokról és
a kifizetésekr´ól az 5. számú melléklet szerinti bontásban,
ellátástípusonként készített tájékoztatót — az utalványozással egyidej´úleg — megküldi az Egészségügyi Minisztériumnak, amelyet az EüM és az OEP hivatalos tájékoztatóként közzétesz az Egészségügyi Közlönyben.

(5) Az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett
esetnél a normatív ápolási id´ón belül nem számolható el a
krónikus osztályon térítés.

43. §

(6) Az aktív osztályon a f´óbeavatkozás és a rehabilitáció
szerinti HBCs is elszámolható, amennyiben a finanszírozási esetnél az aktív ellátáson túl az aktív osztályon rehabilitációra is sor került.

(1) Az R. 1. számú mellékletében szerepl´ó — tételes
elszámolás alá es´ó — eszközökr´ól és a még nem elterjedt
beavatkozásokról vezetett nyilvántartásoknak tartalmaznia kell a 14. számú melléklet szerinti Adatlap másolatát,
továbbá a felhasznált eszköz azonosítószámát is.

(7) Az aktív osztályon kezelt fels´ó határnapot meghaladó idej´ú esetnél (a továbbiakban: hosszú ellátási eset) a
fels´ó határnapot meghaladó id´ótartamra a napi díjazást a
krónikus ellátás napi alapdíjának 75 százalékában kell
megállapítani.
(8) Nappali kórházi ellátás az osztályos háttér ágyszáma
szerint ellátható betegszám 50 százalékáig jelenthet´ó, a
teljesítmény 0,7-es szorzóval számolható el.
41. §
(1) Krónikus fekv´óbetegosztályokról csak az osztály
ágyszáma és a tárgyhónap napjai számának szorzatával
meghatározott ápolási nap számolható el a havi teljesít-

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetfinanszírozotti körbe
tartozó beavatkozásokról és felhasznált eszközökr´ól a finanszírozáshoz a 17. számú melléklet szerinti adatokat a
szolgáltató a tárgyhónapot követ´ó hónap 5. napjáig megküldi a Pénztárnak.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak éves országos keretszámának szakmánkénti felosztását az OEP — az Egészségügyi Minisztérium egyetértésével — határozza meg. Az
eszközök felhasználására az OEP szolgáltatónként keretösszeget állapít meg. Az OEP a megállapított keret mértékéig finanszírozza a felhasználást. A finanszírozási szerz´ódésben rögzíteni kell, hogy a szerz´ódéskötést megel´óz´óen az (1) bekezdés szerinti eszközökb´ól mennyi áll az
intézmény rendelkezésére.
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(4) Az OEP az (1) bekezdés szerinti tételes elszámolás
alá es´ó — az Egészségügyi Minisztérium által kijelölt szakmai intézetek által meghatározott — eszközöket természetben is biztosíthatja, err´ól azonban az intézeteket legalább 3 hónappal el´óbb értesíti. Ellenkez´ó esetben az intézetek maguk gondoskodnak a beszerzésr´ól, az OEP az
elszámolt eszközök árára fels´ó korlátot állapíthat meg.

44. §
(1) Az R. 8. számú mellékletében szerepl´ó ellátások
finanszírozása a költségigényesség függvényében egyedileg
történik.
(2) A még országosan nem elterjedt, az R. 8. számú
mellékletében foglalt nagy érték´ú m´útéti eljárások éves
országos keretszámának szakmánkénti felosztását az OEP
— az Egészségügyi Minisztérium egyetértésével — határozza meg intézményenkénti keretösszeg megállapításával.
45. §
Az el´óre nem tervezhet´ó, rendkívüli, illetve egyedi eset
az OEP f´óigazgatójának az egészségügyi miniszter egyetértésével hozott döntése alapján, bármely az ellátásra szakmailag alkalmas szolgáltatónak — az esetre vonatkozó
külön szerz´ódés nélkül — finanszírozható. A finanszírozás
a költségigényesség függvényében egyedileg történik a kiegyenlít´ó tartalékkeret(ek) terhére.

Egyéb ellátások
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forint díjazás jár. A szervet átültetésre el´ókészít´ó munkacsoport tevékenységéért — ha azt transzplantáció követi
— az OEP szervenként (páros szerv esetén a páros szervért
együttesen) — 150 000 forint támogatást folyósít.

48. §
(1) Az érvényes finanszírozási szerz´ódéssel lekötött és
finanszírozott körb´ól a legalább egy hónapig tartó rekonstrukció idejére, el´ózetes bejelentés alapján az intézmény
fekv´óbeteg-szakellátást nyújtó egysége részére a teljesítésb´ól ténylegesen kies´ó ágyakra legfeljebb három hónapra
átmeneti díjazás nyújtható. Ennek mértéke a szünetel´ó
aktív szakellátás tekintetében 1600 forint/nap, krónikus
szakellátás tekintetében 800 forint/nap. E díjazás a rekonstrukció kezdetének hónapját követ´ó harmadik-ötödik hónapban az egyéb kifizetésekkel egyidej´úleg folyósítható az intézménynek. A Pénztár köteles a folyósítás idején ellen´órzést végezni a szolgáltatónál. Az intézmény a
rekonstrukció befejezését köteles 10 napon belül bejelenteni a Pénztárnak.
(2) A finanszírozási szerz´ódés(ek) módosításáról az
OEP két havonta értesíti az Egészségügyi Minisztériumot.

49. §
Az 5. számú melléklet tartalmazza a gyógyító-megel´óz´ó
ellátások éves el´óirányzatainak részletes, szakfeladatonkénti bontásban feltüntetett összegeit. A szakfeladatonként külön soron feltüntetett el´óirányzatok együttesen is
kezelhet´ók.

46. §
(1) Az OEP a dialízis ellátások országosan egységes
alapdíjára jutó forintértéket az éves költségvetési törvényben az e célra rendelkezésre álló keret és az országos
teljesítmények alapján havonta állapítja meg a szerz´ódés
szerinti gépkapacitás mértékéig. A dializáló eljárásokat és
a dializáló eljáráson belüli arányokat az R. 11. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Ha jogszabály lehet´óvé teszi a dializáló kezelések
kúraszer´ú ellátásként kerülnek finanszírozásra.
(3) A szolgáltató a 18. számú melléklete szerinti adatokat
megküldi a tárgyhónapot követ´ó hónap 5. napjáig a Pénztárnak. A Pénztár a díjakat kiszámítja és a tárgyhónapot
követ´ó hónapban az utalványt megküldi a Kincstárnak.

47. §
A szerv-transzplantációs riadó jelentéséért és a szerv
kivételéig történ´ó donor-ellátásáért, ideértve a m´útéti rendelkezésre állást is — amennyiben azt sikeres szervkivétel
követi, a kivett szervek számától függetlenül — 200 000

50. §
(1) A T. 16. §-a szerinti irányított betegellátási modellkísérletben való részvételre a pályázati felhívást az OEP e
rendelet kihirdetését követ´ó harminc napon belül közzéteszi az Egészségügyi Közlönyben és a Társadalombiztosítási Közlönyben.
(2) A pályázathoz mellékelni kell
a) a teljes kör´ú természetbeni ellátás szervezésére a
pályázó által nyújtott ellátásokon kívül más szolgáltatókkal kötött megállapodásokat,
b) a modellkísérletben részt vev´ó háziorvosi szolgáltatók adatait, és az egyes háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett biztosítottak számát,
c) a területi ellátási kötelezettségért felel´ós önkormányzat(ok) hozzájárulását,
d) a prevenciós programtervet, amely tartalmazza a
prevenciós célkit´úzéseket, a várható eredményeket és a
megvalósítási tervet. Prevenciós tevékenységként az ismerhet´ó el, melyet külön jogszabályok kötelez´óen nem
írnak el´ó.
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(3) A pályázatokat az OEP f´óigazgatója az egészségügyi
miniszter véleményének kikérésével bírálja el, és a pályázat eredményét és illetékességi területét az Egészségügyi
Közlönyben és a Társadalombiztosítási Közlönyben kihirdeti.
(4) A Pénztár a háziorvosi nyilvántartásokból kigy´újti
és külön nyilvántartja a pályázatot nyert egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: ellátást szervez´ó szolgáltató)
egyes háziorvosi praxisaiba bejelentkezett biztosítottak
TAJ-számát és adatait. Az ebben bekövetkezett változásokat havonta átvezeti.
(5) Az OEP a T. 16. §-ának (3) bekezdésében foglaltak
szerint kiszámítja az ellátást szervez´ó szolgáltató folyószámláján havonta bevételként nyilvántartott összeget.
(6) A havi bevétel összegét az ország lakosságának korösszetétele alapján korosztályonként és szakfeladatonként
— a modellkísérlet id´ótartamának figyelembevételével az
el´óz´ó év azonos id´ószaka szerint — megállapított összegének és az ellátást szervez´ó szolgáltatóhoz tartozó lakosság
korosztályonkénti létszámának figyelembevételével kell
meghatározni. Ezt az összeget az el´óirányzatok tárgyévi
növekményével korrigálni kell.
(7) Az ellátást szervez´ó szolgáltató elszámolását valamennyi, az érintett lakosság ellátásával kapcsolatban keletkezett természetbeni kiadás terheli, függetlenül attól,
hogy az ellátást ki és mikor kezdeményezte a modellkísérlet id´ótartama alatt.
(8) Az ellátást szervez´ó szolgáltató elvi folyószámláját a
pályázat elnyerését követ´ó hónaptól kell vezetni. A Pénztár a számláról a havi teljesítmény alapján elszámolást
végez. A szolgáltató folyószámlájának egyenlegét a november 30-ai el´ózetes adatok alapján kell megállapítani.
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deletben foglaltak szerint kell megállapítani az igénybevétel hónapja szerinti elszámoláskor érvényes értéken.’’

52. §
(1) E rendelet — a (2) bekezdés kivételével — a kihirdetését követ´ó 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit — a
(3)—(8) bekezdések kivételével — 1999. április 1-jét´ól kell
alkalmazni.
(2) A 25. § (3) bekezdése 1999. július 1. napján lép
hatályba, azzal egyidej´úleg az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseir´ól szóló
103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 16/A. §-ának
(16) bekezdése hatályát veszti.
(3) 1999. április 1. napján hatályát veszti — a (3) bekezdésben foglalt kivétellel — az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseir´ól
szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet, valamint az
annak módosításáról rendelkez´ó 170/1995. (XII. 27.)
Korm. rendelet, 62/1996. (IV. 16.) Korm. rendelet,
114/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet, 141/1996. (IX. 2.)
Korm. rendelet, 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet,
72/1997. (IV. 29.) Korm. rendelet, 96/1997. (VI. 11.)
Korm. rendelet, 13/1998. (I. 30.) Korm. rendelet,
116/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet, továbbá a Vhr.
18. §-ának (11) bekezdése.
(4) 1999. év els´ó félévében a 3. §-ban foglalt határid´ó
30 nap helyett 10 nap.
(5) A háziorvosi szolgáltató részére — a 6. § (2) bekezdésében foglalt eljárásra való áttérés miatt — az 1999. május,
június havi, a 12. § (2) bekezdés szerinti díjazás a márciusi
teljesítményjelentés alapján kerül utalványozásra.

(9) A modellkísérlettel összefügg´ó prevenciós kiadások
T. 16. § (7) bekezdése szerinti díját a Pénztár id´óarányosan
folyósítja az ellátást szervez´ó szolgáltató részére.

(6) A finanszírozásra vonatkozó 6. § szerinti eljárást
1999. július hónapra szóló kifizetéseknél kell el´óször alkalmazni.

(10) A (9) bekezdésben foglalt kiadásokat az 5. számú
melléklet 42. sorának el´óirányzata terhére kell utalványozni.

(7) A 31. § (3) bekezdésében, valamint a 36. § (5) bekezdésében foglaltakat 1999. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

(11) A Pénztár a modellkísérletben résztvev´ók részletes
bevételi, kiadási és teljesítményadatait az értékelést végz´ó
munkacsoport rendelkezésére bocsátja.

V.
ZÁRÓ

RENDELKEZÉSEK
51. §

A Vhr. 12. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) Az Eb. tv. 27. §-a szerinti belföldi költséget az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történ´ó finanszírozásának részletes szabályairól szóló ren-

(8) A háziorvosi szolgáltató a 2. számú mellékletben
el´óírt adatok számítógépes adathordozón történ´ó közlésére 1999. július 1. napjától köteles.
(9) Az 5. számú melléklet 13. oszlopának értékeit lehet
figyelembe venni az 1999. év folyamán az egy hónapra
kifizethet´ó összegek kiszámításához. A céltartalék felhasználásáról szóló kormányhatározat meghozatalát követ´óen
a 12. oszlop szerinti céltartalékkal megnövelt el´óirányzatsorokból kell az egy hónapra jutó összeget kiszámítani.
(10) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy
az e rendelet végrehajtásához szükséges szakmai szabályokat meghatározza.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Szolgáltató OEP kódja:
Szolgáltató neve: ......................................................
A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT AZONOSÍTÓ ÉS M ´ÚKÖDÉSI ADATAI
Háziorvosi szolgálat kódja (ÁNTSZ):
1. Háziorvosi szolgálat típusa feladat szerint:
Feln´ótt Háziorvosi Szolgálat
(14 év feletti lakosság ellátására szervezett szolgálat)
Házi Gyermekorvosi Szolgálat
(0—14 éves korú lakosság ellátására szervezett szolgálat)
Vegyes Háziorvosi Szolgálat
(Feln´ótt és gyermek lakosság ellátására szervezett szolgálat)
ÁNTSZ engedély száma, kelte: ..........................................................................................
2. A háziorvosi szolgálat székhelye (központi rendel´óje):
helység (irányítószámmal):

..............................................................................................................................

utca/szám: ................................................................................................................................................................................
telefon: ....................................................................................................................................................................................
3. A háziorvosi szolgálat ellátási kötelezettséggel m´úködik
Amennyiben ellátási kötelezettséggel m´úködik
4. Az ellátásért felel´ós önkormányzat
Település közigazgatási kódja
helység (irányítószámmal):

........................................................................................................................

utca/szám: ............................................................................................................................................................................
5. A háziorvosi szolgálat megosztással létrehozott
(Megosztás esetén a megosztott eredeti körzetre vonatkozó adatlap csatolandó.)
6. A háziorvosi szolgálat praxisközösségben m´úködik
(Praxisközösség esetén a közösségre vonatkozó adatlap csatolandó.)
7. A háziorvos adatai:
Név: ................................................................................................................... Országos nyilv. száma:
Szül. dátum:
Diploma száma, kelte: ............................................................................................................
Orvosi szakképzettség adatai:
a) szakvizsga megnevezése: ....................................................................................................................................................
kódja:

kelte:

b) szakvizsga megnevezése: ....................................................................................................................................................
kódja:

kelte:
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c) szakvizsga megnevezése: ....................................................................................................................................................
kódja:

kelte:

d) szakvizsga megnevezése: ....................................................................................................................................................
kódja:

kelte:

e) szakvizsga megnevezése: ....................................................................................................................................................
kódja:

kelte:

Orvosi gyakorlati id´ó (év):
Ebb´ól körzetben eltöltött gyakorlati id´ó (év):
8. A háziorvosi szolgálatban alkalmazott szakorvos, szakorvosjelölt adatai:
Név: ................................................................................................................... Országos nyilv. száma:
Szül. dátum:
Diploma száma, kelte: ..........................................................................................................
a) szakvizsga megnevezése: ....................................................................................................................................................
kódja:

kelte:

b) szakvizsga megnevezése: ....................................................................................................................................................
kódja:

kelte:

Orvosi gyakorlati id´ó (év):
Ebb´ól körzetben eltöltött gyakorlati id´ó (év):
Munkaid´ó (az alkalmazási okirat szerint):

óra/hét

Több háziorvosi szolgálatban történ´ó alkalmazás esetén a foglalkoztatás szerinti további praxisok kódja:

9. A háziorvosi szolgálat helyettesítési rendje:
Helyettesít´ó orvosok
A) Név: .............................................................................................................. Országos nyilv. száma:
Szül. dátum:
Diploma száma, kelte: .....................................................................................................
a) szakvizsga megnevezése: ..............................................................................................................................................
kódja:

kelte:

b) szakvizsga megnevezése: ..............................................................................................................................................
kódja:

kelte:

B) Név: .............................................................................................................. Országos nyilv. száma:
Szül. dátum:
Diploma száma, kelte: .....................................................................................................
a) szakvizsga megnevezése: ..............................................................................................................................................
kódja:

kelte:

b) szakvizsga megnevezése: ..............................................................................................................................................
kódja:

kelte:
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10. A háziorvosi szolgálat szakápolója:
A) Név: .............................................................................................................. TAJ-szám:
Szül. dátum:
Munkaid´ó (az alkalmazási okirat szerint):

óra/hét

Szakképesítésének megnevezése és megszerzésének ideje:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
B) Név: .............................................................................................................. TAJ-szám:
Szül. dátum:
Munkaid´ó (az alkalmazási okirat szerint):

óra/hét

Szakképesítésének megnevezése és megszerzésének ideje:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
11. Ellátandó terület adatai:
Orvosi rendel´ó

Település
közig.
kód

OEP
fin.
kód

Megnevezése

1.

2.

3.

Ellátandó lakosság száma

közp.

bizt.

ön. ép.

4.

5.

6.

gyermek
feln´ótt
0—14 évig 14 év felett
7.

8.

összesen
(7.+8.)

Kültel.
lakosság
aránya

9.

Összesen:
1. A település közigazgatási kódja.
2. Amennyiben a települési önkormányzat részesül (részesült) E. Alap támogatásban
— egészségügyi ellátási feladatokat saját m´úködtetése alatt lát (látott) el.
3. F´óvárosi ellátás esetén kerület megjelöléssel.
4. X-szel jelölend´ó a központi rendel´ó (egy szolgálatnál csak egy lehet).
5. X-szel jelölend´ó, amennyiben az orvosi rendel´ó a településen biztosított.
6. Önálló, vagy olyan épületben m´úködik, ahol más E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó
szervezet nincs.
7., 8. A körzet lakosságszáma a népesség-nyilvántartás adatai alapján töltend´ó ki!
10. Külterületi lakott helyen él´ó lakosság aránya.

10.
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12. A szolgálat orvosának rendelési adatai:
Napi rendelési id´ótartam: ......... óra
Több település ellátása esetén a rendelési id´ó megoszlása településenként:
Székhely és a csatolt települések
közig. kód

Rendelési id´ó órában (-tól, -ig)

megnevezése

Hétf´ó

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Heti össz.

Összesen:

13. Háziorvosi szolgálat — körzetét ellátó ügyeleti szolgálat adatai:
Ügyeleti szolgálat
Ügyeleti
id´ószak

formája
1

2

3

Hétköznap

Ügyeleti szolgálat m´úködtet´óje

típusa
4

F

G

V

OEP kódja:
Megnevezése:
Címe:

Hétvégén
(ünnepnapon)

OEP kódja:
Megnevezése:
Címe:

Ügyeleti szolgálat formája
1 Készenléti szolgálat
2 Összevont ügyelet
3 Központi ügyelet
4 Sürg´ósségi ügyelet
Az ügyelet formája ,,X”-szel jelölend´ó.

Ügyeleti szolgálat típusa
F — Feln´ótt — 14 év feletti — lakosság ellátására
szervezett
G — Gyermek — 0—14 korú — lakosság ellátására
szervezett
V — Feln´ótt és gyermek lakosság ellátására szervezett

Kelt: ................................................., 199...... ....................................... hó ......... nap

............................................................
szolgáltató
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2. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
A) VÁLTOZÁSJELENTÉS A BEJELENTKEZETT BIZTOSÍTOTTAK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL
Jelentési id´ószak: 199... év .......................................... hó
Szolgáltató OEP kódja:
Szolgáltató neve: ......................................................................................................................................................................................................
helység (irányítószámmal):
...........................................................................................................................................................
utca/szám: .........................................................................................................................................................................................................
Háziorvosi szolgálat kódja:
Háziorvos kódja, neve:

.....................................................................................................................................................................

Helyettesítés esetén
Helyettesít´ó orvos kódja, neve:
Biztosított
neve

születési ideje
(év, hó, nap)

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel

Változás ideje
(év, hó, nap)

Változás oka

Változás lehetséges okai
K1 Kijelenkezett — átjelentkezéssel
K2 Kijelenkezett — átjelentkezés nélkül
K3 Kijelenkeztetett — meghalt

MAGYAR KÖZLÖNY

Páciens
regiszter
sorszáma

.................................................................................................................................................. Helyettesítés kezdete :

K4 Kijelenkeztetett — érvényesség megsz´únt
B5 Bejelentkezett — újonnan
B6 Bejelentkezett — átjelentkezéssel

Tárgyhónapban a rendel´óben ellátottak száma: .............. f´ó,
lakáson ellátottak száma: (orvos által): ........... f´ó, (ápoló által): ........... f´ó

................................................................................
szolgáltató (m´úködtet´ó)
Beküldend´ó minden hó 5-éig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz.

................................................................................
háziorvos

1999/17. szám

Dátum: ........... év ......................................... hó ........ nap

Jelentési id´ószak: 199... év .......................................... hó
Szolgáltató OEP kódja:
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B) ÖSSZESÍT ´Ó VÁLTOZÁSJELENTÉS A BEJELENTKEZETT BIZTOSÍTOTTAK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL, KORCSOPORTONKÉNT

Szolgáltató neve: ......................................................................................................................................................................................................
helység (irányítószámmal):

...........................................................................................................................................................

utca/szám: .........................................................................................................................................................................................................
Háziorvosi szolgálat kódja:
Háziorvos kódja, neve:

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. Helyettesítés kezdete :

Helyettesít´ó orvos kódja, neve:

Korcsoport (éves)

El´óz´ó havi bejelentkezett
biztosítottak száma
(f´ó)

..................................... hónapban
újonnan bejelentkezett
biztosítottak száma
(f´ó)

Nyilvántartás alapján
bejelentkezett
(f´ó)

kijelentkeztetett
(f´ó)

1.

2.

3.

4.

5.

Tárgyhavi
ténylegesen bejelentkezettek
száma
6. (2.+3.+4.—5.)

0— 4

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyettesítés esetén

5—14
15—34
35—60
60—
Összesen:

Dátum: ............ év ......................................... hó ........ nap
................................................................................
szolgáltató (m´úködtet´ó)

1173

Beküldend´ó minden hó 5-éig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz.

................................................................................
háziorvos
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1999/17. szám

3. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Degresszió alkalmazása
a teljesítménydíj-fizetés alapjául szolgáló pontszám megállapításánál
A) Háziorvosi ellátás
Amennyiben a tárgyhónapban készített összesít´ó jelentés szerinti biztosítottak utáni korcsoportonkénti pontszám összege a
2400 (vegyes praxisnál a 2600) pontot meghaladja, a díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot az alábbi képlet, illetve táblázat
alapján kell meghatározni:

d=√

h×n
ahol
d = degresszióval korrigált pontszám
h = pontszám határérték
1. feln´ótt és gyermek szolgálat esetén 2400
2. vegyes szolgálat esetén 2600
3. degresszió alól mentesített szolgálat esetén a szerz´ódés szerint
4. szakorvosjelölt alkalmazása esetén az 1., illetve 2. pont szerinti határértéknek legfeljebb 1200 ponttal növelt összege
n = TAJ-számmal nyilvántartásba vett biztosítottak korcsoportonkénti pontszám összege.

B) Háziorvosi ellátás praxisközösségben
A degresszió szerinti korrekció praxisközösség esetén a közösségben lev´ó háziorvosi szolgálatok, és az alkalmazott szakorvosjelöltek számától függ´óen az alábbiak szerint változik:

d=√

[(m × h) + j] × n
ahol
m = háziorvosi szolgálatok száma
h = A) pont szerint
j = szakorvosjelölt(ek) alkalmazása esetén a szolgálatonkénti munkaid´ó alapján figyelembe vehet´ó pontszám.
A teljesítményarányos díj kiszámításához a degresszióval korrigált pontszámértékeket kell szorozni a 11. § (13) bekezdése
szerinti, illetve 14. § (3) bekezdése szerint számított szakképesítési szorzóval.

C) Fogászati ellátás
A korcsoportos degresszió számítása a fogászati alapellátásban 6000 korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám felett

d=√

6000 × n
ahol
d = degresszióval számolt korrigált korcsoportos pontszám
n = területi kötelezettséggel ellátott lakosok számának korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontértéke.
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(Kiegészítés a 3. számú melléklethez)

DEGRESSZIÓS TÁBLÁZAT
2400
Pontszám

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

2400

2 400,0

2 405,0

2 410,0

2 415,0

2 419,9

2 424,9

2 429,8

2 434,7

2 439,7

2 444,6

0,5

2500

2 449,5

2 454,4

2 459,3

2 464,1

2 469,0

2 473,9

2 478,7

2 483,5

2 488,4

2 493,2

0,5

2600

2 498,0

2 502,8

2 507,6

2 512,4

2 517,1

2 521,9

2 526,7

2 531,4

2 536,1

2 540,9

0,5

2700

2 545,6

2 550,3

2 555,0

2 559,7

2 564,4

2 569,0

2 573,7

2 578,4

2 583,0

2 587,7

0,5

2800

2 592,3

2 596,9

2 601,5

2 606,1

2 610,7

2 615,3

2 619,9

2 624,5

2 629,1

2 633,6

0,5

2900

2 638,2

2 642,7

2 647,3

2 651,8

2 656,3

2 660,8

2 665,3

2 669,8

2 674,3

2 678,8

0,5

3000

2 683,3

2 687,7

2 692,2

2 696,7

2 701,1

2 705,5

2 710,0

2 714,4

2 718,8

2 723,2

0,4

3100

2 727,6

2 732,0

2 736,4

2 740,8

2 745,2

2 749,5

2 753,9

2 758,3

2 762,6

2 766,9

0,4

3200

2 771,3

2 775,6

2 779,9

2 784,2

2 788,5

2 792,8

2 797,1

2 801,4

2 805,7

2 810,0

0,4

3300

2 814,2

2 818,5

2 822,8

2 827,0

2 831,3

2 835,5

2 839,7

2 843,9

2 848,2

2 852,4

0,4

3400

2 856,6

2 860,8

2 865,0

2 869,1

2 873,3

2 877,5

2 881,7

2 885,8

2 890,0

2 894,1

0,4

3500

2 898,3

2 902,4

2 906,5

2 910,7

2 914,8

2 918,9

2 923,0

2 927,1

2 931,2

2 935,3

0,4

3600

2 939,4

2 943,5

2 947,5

2 951,6

2 955,7

2 959,7

2 963,8

2 967,8

2 971,9

2 975,9

0,4

3700

2 979,9

2 984,0

2 988,0

2 992,0

2 996,0

3 000,0

3 004,0

3 008,0

3 012,0

3 016,0

0,4

3800

3 019,9

3 023,9

3 027,9

3 031,8

3 035,8

3 039,7

3 043,7

3 047,6

3 051,6

3 055,5

0,4

3900

3 059,4

3 063,3

3 067,2

3 071,2

3 075,1

3 079,0

3 082,9

3 086,7

3 090,6

3 094,5

0,4

4000

3 098,4

3 102,3

3 106,1

3 110,0

3 113,8

3 117,7

3 121,5

3 125,4

3 129,2

3 133,0

0,4

4100

3 136,9

3 140,7

3 144,5

3 148,3

3 152,1

3 155,9

3 159,7

3 163,5

3 167,3

3 171,1

0,4

4200

3 174,9

3 178,7

3 182,5

3 186,2

3 190,0

3 193,7

3 197,5

3 201,2

3 205,0

3 208,7

0,4

4300

3 212,5

3 216,2

3 219,9

3 223,7

3 227,4

3 231,1

3 234,8

3 238,5

3 242,2

3 245,9

0,4

4400

3 249,6

3 253,3

3 257,0

3 260,7

3 264,4

3 268,0

3 271,7

3 275,4

3 279,0

3 282,7

0,4

4500

3 286,3

3 290,0

3 293,6

3 297,3

3 300,9

3 304,5

3 308,2

3 311,8

3 315,4

3 319,0

0,4

4600

3 322,6

3 326,3

3 329,9

3 333,5

3 337,1

3 340,7

3 344,2

3 347,8

3 351,4

3 355,0

0,4

4700

3 358,6

3 362,1

3 365,7

3 369,3

3 372,8

3 376,4

3 379,9

3 383,5

3 387,0

3 390,6

0,4

4800

3 394,1

3 397,6

3 401,2

3 404,7

3 408,2

3 411,7

3 415,3

3 418,8

3 422,3

3 425,8

0,4

4900

3 429,3

3 432,8

3 436,3

3 439,8

3 443,3

3 446,7

3 450,2

3 453,7

3 457,2

3 460,6

0,3

5000

3 464,1

3 467,6

3 471,0

3 474,5

3 477,9

3 481,4

3 484,8

3 488,3

3 491,7

3 495,1

0,3

5100

3 498,6

3 502,0

3 505,4

3 508,8

3 512,3

3 515,7

3 519,1

3 522,5

3 525,9

3 529,3

0,3

5200

3 532,7

3 536,1

3 539,5

3 542,9

3 546,3

3 549,6

3 553,0

3 556,4

3 559,8

3 563,1

0,3

5300

3 566,5

3 569,9

3 573,2

3 576,6

3 579,9

3 583,3

3 586,6

3 590,0

3 593,3

3 596,7

0,3

5400

3 600,0

3 603,3

3 606,7

3 610,0

3 613,3

3 616,6

3 619,9

3 623,3

3 626,6

3 629,9

0,3
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DEGRESSZIÓS TÁBLÁZAT
6000
Pontszám

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

6000

6 000,0

6 005,0

6 010,0

6 015,0

6 020,0

6 024,9

6 029,9

6 034,9

6 039,9

6 044,8

0,5

6100

6 049,8

6 054,8

6 059,7

6 064,7

6 069,6

6 074,5

6 079,5

6 084,4

6 089,3

6 094,3

0,5

6200

6 099,2

6 104,1

6 109,0

6 113,9

6 118,8

6 123,7

6 128,6

6 133,5

6 138,4

6 143,3

0,5

6300

6 148,2

6 153,0

6 157,9

6 162,8

6 167,7

6 172,5

6 177,4

6 182,2

6 187,1

6 191,9

0,5

6400

6 196,8

6 201,6

6 206,4

6 211,3

6 216,1

6 220,9

6 225,8

6 230,6

6 235,4

6 240,2

0,5

6500

6 245,0

6 249,8

6 254,6

6 259,4

6 264,2

6 269,0

6 273,8

6 278,5

6 283,3

6 288,1

0,5

6600

6 292,9

6 297,6

6 302,4

6 307,1

6 311,9

6 316,6

6 321,4

6 326,1

6 330,9

6 335,6

0,5

6700

6 340,3

6 345,1

6 349,8

6 354,5

6 359,2

6 364,0

6 368,7

6 373,4

6 378,1

6 382,8

0,5

6800

6 387,5

6 392,2

6 396,9

6 401,6

6 406,2

6 410,9

6 415,6

6 420,3

6 425,0

6 429,6

0,5

6900

6 434,3

6 438,9

6 443,6

6 448,3

6 452,9

6 457,6

6 462,2

6 466,8

6 471,5

6 476,1

0,5

7000

6 480,7

6 485,4

6 490,0

6 494,6

6 499,2

6 503,8

6 508,5

6 513,1

6 517,7

6 522,3

0,5

7100

6 526,9

6 531,5

6 536,1

6 540,6

6 545,2

6 549,8

6 554,4

6 559,0

6 563,5

6 568,1

0,5

7200

6 572,7

6 577,2

6 581,8

6 586,3

6 590,9

6 595,5

6 600,0

6 604,5

6 609,1

6 613,6

0,5

7300

6 618,2

6 622,7

6 627,2

6 631,7

6 636,3

6 640,8

6 645,3

6 649,8

6 654,3

6 658,8

0,5

7400

6 663,3

6 667,8

6 672,3

6 676,8

6 681,3

6 685,8

6 690,3

6 694,8

6 699,3

6 703,7

0,5

7500

6 708,2

6 712,7

6 717,1

6 721,6

6 726,1

6 730,5

6 735,0

6 739,4

6 743,9

6 748,3

0,4

7600

6 752,8

6 757,2

6 761,7

6 766,1

6 770,5

6 775,0

6 779,4

6 783,8

6 788,2

6 792,6

0,4

7700

6 797,1

6 801,5

6 805,9

6 810,3

6 814,7

6 819,1

6 823,5

6 827,9

6 832,3

6 836,7

0,4

7800

6 841,1

6 845,4

6 849,8

6 854,2

6 858,6

6 862,9

6 867,3

6 871,7

6 876,0

6 880,4

0,4

7900

6 884,8

6 889,1

6 893,5

6 897,8

6 902,2

6 906,5

6 910,9

6 915,2

6 919,5

6 923,9

0,4

8000

6 928,2

6 932,5

6 936,9

6 941,2

6 945,5

6 949,8

6 954,1

6 958,4

6 962,8

6 967,1

0,4

8100

6 971,4

6 975,7

6 980,0

6 984,3

6 988,6

6 992,9

6 997,1

7 001,4

7 005,7

7 010,0

0,4

8200

7 014,3

7 018,5

7 022,8

7 027,1

7 031,4

7 035,6

7 039,9

7 044,1

7 048,4

7 052,7

0,4

8300

7 056,9

7 061,2

7 065,4

7 069,7

7 073,9

7 078,1

7 082,4

7 086,6

7 090,8

7 095,1

0,4

8400

7 099,3

7 103,5

7 107,7

7 112,0

7 116,2

7 120,4

7 124,6

7 128,8

7 133,0

7 137,2

0,4

8500

7 141,4

7 145,6

7 149,8

7 154,0

7 158,2

7 162,4

7 166,6

7 170,8

7 175,0

7 179,1

0,4

8600

7 183,3

7 187,5

7 191,7

7 195,8

7 200,0

7 204,2

7 208,3

7 212,5

7 216,6

7 220,8

0,4

8700

7 225,0

7 229,1

7 233,3

7 237,4

7 241,5

7 245,7

7 249,8

7 254,0

7 258,1

7 262,2

0,4

8800

7 266,4

7 270,5

7 274,6

7 278,7

7 282,9

7 287,0

7 291,1

7 295,2

7 299,3

7 303,4

0,4

8900

7 307,5

7 311,6

7 315,7

7 319,8

7 323,9

7 328,0

7 332,1

7 336,2

7 340,3

7 344,4

0,4
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4. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
NEM BEJELENTKEZETT BIZTOSÍTOTTAK ELLÁTÁSÁNAK NYILVÁNTARTÁSI ADATAI
Jelentési id´ószak: 199... év .................................... negyedév
(199... év .................................... hótól 199... év .................................... hóig)
Szolgáltató OEP kódja:
Szolgáltató neve: .............................................................................................................................................................................
helység (irányítószámmal):

................................................................................................................................

utca/szám: ................................................................................................................................................................................
Háziorvosi szolgálat kódja:
Háziorvos kódja, neve:
Sorszám

..........................................................................................................................................
Biztosított neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel*

Ambuláns napló
sorszáma

Ellátás dátuma

Összesen:
* Külföldi állampolgár részére nyújtott ellátás esetén útlevélszám és állampolgárság megjelölése.

Dátum: ......... év ......................................... hó ........ nap
................................................................................
szolgáltató (m´úködtet´ó)

................................................................................
háziorvos
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5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Gyógyító-megel´óz´ó ellátások 1999. évi el´óirányzatai

Megnevezés

1998. évi
szintezett
el´óirányzat

1998. évi
szerkezeti
változás

1

2

3

5

3 657
442
228
24 791
283
3 403
32 804

3 657
442
228
24 791
283
3 403
32 804

914
5 018
714
52
44
6 742
8 368

914
5 018
714
52
44
6 742
8 515

745
2 589
1 450
704
473
5 961
2 878
42 697
736
6 216
7 182
1 160
153 483
6 033
18 357
5 130
183 003
1 000
100

0
147

47
3
50
9
7

360

572
79
730
1 381

332
267
90
689
298 800

745
2 636
1 450
707
473
6 011
2 887
42 704
736
6 216
7 542
1 160
153 483
6 605
18 436
5 860
184 384
1 000
100

3 119
—7
—2 829
—283
0
—7
—144
126
14
11
0

0
—46
—120

3

43
43

332
267
90
0
1 954

689
300 754

0
0

Szerkezeti
változással
módosított
1998. évi
el´óirányzat
6

Bérnövekmény
(6. × 0,6 × 0,13)+
13. havi bér

Dologi
növekmény
(6. × 0,4 × 0,11)

Fejlesztés

1999. évi
el´óirányzat
(6.+7.+8.+9.)

Index
10./6.

Céltartalék

Céltartalék
nélküli
el´óirányzat

7

8

9

10

11

12

13

6 776
435
228
21 962
0
3 403
32 804

529
0
18
1 917
0
265
2 729

298
53
10
966
0
150
1 477

907
4 874
840
66
55
6 742
8 515

109
581
101
8
6
805
861

40
214
37
3
2
296
375

225
590

745
2 636
1 450
707
473
6 011
2 887
42 658
616
6 216
7 542
1 163

81
286
157
76
51
651
521
4 380
71
614
692
91

33
116
64
31
21
264
127
1 877
27
274
332
51

40
103
72
35
150
400
375
750

153 483
6 605
18 479
5 860
184 427
1 000
100

16 377
215
1 950
1 031
19 573
0
17

6 753
591
813

—1 208
300
320
1 378
790

332
267
90

0
38
0

33
7
9

689
300 754

38
30 972

49
13 401

8 157
122

0

0

815
525

375
420

130
458
588
5 038

7 603
488
256
24 845
0
3 818
37 010

112%
112%
112%
113%
0%
112%
113%

0
0
0
503
0
0
503

7 603
488
256
24 342
0
3 818
36 506

1 281
6 259
978
77
63
8 658
10 276

141%
128%
116%
117%
115%
128%
121%

0
100
0
0
0
100
197

1 281
6 159
978
77
63
8 558
10 079

899
3 141
1 743
849
695
7 327
3 910
49 665
714
7 479
8 986
1 305

121%
119%
120%
120%
147%
122%
135%
116%
116%
120%
119%
112%

13
45
25
12
9
104
100
1380

886
3 096
1 718
837
686
7 223
3 810
48 285
714
7 349
8 836
1 285

175 405
7 711
21 562
8 269
212 947
1 122
117

114%
117%
117%
141%
115%
112%
117%

3 155
140
352
147
3 794
472

365
312
229
458
1 364
350 165

110%
117%
254%
0%
198%
116%

130
150
20

0
6 950

172 250
7 571
21 210
8 122
209 153
650
117
365
312
229
458
1 364
343 215
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Háziorvosi ellátás
fix összeg
területi pótlék
eseti ellátásdíjazása
teljesítménydíjazás
új praxisok létesítése
ügyeleti szolgálat
1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti szolg. összesen:
Véd´ón´ó, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
iskola-egészségügyi ellátás
véd´ón´ói szolgálat
anya-, gyermek-, csecsem´óvédelem
gyermekgyógy. MSZ.SZ
n´ógyógy. MSZ.SZ
2. Véd´ón´ó, anya-, gyermek- és ifjúságvéd. összesen:
3. Fogászati ellátás
Gondozóintézeti gondozás
nemibeteg-gondozás
tüd´ógondozás
ideggyógy. gondozás
onkológiai gondozás
alkohol- és drogbetegek ellátása
4. Gondozóintézeti gondozás összesen:
5. Betegszáll. és halottszállítás orvosi rendelvényre
6. Járóbeteg-szakrendelés+szakambulancia
Egyéb
7. CT, MRI
8. M´úvesekezelés
9. Házi szakápolás
Fekv´óbeteg-szakellátás
aktív fekv´óbeteg-ellátás
speciális finanszírozású feladat
krónikus fekv´óbeteg-ellátás
kórházi ügyeleti díj kiegészítése
10. Fekv´óbeteg-szakellátás összesen:
11. M´úködési költség el´óleg
12. Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások
Célel´óirányzatok:
vény
felülvizsgáló orvosok díja
méltányossági térítések
megel´ózés
13. Célel´óirányzatok összesen:
Mindösszesen:

1998. évi
fejlesztések
szintezése
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45

1998. évi
el´óirányzat
törvény
szerint
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6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Ambuláns adatlap
1. Javítás:

2. Eredeti dátum:

3. Eredeti szakrendel´ó:

4. Eredeti naplósorszám:

5. Naplósorszám:

6. Rendel´ó neve:

7. Rendel´ó azonosítója:

8. Beküld´ó munkahely neve*:

9. Beküld´ó azonosítója:

10. Térítési kategória:

11. Ellátást végz´ó orvos kódja:

12. Állampolgárság:

13. Személyazonosító jel (TAJ-szám):

14. Személyazonosító típusa:

15. Beteg neve:

16. Születési dátum:

17. Anyja neve:
18. A beteg leánykori neve:
19. Lakhely:
20. Kezelés ideje:

21. Beteg neme:

23. Továbbküldés:

24. Baleset min´ósítése:

22. Ellátás típusa:

25. DIAGNÓZISOK**

Kód

—1
—2
—3
—4
—5
26. BEAVATKOZÁSOK

Kód

Me.

—1
—2
—3
—4
—5
—6
27. Laboratóriumi vizsgálat kérés*:
28. Képalkotó vizsgálat kérés*:

29. CT—MRI—PET vizsgálat kérés*:

30. Fizioterápiás ellátásra utalás*:

31. Útiköltség*:

32. Keres´óképesség elbírálása*:

33. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma*:

34. Felírt vények száma*:

35. Felírt gyógyfürd´ó vények száma*:
36. MEGJEGYZÉS

* Kitöltése nem kötelez´ó.
** Laboratóriumi munkahelynél kitöltése nem kötelez´ó.

Dátum: ........... év ............................................ hó ........... nap
.....................................................................
az ellátásért felel´ós orvos
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1. Javítás
0 = új rekord
1 = javító rekord az intézet kezdeményezésére
2 = javító rekord az Egészségbiztosító felhívására
2. Eredeti dátum
Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási
dátuma.
3. Eredeti szakrendel´ó
Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendel´ó kódja.
4. Eredeti naplósorszám
Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósorszáma.
5. Naplósorszám
A beteg naplósorszáma.
6. Rendel´ó neve
Az ellátást végz´ó rendel´ó neve.
7. Rendel´ó azonosítója
Az ellátást végz´ó rendel´ó kódja.
8. Beküld´ó munkahely neve
9. Beküld´ó azonosítója
A beküld´ó munkahely kódja.
10. Térítési kategória
1 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás
2 = magyar biztosítással nem rendelkez´ó menekült ellátása
3 = államközi szerz´ódés alapján ellátott járóbeteg
4 = nem biztosított járóbeteg
5 = menedékes járóbeteg
6 = fekv´óbeteg
9 = költségvetésb´ól támogatott ellátás (Segít´ó
Jobb)
A = befogadott külföldi állampolgár
D = menekült menedékes státusz kérelmez´ó
11. Ellátást végz´ó orvos kódja
Az orvos 5 jegy´ú pecsétnyomójának száma.
12. Állampolgárság
Az állampolgárság jelölésére szolgál.
13. Személyazonosító jel
Lásd a kitöltési útmutatót.

0
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=
=

14. Személyazonosító típusa
üres TAJ-szám
TAJ-szám mez´ó ki van töltve
1 évnél fiatalabb gyermek TAJ-szám nélkül
állampolgárság
Segít´ó Jobb engedélyének száma
menedékes igazolvány száma
15. A beteg neve

16. Születési dátuma
A beteg születési dátuma évszázaddal együtt.
17. Anyja neve
A beteg anyjának a nevét kell megadni.

18. A beteg leánykori neve
A beteg leánykori nevét kell megadni.

1999/17. szám
7 = izotóp laborvizsgálat (in vivo)
8 = vizsgálat kérés vérellátótól
9 = egyéb speciális laborvizsgálat

19. Lakhely
A beteg lakhelye, az irányítószámmal együtt.
20. Kezelés ideje
A kezelés dátuma. Az óra és perc mez´ók kitöltése
csak sürg´ósségi ellátás során kötelez´ó.
21. A beteg neme
1 = férfi
2 = n´ó
22. Az ellátás típusa
1 = els´ó szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban
2 = visszarendelés
3 = szakorvosi konzílium
4 = els´ósegélynyújtás
5 = tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata

0
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=
=

23. Továbbküldés
továbbküldés nem történt
más járóbeteg-szakrendelésre küldve
háziorvosi szolgálathoz irányítva
a beküld´ó háziorvoshoz irányítva
meghalt
saját szakorvosi rendelésre visszarendelve
a beküld´ó szakrendeléshez visszairányítva
fekv´óbeteg-gyógyintézetbe utalva
házi szakápolásra utalva

24. Baleset min´ósítése
11 = üzemi munkahelyi baleset az üzem területén
és/vagy munkavégzés közben
12 = üzemi baleset szolgálati úton
13 = üzemi baleset társadalmi vagy egyéb munkával összefügg´ó
14 = üzemi úti baleset közúton
15 = üzemi úti baleset nem közúton (bels´ó út)
20 = foglalkozási megbetegedés
31 = háztartási baleset
32 = baleset sporttevékenység közben
33 = baleset, közúti, nem üzemi
40 = közterületen történt, nem üzemi, nem közúti
baleset
41 = baleset feltételezhet´ó, de a körülményei
nem ismertek
42 = idegenkez´úség
43 = a fentiekbe nem sorolható egyéb baleset
25. Diagnózisok
Betegség kódolása BNO—10 szerint.
26. Beavatkozások
Beavatkozások kódolása OENO kód szerint.
Mennyiség (Me.)
A végzett beavatkozás mennyisége.
27. Laborvizsgálat kérés
0 = nem történt laboratóriumi vizsgálat kérés
1 = labor- (haematológia vércsoport) és kémiai
vizsgálatok
2 = szerológia
3 = labor- (haematológia vércsoport) és kémiai
vizsgálatok és szerológia együtt (1+2)
4 = tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat
5 = tenyésztés és rezisztencia vizsgálat
6 = izotóp laborvizsgálat (in vitro)

0
1
2
3

=
=
=
=

4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =

0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

0
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=
=

28. Képalkotó vizsgálat kérés
nem történt vizsgálat
csak mellkas röntgen vizsgálat
egyéb natív röntgen vizsgálat
kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve
angiográfia)
angiográfia
többféle natív és/vagy kontrasztanyagos
röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)
angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat
együtt
ultrahang
izotóp
egyéb képalkotó vizsgálat
29. CT—MRI—PET vizsgálat kérés
nem történt
CT vizsgálat kérés
MRI vizsgálat kérés
PET vizsgálat kérés
CT—MRI—PET vizsgálat kombinációja
30. Fizioterápiás vizsgálat kérés
nem történt
száraz egyéni terápia
száraz csoportos terápia
nedves egyéni terápia
nedves csoportos terápia
száraz és nedves együttes terápia
elektroterápia
nedves és elektromos terápia együtt
fény- és klímaterápia együtt

31. Útiköltség-térítési igény
0 = útiköltség-térítéssel kapcsolatos esemény
nem történt
1 = az útiköltség-térítés indokoltságát a rendelés igazolta
2 = szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki
3 = betegszállítás rendelése
32. Keres´óképesség elbírálása
0 = keres´óképesség elbírálása nem történt
1 = keres´óképtelenség megállapítása korábban
keres´óképes személynél
2 = keres´óképtelen személy kontrollja és további keres´óképtelenség megállapítása
3 = keres´óképtelen személy kontrollja és újbóli
keres´óképesség megállapítása
4 = keres´óképtelenség lezárása halál miatt
5 = keres´óképtelenség lezárása egyéb ok miatt
33. Felírt gyógyászati segédeszköz vények
száma
A felírt gyógyászati segédeszköz vények számát
kell megadni, beleértve a szemüvegrendelést is.
34. Felírt vények száma
A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati segédeszköz és gyógyfürd´ó felírás kivételével.
35. Felírt gyógyfürd´ó vények száma
A felírt gyógyfürd´ó vények számát kell megadni.

Ellátó orvos bélyegz´ószáma ........................................................................ aláírása

Dátum: ..............................................................
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6/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Fogorvosi ambuláns napló
Esetszám

Születési év, hó, nap
Kórisme

Sorszám

Megjegyzés
(kód)

A kezelt fog jelzése

Beteg neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Áthozat
Lakás

Térítési kategó1
ria

Fogorvosi beavatkozások kódjai
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … … 49

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … … 49

Beavatkozások (db)
Esetszám

MAGYAR KÖZLÖNY

Átvitel
Forgalmi esetszám

1

Beavatkozások (db)
Esetszám
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Térítési kategóriák: 1. Biztosított járóbeteg. 2. Menekült járóbeteg. 3. Államközi szerz´ódés alapján ellátott járóbeteg. 4. Nem biztosított járóbeteg. 5. Magyar
biztosítással nem rendelkez´ó menedékes. 6. Fekv´óbeteg részére végzett vizsgálatok. 7. Biztosított térítésmentesen ellátott járóbeteg, amelynek jogcímei szerinti
bet´újelek: G = gyermek, N = öregségi nyugdíjkorhatár feletti, R = rokkant nyugdíjas, S = sorkatona, T = terhes anya, K = közgyógyellátott, U = üzemi balesetes
írandók be. 8. Biztosított, ellátására egy éven belüli közúti baleset sérülése következményeként került sor.
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Szolgáltató OEP kódja:

Szolgáltató neve: ..................................................................................

HAVI JELENTÉS A FOGÁSZATI RENDELÉS TELJESÍTMÉNYEIR ´ÓL

A rekord felépítése
(egy rekord egy tevékenységkódot tartalmaz)

Megnevezés
1

elszámolt id´ószak (év, hó)

2

szolgálati egység kódja

3

küld´ó szolgálati egység kódja

4

kezelést végz´ó orvos pecsétszáma

5

kezelés dátuma (év, hó, nap)

6

kezelés id´ópontja (óra, perc)

7

kezelt személy azonosítószáma

8

térítési kategória

9

tevékenységkód

10

azonos tevékenységek db-száma

11

BNO kód

12

táppénzbevétel szakorvosi indokkal (kód)

13

keres´óképtelenség (kezdete—vége) dátuma

14

az EP hibasz´úrése miatt kizárt hiba kódja

A file nevét az alábbi szabályok szerint kell képezni:
1.

,,F”

2—5

,,a m´úködtet´ó négyjegy´ú OEP kódja”

6—7

,,a hónap sorszáma”

Dátum: ................ év ........................................ hó ............... nap

Az ellátásért felel´ós orvos azonosítója és aláírása:
.....................................................................................
.....................................................................................

1999/17. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

1183

7. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
A fekv´óbeteg-ellátás finanszírozásának min´ósítési szempontjai
1. Aktív ellátás
A finanszírozás módja szerint aktív ellátásnak min´ósül az az ellátás, amelynek célja az egészségi állapot miel´óbbi helyreállítása.
Az aktív ellátás id´ótartama, illetve befejezése többnyire tervezhet´ó, és az esetek többségében rövid id´ótartamú.

2. Krónikus ellátás
A finanszírozás módja szerint krónikus ellátásnak min´ósül az, amelynek célja az egészségi állapot stabilizálása, fenntartása,
illetve helyreállítása. Az ellátás id´ótartama, illetve befejezése általában nem tervezhet´ó, és jellemz´óen hosszú id´ótartamú.

3. Mátrix kórházi ellátás
A betegellátás az aktív fekv´óbeteg-szakellátó intézetben klinikai típusú és m´útétes egységekben történik az ÁNTSZ engedélye
szerint. A kórház ezen belül nem különül el osztálystruktúrákra, hanem a mindenkori ellátási igény szerint végzi az ellátást.
Finanszírozási szempontból 300 össz-aktív ágyszámig tekinthet´ó az intézet mátrix típusúnak.

8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Krónikus ellátások
1. Alkohol- és drogfügg´ók rehabilitációja

1,0

2. Rehabilitációs szakfeladatonként

1,5

3. Krónikus ellátási szakfeladatonként

1,2

4. Tetraplég osztályi ellátás

3,0

5. Speciális rehabilitáció (koponya-, gerinc-, agysérültek és szeptikus betegek ellátása)

3,0

6. Légzés-rehabilitáció (gépi)

5,0

7. Ápolási osztályon végzett ellátás

0,9

8. Hospice ellátás

1,1
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9. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Szolgáltató OEP kódja:

Elrendel´ó lap sorszáma: .........................

SZAKÁPOLÁSI ELRENDEL ´Ó LAP
Otthoni szakápolást végz´ó szolgáltató

neve: ....................................................................................................................................................................
címe: ....................................................................................................................................................................

A beteg

neve: ..............................................................................................................................................
lakóhelye: ......................................................................................................................................
telefonszáma: ................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
születési adatai: .............. év ............................................ hó ............ nap

Fekv´óbeteg-intézeti ápolást kiváltó diagnózis (BNO—10)
Kórházi kezelés id´ótartama: .................................-tól ......................................-ig
Szakápolás elrendelés dátuma:
A beteg szakápolásba vételének dátuma:
Meghosszabbítás esetén az els´ó szakápolásba vétel dátuma:
Hányadik ,,egyszeri elrendelés’’
Alapbetegség (BNO—10)
Kísér´óbetegség(ek), szöv´ódmény(ek) (BNO—10)
Szakápolás elrendelését indokló diagnózis (BNO—10)
Ellátást befolyásoló tényez´ók (Z00—Z99)
Elrendelt vizitek száma (1 elrendelésnél maximum 14):
Gyakorisága: ..................................................................................................................................................................................................
A beteg ápolásáért felel´ós szakápoló neve: ...................................................................................................................................................
Az ellátás típusa:

szakápolás
szakirányú terápiás szolgáltatás (gyógytorna

A beteg állapota:

teljes ápolásra szoruló beteg

, fizioterápia

, logopédia

részleges ápolásra szoruló beteg

)

önellátó beteg

Az orvos szakápolásra vonatkozó elrendelése a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint ellátható tevékenységb´ól.
(A megfelel´ót kérjük X-szel megjelölni.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Elrendel´ó orvos neve: ............................................................................................................................

9.

10.

11.

12.

Pecsét száma: ..............................

Az elrendel´ó orvos munkahelyének azonosítója:
Háziorvosi szolgálat kódja:

vagy Intézet azonosítója:
P. H.
.......................................................................
aláírás

Az otthoni szakápolást elfogadom, és egyben kijelentem, hogy más szolgáltatótól térítésmentesen szakápolást nem veszek igénybe. Tudomásul veszem,
hogy 1 térítésmentes vizit 3 óránál hosszabb nem lehet.
Dátum: ..........................................................................................................

Beteg aláírása: ........................................................................................
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10. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Szolgáltató OEP kódja:

Elszámolási lap sorszáma:

EGYÉNI ELSZÁMOLÓ LAP
Otthoni szakápolást végz´ó szolgálat
neve: ..................................................................................................................................................

telefon: ...................................................................

címe: ........................................................................................................................................................................................................................................
A szakápolásért felel´ós szakápoló neve: ....................................................................................................................................................................................
Elszámolási id´ószak: ..................................................................................................................................................................................................................
A beteg

neve: ...............................................................................................................................................................

Neme:1

Férfi

N´ó

címe: ...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
születési adatai: .............. év ............................................ hó ............ nap
Fekv´óbeteg-intézeti ápolást indokló diagnózis (BNO—10)*
Kórházi kezelés id´ótartama: ........................................................-tól ..................................................................-ig
Alapbetegség (BNO—10)**
Kísér´óbetegség(ek), (BNO—10)***
Szakápolást indokló f´ódiagnózis (BNO—10)****
Ellátást befolyásoló tényez´ók (Z00—Z99)
Szakápolásba vétel id´ópontja: ................. év ................................................... hó ......................... nap
Elrendelt vizitek száma: .................................................................

Eddig elszámolt vizitek száma: .............................................................

Teljesített vizitek megoszlásai
Szakápolás

1—14 vizit

A beteg teljes ápolásra szorult

15-t´ól vizit

vizitszám

vizitszám

segítségre szorult

vizitszám

vizitszám

önellátó

vizitszám

vizitszám

Szakirányú terápiás szolgáltatás
Gyógytorna: A beteg teljes ápolásra szorult
segítségre szorult
Fizioterápia: A beteg teljes ápolásra szorult
segítségre szorult
Logopédia

vizitszám

vizitszám

vizitszám

vizitszám

vizitszám

vizitszám

vizitszám

vizitszám

vizitszám

vizitszám

Hospice ellátásban részesült: ...........................................................................................................................................
.......................................... db

Vizitek, a tevékenység numerikus jel szerinti összege:

vizitszám
.......................................... db

Az elszámolt id´ószakra elvégzett szakápolás/szakirányú terápiás szolgáltatás a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint. (A betegnél elrendelt
és teljesített feladatok a hónap folyamán. Egy betegnél több feladat is el´ófordulhat, akkor mindet meg kell jelölni.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Területi pótlék:1

igen

nem

Dátum: .......... év .................................................... hó ................ nap
P. H.
..................................................................................
szolgáltató cégszer´ú aláírása
1

..................................................................................
ellátást végz´ó(k) aláírása

A megfelel´ó aláhúzandó.
* Akkor kell kitölteni, ha a szakápolást közvetlenül fekv´óbeteg-intézeti ellátás el´ózte meg.
** Az otthoni szakápolásban ellátásra kerül´ó beteg állapotát jellemz´ó azon orvosi diagnózis, amely az a szakápolást indokló f´ódiagnózis alapjául szolgált, kialakulásához közvetlenül
és dönt´ó mértékben hozzájárult.
*** Az otthoni szakápolásban ellátásra kerül´ó beteg állapotát az alapdiagnózison kívül jellemz´ó azon egyéb orvosi diagnózisok, amelyek vagy az orvosi alapbetegség, vagy annak
következtében alakultak ki, vagy az orvosi alapdiagnózissal párhuzamosan fennálló megbetegedések orvosi kísér´ó/szöv´ódményes megbetegedésnek tekinthetjük.
**** Azt a betegséget kell feltüntetni, amely a szakápolást indokolja, azaz amelyhez az ellátási eset kapcsán nyújtott szolgáltatások tartoznak.
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11. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Szolgáltató OEP kódja:
Szolgáltató neve: ............................................................................................................

HAVI ÖSSZESÍT ´Ó JELENTÉS OTTHONI SZAKÁPOLÁSI VIZITEKR ´ÓL
Megyekód:

Megye megnevezése: .......................................................................................................................................................

A finanszírozási szerz´ódés száma:
A szolgáltató címe: ...........................................................................................................................................................................................................................
Telefon:.............................................................................................
Elszámolási id´ószak: .................... év ............................................................ hó
Az elszámolt id´ószakra beküldött ,,Egyéni elszámolási lap”-ok száma:

db

Az elszámolt id´ószakra beküldött ,,Szakápolási elrendel´ó lap”-ok száma:

db

Az elszámolt id´ószakra elvégzett tevékenységek a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti ellátható feladatokból.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vizitdíj-összesítés a betegellátás típusának és a beteg önellátó képességének figyelembevételével.
Szakápolás
1—14 vizit
Teljes ápolásra szoruló beteg

Alapdíj szorzók

Vizitek száma

Területi pótlékkal
elszámolt vizitek száma

Vizitek díja
(db x alapdíj)

Vizitek száma

Területi pótlékkal
elszámolt vizitek száma

Vizitek díja
(db x alapdíj)

Vizitek száma

Területi pótlékkal
elszámolt vizitek száma

Vizitek díja
(db x alapdíj)

Vizitek száma

Területi pótlékkal
elszámolt vizitek száma

Vizitek díja
(db x alapdíj)

1

Segítségre szoruló beteg

0,9

Önellátó beteg

0,8

Összesen
Szakápolás
15 vizitt´ól

Alapdíj szorzók

Teljes ápolásra szoruló beteg

0,9

Segítségre szoruló beteg

0,7

Önellátó beteg

0,5

Összesen
Szakirányú
1—14 vizit

Alapdíj szorzók

Teljes ápolásra szoruló beteg

0,9

Segítségre szoruló beteg

0,8

Összesen
Szakirányú
15 vizitt´ól

Alapdíj szorzók

Teljes ápolásra szoruló beteg

0,8

Segítségre szoruló beteg

0,7

Összesen
Mindösszesen vizitszám:

db

Ft

Dátum: ............ év ................................................. hó ............... nap
.............................................................................................
szolgáltató cégszer´ú aláírása
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12. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
SZAKÁPOLÓI, SZAKIRÁNYÚ TERÁPIÁS VIZITEK FINANSZÍROZÁSA
A) A vizitdíj megállapítása a betegellátás típusa, valamint a beteg önellátó képessége szerint
Szakápolási ellátás
A beteg önellátó
képességének foka

Szakirányú terápiás szolgáltatások
elrendelhet´ó vizitek száma

1—14-ig

további

1—14-ig

további

Teljes ápolást igényl´ó esetben

1,0

0,9

0,9

0,8

Részleges ápolást igényl´ó esetben

0,9

0,7

0,8

0,7

Önellátásra képes beteg esetében

0,8

0,5

—

—

B) Területi pótlék
A szolgáltató a 34. § (13) bekezdése szerinti területi pótlékra jogosult.

Szakápolási fokozatok:
Teljes ápolásra szorulónak kell tekinteni azt a beteget, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységei* közül hármat vagy annál
többet más személy igénybevétele nélkül nem képes elvégezni, és szakápolásra szorul.
Részleges ápolásra szorul az a beteg, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységei* közül legalább két tevékenységet más
személy igénybevétele nélkül nem képes elvégezni, és betegsége miatt szakápolásra szorul.
Önellátó az a beteg, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységeit* más személy igénybevétele nélkül képes elvégezni, de
ugyanakkor betegsége/krónikus betegsége miatt otthonában szakápolási feladatok elvégzésére van szüksége pl. stomakezelés,
gégetisztítás, lábszárfekély kezelése, m´útét utáni seb kezelése, parenterális táplálás és gyógyszerelés.
* Táplálkozás, tisztálkodás, öltözködés, széklet és vizelet kontinencia, önálló helyzetváltoztatás (felkelés, lefekvés).

13. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
A) Foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek
Terület

Szakellátás helye

Ideje
óra/hét

Budapest
Központi-Keleti-Északi régió

OMFI Nagyvárad téri telephelye

90

Nyugati-Déli régió

OMFI Csepeli Rendel´óintézete

90

Baranya megye

Pécs, Szigetvár, Mohács, Siklós, Komló

130

Bács-Kiskun megye

Kecskemét, Baja, Kalocsa, Kiskunhalas

105

Békés megye

Békéscsaba, Orosháza, Gyula, Békés, Mez´ókovácsháza, Szarvas,
Szeghalom

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Miskolc, Ózd, Szerencs, Mez´ókövesd, Sátoraljaújhely

Csongrád megye

Szeged, Hódmez´óvásárhely, Szentes, Makó

85
120
90
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Terület
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Szakellátás helye

Ideje
óra/hét

Gy´ór-Moson-Sopron megye

Gy´ór, Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna

Hajdú-Bihar megye

Debrecen, Püspökladány, Berettyóújfalu

Heves megye

Eger, Gyöngyös, Hatvan, Füzesabony

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szolnok, Karcag, Jászberény, Kunszentmárton, Tiszafüred

110

Komárom-Esztergom megye

Tatabánya, Esztergom, Oroszlány

100

Nógrád megye

Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó

Pest megye

Budapest (Szt. Rókus Kórház), Gödöll´ó, Százhalombatta, Cegléd,
Nagykáta, Szigetszentmiklós, Vác

Somogy megye

Kaposvár, Siófok, Marcali, Barcs, Nagyatád

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyíregyháza, Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor, Fehérgyarmat,
Tiszavasvár, Vásárosnamény

95
120
85

75
195
85
150

Tolna megye

Szekszárd, Bonyhád, Paks

60

Vas megye

Szombathely, Sárvár, Körmend, Szentgotthárd

70

Veszprém megye

Veszprém, Tapolca, Ajka, Várpalota, Balatonfüred, Pápa,

135

Zala megye

Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Lenti, Keszthely, Letenye

110

B) A foglalkozás-egészségügyi szakellátás tevékenységi kódjai
[A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében közölt pontértékekkel.]
Kód

Tevékenység

11011

Els´ósegély

11041

Vizsgálat (foglalkozási betegség vagy annak gyanújával beutaltak számára)

11052

Vizsgálat pályaalkalmasság elbírálására

11048

Vizsgálat hatósági felkérésre

11049

Vizsgálat munkáltatói felkérésre

11051

Vizsgálat foglalkozási alkalmasság ellen´órzésére

11053

Vizsgálat munkaalkalmasság elbírálására

11240

Összefoglaló szakorvosi értékelés (zárójelentés)

11301

Kontrollvizsgálat

11601

Konzílium

12320

Súgott (társalgó) beszéd vizsgálat

12400

Otoscopia

12420

Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel

12430

Rhinoscopia anterior/posterior

12590

Oscillometria

12600

EKG

12601

EKG végtag- és mellkas-elvezetések

19700

Rehabilitációs felmérés és értékelés

3616A

Doppler áramlásvizsgálat a fels´ó végtagon

49742

Foglalkozási rizikótényez´ók értékelése
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14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetr´ól
1. A kórház neve:

3. Azonosító:

2. Az osztály neve:

4. Térítési kategória:

6. Társadalombiztosítási Azonosító Jel:

7. Törzsszám:

8. A beteg neve:

9. Állampolgársága:

10. Anyja neve:

11. Leánykori név:

12. A beteg neme:

13. Születés dátuma:

14. A kísért beteg törzsszáma:

15. Családi állapota:

5. Személyazonosító típusa:

16. Lakhely:
17. Beküld´ó munkahely kódja:

18. A felvétel jellege:

20. A felvétel id´ópontja:

21. FEOR kód:

19. Típusa:

22. A távozás id´ópontja:

23. A beteg további sorsa:

24. Az ellátó orvos kódja:
25. DIAGNÓZISOK

T

—1

1

—2

3

Kód

M D

—3
—4
—5
—6
—7
—8
—9
— 10
— 11
— 12
— 13
— 14
— 15
— 16
26. BEAVATKOZÁSOK
Megnevezés

I

Kód

Dátum

J O N S F

A

T

Kód

L

db

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7
—8
—9
— 10
S

27. Onkológiai adatok:
28. Újszülött súlya (g):
30. Felhasználói mez´ók:
Érvényes: 1999. január 1-jét´ól.

Év

V K

S

Év

V K

S

Év

V K

29. Baleset min´ósítése:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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1. Kórház neve
Az ellátást végz´ó kórház neve.
2. Osztály neve
A mez´óbe az ellátást végz´ó osztály neve kerül.

3 = sürg´ós 1 napos m´útéti ellátás
4 = nem sürg´ós 1 napos m´útéti ellátás
B = Felvétel típusa jogi elbírálás alapján
1 = saját kérésre (önkéntes)
2 = bírósági szemlére kötelezett (nem önkéntes)

3. Kórház azonosítója
Az ellátást végz´ó kórház kódja.

20. A felvétel ideje
A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal).

4. Térítési kategória
1 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás
2 = magyar biztosítással nem rendelkez´ó menekült ellátása
3 = államközi szerz´ódés alapján végzett ellátás
4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkez´ó vagy
más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles
ellátása
5 = magyar biztosítással nem rendelkez´ó menedékes ellátása
9 = külföldön él´ó magyarok központi költségvetéséb´ól
támogatott ellátása (Segít´ó Jobb)
A = befogadott külföldi állampolgár
D = menekült, menedékes státuszt kérelmez´ó

21. FEOR kód
A FEOR kódot kell megadni.

0
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=
=

5. TAJ-szám
üres TAJ-szám
TAJ-szám mez´ó ki van töltve
1 évnél fiatalabb gyermek TAJ-szám nélkül
állampolgárság
Segít´ó Jobb engedélyének száma
menedékes igazolvány száma
6. TAJ-szám

7. Törzsszám
A beteg 9 jegy´ú törzsszámát kell megadni.
8. A beteg neve
A beteg nevét kell beírni.
9. Állampolgárság
A beteg állampolgárságát kell megadni.
10. Anyja neve
A beteg anyjának a nevét kell megadni.
11. Leánykori név
A beteg leánykori nevét kell megadni.
12. A beteg neme
1 = férfi
2 = n´ó
13. Születési dátum
A beteg születési dátuma évszázaddal együtt.
14. A kísért beteg törzsszáma
1
2
3
4

=
=
=
=

15. A beteg családi állapota
hajadon v. n´ótlen
házas v. élettársa van
elvált v. különél´ó
özvegy

16. Lakhely
A beteg lakhelyének irányítószáma és címe (utca, házszám).
17. Beküld´ó munkahely kódja
A beutaló munkahely kódját kell megadni.
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =
A=
B=

18. A felvétel jellege
más kórházból visszahelyezve
más kórházból áthelyezve
intézeten belüli fekv´óbeteg-ellátó szervezeti egységb´ól áthelyezve
háziorvos, egyéb alapellátó beutalta
más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta
saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta
beutaló nélkül, ment´óvel
beutaló nélkül
saját osztály visszarendelte
adaptációs szabadságról visszavéve
egyéb felvétel

19. A felvétel típusa
A = Felvétel típusa az egészségügyi ellátás szempontjából
1 = sürg´ós ellátás
2 = nem sürg´ós ellátás

22. A távozás id´ópontja
A távozás id´ópontja. Óra, perc kitöltése csak exitált betegnél kötelez´ó.
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =
A=
B=

23. A beteg további sorsa
bels´ó kórházi áthelyezés
más kórházba történ´ó áthelyezés
otthonába bocsátva
meghalt
rész-számla
otthonába adaptációs szabadságra bocsátva
önkényesen távozott
szociális otthonba távozott
egyéb
otthoni szakápolásra átadva
otthoni szakápolásra javasolt

24. Ellátó orvos kódja
Az orvos pecsétnyomójának száma.
25. Diagnózisok
BNO típusa (T)
1 = ápolást indokló f´ódiagnózis alapjául szolgáló betegség
2 = áthelyezést indokló f´ódiagnózis
3 = ápolást indokló f´ódiagnózis
4 = szöv´ódmény
5 = kísér´ó betegség
6 = halál közvetlen oka a klinikus szerint
7 = kórbonctani alapbetegség
8 = a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint
9 = kórbonctani kísér´ó betegség
A = megel´óz´ó ok a kórbonctan szerint
B = a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint
C = nosocomiális eredet´ú szöv´ódmény a kezelés következtében
D = egyéb szöv´ódmény a kezelés következtében
E = sérülések és mérgezések küls´ó okai
K = kiegészít´ó kód a ,,*” jel´ú BNO kóddal a ,,3” típusú
diagnózisra
M = daganatos megbetegedések morphológiai kódja
V = az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényez´ók
Kód
A betegség kódolása BNO—10 szerint.
Nosocomiális stádium (M)
G = gyaníthatóan nosocomiális fert´ózés
V = valószín´úleg nosocomiális fert´ózés
B = bizonytalan nosocomiális fert´ózés
E = epidemia részeként
N = nosocomiális járvány
J = járvány (epidemia)
Oldaliság (D)
S = bal oldali szerv
D = jobb oldali szerv
U = mindkét oldalon lév´ó szerv
26. Beavatkozások
Intézettípus (I)
1 = saját intézetben
2 = idegen intézetben
Kód
M´útétet végz´ó osztály vagy intézet kódja.
Beavatkozás jellege (J)
A = akut m´útét
V = választott id´ópontban végzett m´útét
1
2
3
4

=
=
=
=

Operat´ór (O)
osztályvezet´ó f´óorvos
egyéb vezet´ó beosztású orvos
egyéb szakorvos
nem szakorvos
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A=
B=
C=
D=
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Nosocomiális környezet (N)
aseptikus környezet
fakultatív szeptikus környezet
szeptikus környezet
igen szeptikus környezet
Sebgyógyulás (S)
sebgyógyulás per primam intentionem
nem fert´ózött seroma, haematoma
sebgennyesedés
varrat insufficientia
folyamatban lev´ó, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fert´ózés (F)
1 = nosocomiális fert´ózés nem volt
2 = nosocomiális fert´ózés történt
Anaesthesia technikája (A)
OENO kódok.
Beavatkozás típusa (T)
1 = a kórházi ápolást indokló f´ódiagnózis miatt végzett
beavatkozás
2 = a kórházi ápolást indokló f´ódiagnózis miatti további
beavatkozás
3 = kísér´óbetegség miatt végzett beavatkozás
4 = szöv´ódmény miatt végzett beavatkozás
5 = donorból történ´ó szervkivétel
8 = tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum
Kód
A m´útét vagy beavatkozás OENO kódja.
Oldaliság (L)
S = bal oldali beavatkozás
D = jobb oldali beavatkozás
U = mindkét oldalon végzett beavatkozás
27. Onkológiai adatok
S = Azon diagnózis sorszáma az adatlapon, amelyhez az
onkológiai szakmai adatok kapcsolódnak.
Év = A daganatos megbetegedés felfedezése évének két
utolsó számjegye.
V = A diagnózist alátámasztó legmagasabb érték´ú (kódjel´ú) vizsgálat típusa
1 = csak klinikai vizsgálat
2 = röntgen vagy más képalkotó vizsgálat
3 = endoscopos vizsgálat szövettan nélkül
4 = exploratio szövettan nélkül
5 = speciális cytológiai haematológiai vizsgálat
6 = szövettan áttétb´ól
7 = szövettan primer daganatból
8 = szövettan kórbonctani vizsgálat kapcsán
9 = ismeretlen
K = A daganat kiterjedése, ha ez az els´ó gyógykezelés
1 = in situ
2 = kiindulási szerven belül marad
3 = környez´ó szövetekre, szervekre terjed
4 = regionális nyirokcsomókba áttétet ad
5 = távoli szervbe áttétet ad
6 = nem körülírható (rendszerbetegség)
28. Újszülött súlya
Újszülött testsúlya felvételkor, grammban.
29. Baleset min´ósítése
11 = üzemi munkahelyi baleset az üzem területén
és/vagy munkavégzés közben
12 = üzemi baleset szolgálati úton
13 = üzemi baleset társadalmi vagy egyéb munkával
összefügg´ó
14 = üzemi úti baleset közúton
15 = üzemi úti baleset nem közúton (bels´ó út)
20 = foglalkozási megbetegedés
31 = háztartási baleset
32 = baleset sporttevékenység közben
33 = baleset közúti, nem üzemi
40 = közterületen történt, nem üzemi, nem közúti baleset
41 = baleset feltételezhet´ó, de a körülményei nem ismertek
42 = idegenkez´úség
43 = a fentiekbe nem sorolható egyéb baleset
30. Felhasználói mez´ók
Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként
eltér´óen kell kitölteni.
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15. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
CT/MRI jelentés
Tartalma: Az az id´ószak, amelyre a jelentés vonatkozik.
Jelent´ó szolgáltató egység a finanszírozási szerz´ódés alapján
Térítési kategória kódja
Elvégzett vizsgálat kódja
Felhasznált kontrasztanyag mennyisége
Elvégzett vizsgálat pontértéke
Beteg TAJ azonosítója
Beteg születési dátuma és nemének kódja
Vizsgálat id´ópontja
Vizsgálattípus kódja
Vizsgálat jellege kódja
Küld´ó orvos pecsétszáma
Küld´ó intézmény szervezeti egységének 9 jegy´ú kódja
Vizsgálatot indikáló diagnózis BNO kód
Vizsgálat utáni diagnózis BNO kód
Korrekció ideje

Dátum: ................ év ............................................. hó ........... nap
...................................................................................
szolgáltató
Beküldend´ó minden hó 10-éig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz.

16. számú melléklet
a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Havi betegszállítási teljesítményjelentés adattartama

II. A betegszállító állomás adatai
1. Jelentési id´ószak
2. Állomás kódja
3. Szállító járm´ú forgalmi rendszáma

I. Betegszállító gépjárm´úvek összesít´ó adatai

4. Csere szállító járm´ú forgalmi rendszáma

1. Jelentési id´ószak
2. Állomás kódja

III. Esetre vonatkozó betegszállítási jelentés

3. Szállító járm´ú forgalmi rendszáma

1. Jelentési id´ószak

4. Aktuális napi dátum

2. Ment´óállomás azonosító kódja

5. Km-óra állása a szolgálat megkezdésekor

3. Betegszállítási adatlap sorszáma

6. Km-óra állása a szolgálat leadásakor

4. Szállítás típusa
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5. Beteg azonosító típusa
6. A beteg társadalombiztosítási azonosító jele vagy egyéb
azonosítója
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3. Jelent´ó intézmény OEP kódja (megadása a finanszírozási
szerz´ódés alapján).

8. Betegszállító járm´ú forgalmi rendszáma

4. A jelentett tevékenységet végz´ó szervezeti egység kódja
az intézményen belül (a kód 9 jegy´ú; a szerz´ódésben
rögzített szervezeti egységek által jelentett tevékenység
számolható el).

9. Esemény dátuma

5. A beavatkozás térítési kategóriája.

7. Térítési kategória

10. Betegfelvétel ideje
11. Betegátadás ideje
12. Km-óra állása beteg felvételekor
13. Km-óra állása beteg átadásakor
14. Hasznos km száma
15. A kapcsolt betegszállításért járó többlet km
16. Optimális km száma
17. Ment´óápoló, betegkísér´ó felügyelet jele

IV. Szállított betegre vonatkozó adatok jelentése
1. Jelentési id´ószak
2. Ment´óállomás azonosító kódja
3. Betegszállítási adatlap száma
4. Megrendel´ó orvos kódja
5. Ment´ótiszt azonosítója, TAJ
6. A szállítás indokául szolgáló diagnózis
7. Betegfelvev´ó eü. intézmény kódja
8. Betegátadó eü. intézmény kódja
9. Betegfelvétel helye (közig. kódja)
10. Betegátadás helye (közig. kódja)
Dátum: ............. év ............................................. hó ........... nap
...........................................................
szolgáltató
Beküldend´ó minden hónap 5-éig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz.

6. A beavatkozás csoportkódja (lehetséges értékei a tevékenység kódjához kötöttek).
7. Az elvégzett beavatkozás kódja (csak az intézmény(háttér) szerz´ódésében felvett tevékenység jelenthet´ó és fogadható el).
8. Tender keretében biztosított eszköz esetén az egyes eszközök típus szerinti alábontását azonosító mez´ó (értéke
csak a háttérben szerepl´ó lehet; az elszámoló program a
beavatkozás kódját és pótkódját együtt kezeli).
9. Az elvégzett beavatkozás mennyisége (nagyérték´ú m´útétek esetén értéke csak 1 lehet). Eszközök esetén a felhasznált eszközök mennyiségét kell megadni (gerincimplantátumok esetén, a darabszám értéke 1 kell hogy legyen).
10. Az elvégzett beavatkozás értéke 1000 forintban, három
tizedes pontossággal [ha a tevékenység szigorúan normafügg´ó (pl. transzplantációk), akkor az id´ószakra érvényes
norma értékét tartalmazza. Egyébként az intézmény által
megadott számla szerinti érték szerepel itt. Az, hogy egy
tevékenység normafügg´ó-e vagy sem, azt az elszámolás
típusa dönti el, ami a tevékenység kódjához kapcsolódik.]
11. Elfogadható mennyiség (formailag helyes adat, finanszírozott térítési kategória; a feldolgozás során kap értéket,
nem kell kitölteni).
12. Elfogadható érték 1000 forintban (formailag helyes adat,
finanszírozott térítési kategória; a feldolgozás során kap
értéket, nem kell kitölteni).
13. A beavatkozásban érintett beteg TAJ azonosítója.
14. A beteg születési ideje év, hó nap formában.
15. A beteg nemének kódja.
16. A beavatkozás dátuma év, hónap, nap formában.
17. M´útéti napló száma.
18. A beépített eszköz beszerezési számlájának száma, azonosítója.

17. számú melléklet
a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

19. A beavatkozást indikáló BNO kód.
Dátum: ............. év ............................................. hó ........... nap

Esetfinanszírozott körbe tartozó beavatkozások
és eszközök b´óvített, tételes jelentése

...........................................................
szolgáltató

1. Tartalma az az id´ószak, amelyre a jelentés vonatkozik.
2. Jelent´ó intézmény OEP megye kódja (megadása a finanszírozási szerz´ódés alapján).

Beküldend´ó minden hónap 5-éig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz.
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18. számú melléklet
a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A m´úveseállomások által végzett dialízis kezelések
jelentésének adattartama
Jelentett adatok köre
1. Id´ószak, melyre a jelentés vonatkozik.
2. Jelentést küld´ó szolgáltató OEP megyekódja.
3. A jelentést küld´ó szolgáltató 4 jegy´ú OEP kódja (megadása a finanszírozási szerz´ódés alapján).
4. A jelentést küld´ó szolgáltató 9 jegy´ú egység (állomás)
azonosítója [az egészségügyi szolgáltatók és m´úködési
engedélyük nyilvántartásáról szóló 32/1997. (X. 28.) NM
rendelet szerint].
5. A térítési kategóriára utaló kódszám.
6. Az OEP által teljesen vagy részlegesen finanszírozott a
tevékenység.
7. A kezelt beteg TAJ-száma.
8. A kezelt beteg születésének éve (évszázaddal), hónapja,
napja.
9. A beteg nemének kódja.
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19. A dialízis kezeléshez felhasznált dializáló orsó típuskódja. 2 számjegyb´ól álló azonosító kód (lehetséges értékeit
az ORKI által engedélyezett típusok alkotják).
20. A dializátor orsó hányadik felhasználása történt a kezelés
során.
21. A beteget a szolgáltató állomásra irányító egészségügyi
ellátó hely 9 jegy´ú azonosítója (amennyiben a beteg viszszarendelt, rendszeresen az adott állomáson kezelést kapó
beteg, a szolgáltató a saját 9 jegy´ú azonosítóját adja meg).
22. A szolgáltató által vezetett betegnyilvántartással való
kapcsolatra szolgáló mez´ó (értékét az adott szolgáltatónál
használt kódrendszer határozza meg).
23. A beteg tartózkodási helyének irányítószáma.
24. Az ellátáshoz kapcsolódó útiköltség-térítés igény jelzésére szolgáló mez´ó.
25. Kezelést indikáló diagnózis (5 karakter, az els´ó karakter
bet´ú, melyet 4 számjegy követ; az ellátott személynél
megállapított azon betegség kódja, a BNO—10 besorolási rendszer szerint, amelyhez a dialízis állomáson nyújtott, és az Egészségbiztosítási Pénztárral elszámolni kívánt beavatkozások köt´ódnek).
26. A jelen kezelést kiváltó állapot korábbi balesettel való
összefüggésének jelzésére szolgál (az els´ó számjegy a
balesettel való összefüggést jelzi, második számjegy a
baleset típusának kódolására szolgál).
27. A beteg transzplantációs várólistán szerepel-e.

10. A jelentett dialízis kezelés éve, hónapja, napja.

28. A beteg transzplantált beteg-e vagy sem.

11. A jelentett dialízis kezelés típusának 5 számjegyb´ól
álló kódja (lehetséges értékeit miniszteri rendelet szabályozza).

29. A beteg els´ó dialízis kezelésének ideje.

12. A dialízis kezelés során beültetett katéter jelentésére szolgáló 5 számjegyb´ól álló azonosító (amennyiben nem történt katéterbehelyezés, a mez´ót nem kell kitölteni; lehetséges értékeit miniszteri rendelet szabályozza).
13. Az Egészségbiztosítási Pénztárral szerz´ódött szolgáltató
számára kiszállási díj, valamint mobil kezelések jelentésére szolgáló mez´ó.
14. A jelentett dialízis kezelés kezdetének id´ópontja óra, perc
feltüntetésével.
15. A jelentett dialízis kezelés befejezésének id´ópontja óra,
perc feltüntetésével.
16. TAJ-szám azonosító típusa.

30. A kezelés során felhasznált erythropoietin mennyisége
NE/tskg.-ban.
31. Az EPO kezelést részben indokló haematokrit % érték.
32. Az EPO kezelést indokló haemoglobin érték g/dl-ben.
33. Kezelés el´ótt mért CN érték mmol/l-ben.
34. Kezelés után mért CN érték mmol/l-ben.

Dátum: ............. év ............................................. hó ........... nap

...........................................................
szolgáltató

17. Az ellátás jellegére utaló kódszám.
18. A kezelés idején rendelkezésre álló orvos azonosítója
(pecsétszáma).

Beküldend´ó minden hónap 5-éig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
4/1999. (III. 3.) BM
rendelete
a helyi önkormányzati képvisel´ók és polgármesterek
választása költségeinek normatíváiról, tételeir´ól,
elszámolási és bels´ó ellen´órzési rendjér´ól szóló
36/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosításáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §-a
(1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képvisel´ók és polgármesterek
választása költségeinek normatíváiról, tételeir´ól, elszámolási és bels´ó ellen´órzési rendjér´ól a következ´óket rendelem
el:
1. §
A helyi önkormányzati képvisel´ók és polgármesterek
választása költségeinek normatíváiról, tételeir´ól, elszámolási és bels´ó ellen´órzési rendjér´ól szóló 36/1998. (VIII. 18.)
BM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,10. § (1) Az id´óközi választáson e rendelet 1. és 2. §-át,
5. §-át, 6. §-ának (1) és (2) bekezdését, 7. §-ának (1) és
(2) bekezdését, továbbá (3) bekezdésének c) pontját, valamint 9. §-át kell megfelel´óen alkalmazni, a jelen §-ban
foglalt eltérésekkel.
(2) Az OVI kizárólag a dologi kiadásokra és csak akkor
folyósít el´óleget az id´óközi választás lebonyolításához, ha
azt HVI a választójoggal nem rendelkez´ó nagykorú polgárok nyilvántartásából történ´ó adatigényléssel egyidej´úleg
— a normatíva kiszámításához szükséges adatok közlésével — kéri. Az OVI vezet´óje a HVI-t megillet´ó el´óleget
közvetlenül az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, körjegyz´óség esetén a körjegyz´óség bankszámlájára utalja.
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(3) A HVI vezet´ójének és tagjainak díjazására biztosított normatívát az id´óközi választással érintett választókerület választópolgárai számának alapulvételével kell megállapítani. A személyi juttatások normatíváinak folyósítására csak utólag, a (4) bekezdés szerinti elszámolás jóváhagyását és felterjesztését követ´óen kerül sor.
(4) A 7. § (1) bekezdése szerinti elszámolást a szavazást
követ´óen 8 napon belül kell elkészíteni, és felterjeszteni a
TVI vezet´óje részére. A TVI vezet´óje felel´ós a HVI elszámolása helyességének ellen´órzéséért. A TVI vezet´óje az
általa jóváhagyott elszámolást legkés´óbb a szavazás napját
követ´ó 30. napig terjeszti fel az OVI vezet´ójéhez. Az elszámolás során nem kell a pénzügyi elszámolást segít´ó programot használni.
(5) Az id´óközi választás során a 2. számú melléklet
szerinti munkalap 1.2. pontjának ,,hozzá kapcsolódó települések száma’’ és ,,kapcsolódó települések megnevezése’’
rovatait, valamint az 1.3. és 1.4. pontok rovatait nem kell
kitölteni.
(6) A TVI pénzügyi ellen´órzést végz´ó tagjának díjazására szolgáló összeget a TVI vezet´óje a HVI elszámolásának
felterjesztésekor igényelheti.
(7) A f´ópolgármester, illet´óleg a f´óvárosi, megyei közgy´úlés id´óközi választása esetén a HVI-re, illetve HVB-re
megállapított rendelkezéseket kell megfelel´óen alkalmazni a TVI-re, illetve a TVB-re.’’

2. §
Az R. az e rendelet mellékletét képez´ó 1/A. számú melléklettel egészül ki.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a már kit´úzött választásokra is alkalmazni kell.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Melléklet a 4/1999. (III. 3.) BM rendelethez
,,1/A. számú melléklet a 36/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez
Az id´óközi választások pénzügyi normatívái (forintban)
101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatványok költsége szavazókörönként

1 100

Kiadások a szavazás napján
10201

szavazókörökben

2 000

10202

helyi választási irodákban

3 000

1999/17. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

1195

10301

Választói nyilvántartások, értesít´ók elkészítése (megszemélyesítése) választópolgáronként

30

104

Értesít´ók, ajánlószelvények kézbesítése, névjegyzék továbbvezetése választópolgáronként

30

10502

Szavazással összefügg´ó egyéb dologi kiadások (HVI feladatok dologi kiadásai, helyiségbérlet,
közüzemi díj, telefonszámla, szavazófülke stb.)

106

Szavazólapok, borítékok

10 000
10

Személyi juttatások
20103

Több szavazókörös település esetén szavazókörönként SZ SZB 3 választott tagjának 4000 Ft/f´ó
díja

20105

Szavazatszámláló bizottsági póttagok díja több szavazókörös településeken, szavazókörön ként 4000 Ft/f´ó*

20106

Egy szavazókörös település esetén HVB 5 tagjának 6000 Ft/f´ó díja, akik egyben ellátják az
SZSZB feladatait is

202

A szavazatszámláló bizottság mellett m´úköd´ó jegyz´ókönyvvezet´ó díja

203

A helyi választási iroda tagjainak 4000 Ft/f´ó díja az alábbi tagokkal elszámolva

12 000

30 000
4 000

20301

— 1 000 választópolgár

3 tag

12 000

20302

1 001— 5 000 választópolgár

4 tag

16 000

20303

5 001— 10 000 választópolgár

5 tag

20 000

20304

10 001— 20 000 választópolgár

9 tag

36 000

20305

20 001— 50 000 választópolgár

13 tag

52 000

20306

50 001—100 000 választópolgár

15 tag

60 000

20 tag

80 000

20307

100 000 felett választópolgár

204

HVB választott 3 tagjának 6000 Ft/f´ó díja

231

HVI vezet´óje munkájának elismerése

18 000

23101

— 1 000 választópolgár

15 000

23102

1 001— 5 000 választópolgár

17 000

23103

5 001— 10 000 választópolgár

20 000

23104

10 001— 20 000 választópolgár

30 000

23105

20 001— 50 000 választópolgár

40 000

23106

50 001—100 000 választópolgár

50 000

23107

100 000 felett választópolgár

23603

A TVI pénzügyi ellen´órzési feladattal megbízott tagjának díja, id´óközi választásonként
5000 Ft, de negyedévenként legfeljebb 30 000 Ft

30101

Munkaadói jogszabály szerint terhel´ó járulék

60 000

* Póttagok díja: A bizottság munkájában, a szavazás napján, delegált tagok hiányában részt vev´ó, választott tagok díja.
Ha a póttag a szavazás napján a bizottsági munkában nem vesz részt, részére a díj nem fizethet´ó. Ugyanazon id´ópontban
megtartott több választás (népszavazás) esetén a normatívákat csak egyszer lehet figyelembe venni.’’

1196

MAGYAR KÖZLÖNY

A gazdasági miniszter
5/1999. (III. 3.) GM
rendelete
a polgári kézil´ófegyverek, gáz-, riasztóés légfegyverek, löv´ókészülékek,
valamint ezek l´ószereinek vizsgálatáról szóló
64/1996. (XII. 27.) IKIM rendelet módosításáról
A kézil´ófegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismerésér´ól Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött nemzetközi
egyezmény kihirdetésér´ól szóló 1973. évi 19. törvényerej´ú
rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján — a belügyminiszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem
el:
1. §
A polgári kézil´ófegyverek, gáz-, riasztó- és légfegyverek,
löv´ókészülékek, valamint ezek l´ószereinek vizsgálatáról
szóló 64/1996. (XII. 27.) IKIM rendelet (a továbbiakban:
R.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) E rendelet alapján a l´ófegyverekhez hasonló vizsgálatoknak kell alávetni azokat a l´óporgázzal (robbanással) m´úködtetett ipari löv´ókészülékeket, amelyek lövedék
kilövésére vagy bármiféle mechanikus alkatrész dinamikus
gyorsítására szolgálnak, így emberélet kioltására alkalmasak vagy alkalmassá tehet´ók, továbbá a betétcsöveket.’’
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Az R. 5. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,5. § (1) Minden egyes vizsgálatra kerül´ó — 7,5 joule
fölötti torkolati energiával rendelkez´ó — fegyvert az alábbi ellen´órz´ó próbáknak kell alávetni:
a) l´ópróba el´ótti ellen´órzés: szemrevételezés, méretellen´órzés, a m´úködési biztonság vizsgálata,
b) szilárdsági vizsgálat a Vizsgáló által biztosított er´ókémlel´ó (tormentáló) tölténnyel végzett l´ópróbával,
c) l´ópróba utáni ellen´órzés.
(2) A vizsgálatra kerül´ó — 7,5 joule alatti torkolati
energiával rendelkez´ó — fegyvert a következ´ó ellen´órz´ó
próbáknak kell alávetni:
a) l´ópróba el´ótti ellen´órzés szemrevételezéssel,
b) a torkolati energia ellen´órzése l´ópróbával.
(3) Az ellen´órzések módját és követelményeit az MSZ
15765 szabvány írja el´ó.’’
5. §
Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A már használatban lév´ó fegyvert a kormányrendeletben foglaltak alapján ismételt vizsgálatra kell bemutatni. Ebben az esetben a vizsgálatokat az 5. § a) pont el´óírásai szerint kell elvégezni. Az 5. § b) és c) pont szerinti
vizsgálatokra csak akkor kerül sor, ha az 5. § a) pont
szerinti vizsgálatok eredménye kétségessé teszi a fegyver
biztonságos m´úködését.’’
6. §

2. §
Az R. 1. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

Az R. 7. §-a (2) bekezdésének bevezet´ó mondata helyébe a következ´ó szövegrész lép:
,,(2) Végleges (kötelez´ó) gyérfüst´ú l´óporral végzett vizsgálat próbajele:’’

(A rendelet hatálya nem terjed ki:)
,,a) a 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt szervek fegyvereire és l´ószereire, valamint a
hatástalanított l´ófegyverre és l´ószerre,’’

3. §

7. §
Az R. 7. §-a a következ´ó új (7) bekezdéssel egészül ki,
egyidej´úleg a jelenlegi (7) és (8) bekezdés számozása (8),
illetve (9) bekezdésre változik:
,,(7) A 7,5 joule alatti torkolati energiával rendelkez´ó
fegyverek ellen´órzésének próbajele:
10. számú próbajel

Az R. 4. §-a a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Az elismert érvényes külföldi próbajelek a l´ófegyverek esetében csak a biztonsági ellen´órzést igazolják.
Miután nincs olyan próbajel, amely a 7,5 joule alatti torkolati energiát garantálja, az ilyen kategóriában forgalmazni kívánt fegyvereket a forgalmazónak a forgalomba
hozatal el´ótt be kell vizsgáltatnia.’’

Ezt a próbajelet kell beütni minden olyan egyedi vizsgálattal ellen´órzött fegyverbe, amelynek torkolati energiája
nem haladja meg a 7,5 joule-t. Ez a próbajel csak belföldi
min´ósítésre szolgál.’’
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Melléklet
az 5/1999. (III. 3.) GM rendelethez

Az R. 7. §-ának (7) bekezdése helyébe (8) bekezdésként
a következ´ó rendelkezés lép:
,,(8) A próbajel után a vizsgálat évének két utolsó számjegyét is be kell ütni, még abban az esetben is, ha a 6. §
(4) bekezdése szerint új próbajelet nem ütnek be.’’

[Melléklet
a 64/1996. (XII. 27.) IKIM rendelethez]

9. §

A Magyar Köztársaság fegyver- és l´ószervizsgálati próbajeleivel egyenérték´únek elismert próbajelek közül
Oroszország próbajele helyébe a következ´ó próbajelek
kerülnek:

(1) Az R. 9. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(Típusjóváhagyó vizsgálatra kerülhetnek:)
,,b) betétcsövek, amelyeknek nincs önálló zárszerkezetük és olyan l´ófegyverhez készültek, amelynek l´ószere a
cs´óben legfeljebb 2000 bar gáznyomást fejleszt;’’
(2) Az R. 9. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következ´ó szövegrész kerül:
,,Amennyiben az ezen bekezdésben felsorolt eszközök
bármelyikét nem sorozatban gyártják, úgy azokat — az
egyszeri lövésre alkalmas fegyverek kivételével — egyedi
vizsgálattal kell min´ósíteni.’’
10. §
(1) Az R. 17. §-a (3) bekezdésének bevezet´ó mondata
helyébe a következ´ó szövegrész lép:
,,(3) A l´ószerek vizsgálata az MSZ 15765 szabvány alapján az alábbiak szerint történik:’’
(2) Az R. 17. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,b) a l´ószerek méretellen´órzése metrológiai (méréstechnikai) eljárásokkal, valamint tölthet´óségi idomszerrel
(az MSZ 15763 szabványban megadott legnagyobb megengedett értékek nem léphet´ók túl),’’

OROSZORSZÁG

Az IJEVSK-i mér´óállomás
próbajele.
Fegyver- és l´ószervizsgálat
(a vizsgálat évének
utolsó két számjegyével).

A melléklet a következ´ó próbajelekkel egészül ki:
SZLOVÁKIA
Jelz´ó-, gáz-, riasztófegyverek
rögzít´ó és egyéb expanziós
készülékek vizsgálata.
Hátultölt´ós fegyverek
egyedi vizsgálata.

11. §

Fekete l´óporral m´úköd´ó
fegyverek vizsgálata.

Az R. 20. §-ának f) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,f) acélsörétes l´ószernél, ha a sörétek átmér´óje 3,25 mm,
vagy annál nagyobb, annak jelzése egy arra utaló felirattal,
hogy csak acélsörétre és fokozott nyomásra is vizsgált fegyverb´ól szabad kil´óni,’’

Sörétes fegyverek egyedi vizsgálata.
Fokozott vizsgálat.

12. §

Más országokból származó,
próbajellel el nem látott
fegyverek honosítása.

Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul,
illetve egészül ki.
L´ószerellen´órzés.
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép hatályba.
L´óporellen´órzés.
Dr. Chikán Attila s. k.,
gazdasági miniszter
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A külügyminiszter
1/1999. (III. 3.) KüM
rendelete
a t´úzvédelem és a m´úszaki mentés külügyi ágazatra
vonatkozó különös szabályairól
A t´úz elleni védekezésr´ól, a m´úszaki mentésr´ól és a t´úzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a belügyminiszterrel
egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
A rendelet hatálya

1999/17. szám
A T´úzvédelmi Bizottság
4. §

(1) A KüM a t´úzvédelem és a m´úszaki mentés feladatainak átfogó koordinálására és ellen´órzésére T´úzvédelmi
Bizottságot hoz létre.
(2) A KüM T´úzvédelmi Bizottság vezet´óje a Gazdálkodási F´óosztály vezet´óje.
(3) A KüM T´úzvédelmi Bizottság tagjai:
a) a Futár- és Biztonsági F´óosztály helyettes vezet´óje,
b) a Gazdasági Osztály vezet´óje,
c) az Építési F´óosztály képvisel´óje,
d) az üzemeltetési vezet´ó,
e) a t´úz- és munkavédelmi vezet´ó.

1. §
T´úzriadóterv
(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed a Külügyminisztérium (a továbbiakban: KüM) épületeire, a KüM Jóléti
Intézményeire és a Magyar Köztársaság diplomáciai, konzuli és nemzetközi szervezetek mellé rendelt állandó képviseleteire.
(2) A rendelet személyi hatálya a KüM központi apparátusára (a továbbiakban: Központ), valamint az (1) bekezdésben felsorolt létesítményekben bármilyen jogcímen
tartózkodó személyekre terjed ki.

A t´úzvédelmi feladatok ellátása
2. §
(1) A KüM megel´óz´ó t´úzvédelmének és m´úszaki mentésének irányítása és ellen´órzése a KüM Gazdálkodási
F´óosztály feladata.
(2) A KüM Gazdálkodási F´óosztály biztosítja a KüM
részére a megel´óz´ó t´úzvédelmi, a ment´ó és a m´úszaki (biztonságtechnikai) ellátottság szükséges technikai eszközeit.
(3) A KüM Gazdálkodási F´óosztály ellen´órzi a t´úzvédelmi eszközök beszerzését, rendszeresítését és állagmegóvását, gondoskodik a hiányzó t´úzvédelmi eszközök
pótlásáról, a szükséges javítások elvégzésér´ól és a t´úzvédelmi eszközök selejtezésér´ól.
(4) A KüM Gazdálkodási F´óosztály ellen´órzi a T´úzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtását.

T´úzvédelmi képzés és vizsgáztatás
3. §
A KüM Személyügyi F´óosztály a t´úzvédelmi vezet´óvel
együttm´úködve szervezi a t´úzvédelmi szervezet képzését,
a t´úzvédelmi szakvizsgáztatást és a t´úzvédelmi megbízotti
képzést.

5. §
(1) A t´úzvédelmi vezet´ó köteles a T´úzvédelmi Bizottsággal egyetértésben a T´úzvédelmi Szabályzat mellékleteként t´úzriadótervet készíteni, azon létesítményeknél, ahol
ezt jogszabály el´óírja.
(2) A t´úzriadótervet az egyes létesítmények portáin,
valamint az ügyeletes diszpécsernél kell zárt borítékokban
elhelyezni.
(3) A t´úzriadóterv tartalmazza:
a) a létesítmény szintenkénti alaprajzát;
b) a létesítmény t´úzveszélyességi hálózatát;
c) a t´úzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók
riasztási rendjét;
d) a t´úzoltóság telefonszámát;
e) a t´úzjelzés módjait és központját;
f) a létesítmény szintenkénti áramtalanításának módját;
g) a központi vízszerzési helyeket, a központi elzárókat
(villamos, gáz- és h´ókapcsolókat);
h) a kiürítési útvonalakat, a vészkijáratok helyét, irányfénnyel való jelölését, a létesítmény elhagyásának módját;
i) t´úz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit
(t´úzvédelmi berendezések kezelése, t´úzoltás és mentés,
rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
j) a sérült dolgozók els´ósegélyben való részesítésének
módját;
k) a f´óbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra).
A külképviseletekre vonatkozó különös rendelkezések
6. §
(1) A külképviselet megel´óz´ó t´úzvédelmének és m´úszaki mentésének irányítása, biztosítása és ellen´órzése a külképviselet vezet´ójének feladata.
(2) A külképviselet t´úzvédelmi vezet´óje a külképviselet
gazdasági felel´óse.
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(3) T´úz esetén a külképviselet vezet´óje engedélyezi —
a Központtal való egyeztetés lehet´óségének mérlegelésével — a képviselet helyiségeibe való belépést a t´úzoltási tevékenység céljára.
(4) A külképviseletek nem készítenek t´úzriadótervet.
Záró rendelkezés
7. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

III. rész

HATÁROZATOK

AzAlkotmánybíróság
határozatai
Az Alkotmánybíróság
2/1999. (III. 3.) AB
végzése
Az Alkotmánybíróság népszavazási kezdeményezés aláírásgy´újt´ó íve mintapéldányának hitelesítését megtagadó
határozat ellen benyújtott kifogás tárgyában — dr. Kiss
László alkotmánybíró különvéleményével — meghozta a
következ´ó
végzést:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
1/1999. (I. 14.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást
érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
1. A népszavazást kezdeményez´ó állampolgár 1998.
december 18-i keltezéssel ügydönt ´ó országos népszavazás kiírását kezdeményez´ó aláírásgy´újt ´ó ív mintapéldányát nyújtotta be az O rszágos Választási Bizottsághoz
(a továbbiakban: OVB). Az aláírásgy´újt ´ó íven ez a kérdés szerepelt: ,,Kérem, hogy az O rszággy´úlés a jogi feltételeket teremtse meg a halálbüntetés átmeneti visszaállítására?’’
Az OVB az 1999. január 14-i ülésén meghozta, és még az
nap írásban is közölte az ülésen résztvev´ó népszavazást kezdeményez´óvel az 1/1999. (I. 14.) OVB számú határozatát.
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Az OVB az aláírásgy´újt´ó ív hitelesítését megtagadta. A
döntés indokolása szerint az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés b) pontja alapján ,,hatályos nemzetközi szerz´ódésb´ól
ered´ó kötelezettségekr´ól, illetve e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról’’ nem lehet országos népszavazást tartani. Márpedig az 1993. évi XXXI. és az 1994.
évi LXXXVI. törvénnyel kihirdetett — az emberi jogok és
alapvet´ó szabadságjogok védelmér´ól szóló, Rómában
1950. november 4-én kelt — Egyezmény Hatodik kiegészít´ó jegyz´ókönyvének 1. Cikke egyértelm´úen el´óírja: ,,A halálbüntetést el kell törölni. Senkit sem lehet halálbüntetésre ítélni, sem kivégezni.’’ A Magyar Közlönyben 1995. évi
II. törvényként kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyességokmánya Második Fakultatív Jegyz´ókönyvének 1. Cikke ugyanezt a kategorikus tiltást tartalmazza: ,,A jelen Jegyz´ókönyv részes államainak joghatósága alá tartozó személyeken nem szabad halálbüntetést
végrehajtani.’’ Határozatában az OVB tájékoztatta a kezdeményez´ót, hogy: ,,A határozat ellen a meghozatalától
számított 3 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál.’’
A népszavazás kezdeményez´óje a határozat ellen kifogást nyújtott be, amelyben azzal érvelt, hogy a nemzetközi
egyezményeket vissza is lehet vonni, s´ót az Országgy´úlés
,,sikeres ügydönt´ó népszavazás esetén intézkedni köteles a
jogi akadályok megszüntetésére’’. Kifejtette hogy az Alkotmányban rögzített élethez való jog deklarálásában ,,els´ósorban az áldozat, a leend´ó áldozat élethez való jogát
kell értelmezni, és aki nem tiszteli mások jogát, az veszítse
el a saját életéhez való jogát’’. Arra kérte az Alkotmánybíróságot, hogy az OVB döntésének megváltoztatásával
segítse a ,,nép azon jogát, hogy élhessen sorsának alakításával népszavazás útján’’.
Az 1999. január 15. keltezés´ú beadvány január 19-én érkezett az Országos Választási Irodába, ahonnan azt ugyanazon
a napon az Alkotmánybírósághoz továbbították.
2. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. §-a úgy rendelkezik, hogy ,,E törvényt
kell alkalmazni ... c) az országos és a helyi népszavazásra, ...’’.
A Ve. 116. §-a ugyan a törvénynek az országos népszavazásról
szóló XIII. fejezetében az el´óz´ó fejezetek el´óírásaitól eltér´ó
szabályok alkalmazását rendeli el, köztük azonban a kifogás
benyújtására nézve nem állapít meg eltér´ó rendelkezéseket.
Következésképpen a Ve. 78. § (1) bekezdésében foglalt általános szabályt kell irányadónak tekinteni az országos népszavazással kapcsolatos kifogások elbírálásában is. Eszerint
,,a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkés´óbb a sérelmezett ... döntés meghozatalától számított három napon belül
megérkezzen’’.
Hasonló tárgyú népszavazási kezdeményezés kapcsán
az Alkotmánybíróság a jelenlegi döntésével azonos elvi
alapon utasította vissza az OVB akkori határozata ellen
elkésetten benyújtott kifogásokat [28/1998. (VI. 16.) AB
végzés. ABK 1998. június—július 330, illetve Magyar Közlöny 1998. évi 52. szám].
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Jelen ügyben a határozat ellen benyújtott kifogás szintén a törvényben meghatározott határid´ó lejárta után érkezett meg, ezért az Alkotmánybíróság az érdemi vizsgálatot mell´ózve, az elkésett kifogást visszautasította.
Végzésének közzétételét az Alkotmánybíróság a közérdekl´ódésre tekintettel rendelte el.
Dr. Németh János s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bagi István s. k.,

Dr. Czúcz Ottó s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Lábady Tamás s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.,

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

alkotmánybíró

el´óadó alkotmánybíró

Dr. Vörös Imre s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 43/H/1999/12.

Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
A vizsgált ügyben az Alkotmánybíróságnak érdemben
döntenie kellett volna, mivel az indítvány a választási eljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Ve.), illet´óleg az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésr´ól szóló
1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nt.) egymással ellentmondásban álló rendelkezéseinek alkalmazásával min´ósült elkésettnek. Ezáltal — a jogorvoslat lehet´óségének
kizárásával — politikai alapjog sérült.
Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:
OVB) 1999. január 14-i ülésén hozott határozatával megtagadta az aláírásgy´újt´ó ív hitelesítését. Az indítványozó a
határozatot még aznap átvette, s az ellen másnap, 1999.
január 15-én kelt kifogással élt, amely 1999. január 19-én
érkezett postai úton a Központi Nyilvántartó és Választási
Hivatalba, ahonnan a kifogást 1999. január 20-án továbbították a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkez´ó Alkotmánybírósághoz.
Mindenekel´ótt megjegyzem: az O VB határozatának a
jogorvoslatra utaló az a kitétele, amely szerint ,,a határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az
Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani
az O rszágos Választási Bizottságnál’’ törvénysért ´ó volt,
mivel a törvény err´ól egészen mást mond. É spedig: ,,az
O rszágos Választási Bizottságnak az aláírásgy´újt ´ó ív,
illet ´óleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos
döntése ellen az Alkotmánybírósághoz lehet kifogást
benyújtani.’’ [Ve. 130. § (1) bek.] H a ugyanis a megérke-
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zés idejének jelent´ósége van [márpedig ennek az Alkotmánybíróság a Ve. 78. § (1) bekezdését alkalmazva a
visszautasítás érdemét meghatározó jelent ´óséget tulajdonított], akkor korántsem mindegy, milyen tájékoztatást kap az indítványozó.
Álláspontom szerint persze — a 3 napos jogveszt´ónek
elismert érkezési határid´óre tekintettel — az indítványozónak csak akkor lett volna esélye arra, hogy indítványa
határid´óben ,,megérkezzék’’, ha a kifogását ,,már legalább’’
a döntés el´ótti napon postára adja, vagy futárt vesz igénybe.
Nyilvánvalóan olyat kérünk tehát számon az indítványozón, ami képtelenség. S mindennek a hátterében az a
törvények közötti kollízió okozta ellehetetlenített jogorvoslati ,,lehet´óség’’ áll (adok is, meg nem is), amely eddig
is és ezután is eliminál mindenféle jogorvoslatot. A jelen
esetben jól érzékelteti ezt a helyzetet az, hogy ha a január
15-én feladott kifogás január 19-én érkezett meg, úgy a
döntés napján (január 14-én) postára adott jogorvoslat is
már késve, január 18-án érkezett volna meg.
A 28/1998. (VI. 16.) AB végzéshez f´úzött különvéleményemben már részletesen kifejtettem azokat a fenntartásaimat, amelyek az itt alkalmazott törvények (Ve., Nt.)
közötti kollízióval, mechanikus egymásra vetítésük okozta
alkotmányellenes helyzetek kialakulásával voltak kapcsolatosak. Ez az álláspontom a jelen ügy kapcsán tovább
er´ósödött. A mostani különvéleményben nem ismétlem
meg a korábban részletesen kifejtetteket, csupán azt hangsúlyozom, hogy a mulasztás hivatalbóli kimondásától ismételten tartózkodó alkotmánybírósági gyakorlat tovább
éltet és napirenden tart egy olyan törvényalkotó által megoldandó problémát, amely mindannyiszor feléled, ahányszor országos népszavazással összefügg´ó kifogások benyújtására sor kerül. Ennek alátámasztására idézek a 28/1998.
(VI. 16.) AB határozatból: ,,A testület egyfel´ól az alkotmányossági vizsgálatot igényl´ó kérdések nagy számára, másfel´ól az ügy soronkívüli elbírálására irányuló kötelességére
tekintettel nem élt az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény 40. §-ában foglalt felhatalmazásával, és
nem indított havatalból eljárást annak megállapítására,
vajon az Országgy´úlés a Ve. megalkotásakor bizonyos —
a népszavazással kapcsolatos politikai alapjog gyakorlása
szempontjából fontos — kérdések szabályozásának elmulasztásával nem idézett-e el´ó mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenességet.’’ Ha ezt megtette volna, most nem
álltunk volna újra a már ismert helyzet el´ótt. A jelen ügy
kapcsán ez a lehet´óség ismét nyitva állt az Alkotmánybíróság el´ótt, s a testület most is következetesen kitartott az
idézett korábbi álláspontja mellett. Ennek pedig az lesz a
következménye, hogy továbbéltetünk egy olyan — hiányos,
ellentmondásokkal terhes, egymással is ütköz´ó törvények
alkalmazásából el´óálló — gyakorlatot, amely — amellett,
hogy politikai alapjog érvényesítését ellehetetleníti —, kifejezetten ütközik a tisztességes eljárás követelményébe is.
Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró
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A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
39/1999. (III. 3.) KE
határozata
rektori megbízás megsz´únésér´ól
Az oktatási miniszter el´óterjesztésére
a Magyar Iparm´úvészeti F´óiskolán
Schrammel Imre egyetemi tanárnak
rektori megbízatása 1999. február 28. napjával történ´ó
lejártával, eddigi munkájáért elismerésemet, köszönetemet fejezem ki.
Budapest, 1999. február 27.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

A Köztársaság Elnökének
40/1999. (III. 3.) KE
határozata
egyetemi tanári kinevezésekr´ól
A fenntartó javaslatára és az oktatási miniszter el´óterjesztésére
— 1999. március hó 16. napjával —
a Budapesti Tanárképz´ó F´óiskolán
dr. Donáth Péter f´óiskolai tanárt
egyetemi tanárrá kinevezem.
1999. április hó 1. napjától 2001. június 30-ig terjed´ó
határozott id´ótartamra
a Kodolányi János F´óiskolán
dr. Lukács Lászlót, a Szent István Király Múzeum néprajzi osztályvezet´ójét
meghívott egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 1999. március 1.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter
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A Kormány határozatai
A Kormány
1026/1999. (III. 3.) Korm.
határozata
az Európai Unió PHARE programja és az OECD
országok által Magyarországnak juttatott segélyek
kormányzati irányításának és koordinációjának új
rendjével összefügg´ó egyes feladatokról szóló
1108/1997. (X. 11.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Európai Unió PHARE programja és az OECD
országok által Magyarországnak juttatott segélyek kormányzati irányításának és koordinációjának új rendjével
összefügg´ó egyes feladatokról szóló 1108/1997. (X. 11.)
Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1. pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,1. Az Európai Unió PHARE programjával, valamint
az OECD országok egyéb jogszabály vagy kormányhatározat által más szerv hatáskörébe nem utalt, a Miniszterelnöki Hivatal Segélykoordinációs Titkársága által kezelt
segélyprogramjaihoz köt´ód´ó feladatok ellátásáról a Nemzeti Koordinátor gondoskodik. A segélykoordináció felépítésének rendszerét az 1. számú melléklet tartalmazza.’’
2. A H. 2. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,2. A Nemzeti Koordinátor feladatait a PHARE programot koordináló tárca nélküli miniszter látja el.’’
3. A H. 7. pontjának felel´ósi rendje helyébe a következ´ó
új felel´ósi rend lép:
,,Felel´ós: Külügyminisztérium Integrációs
Államtitkárság vezet´óje
gazdasági miniszter
pénzügyminiszter
igazságügy-miniszter
PHARE programot koordináló tárca nélküli
miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter’’
4. A H. 9. pontjának helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,9. Évente készüljön el´óterjesztés a Kormány részére a
PHARE támogatásra vonatkozó éves pénzügyi megállapodások tárgyalási irányelveir´ól.
Felel´ós: PHARE programot koordináló tárca nélküli
miniszter
pénzügyminiszter
Külügyminisztérium Integrációs
Államtitkárság vezet´óje
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: folyamatos’’
5. A H. a következ´ó 13—15. pontokkal egészül ki:
,,13. a) Az Európai Unió csatlakozás el´ótti segélyprogramjainak, valamint a PHAR E programot koordináló tárca nél-
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küli miniszter hatáskörébe utalt egyéb nemzetközi segélyprogramok végrehajtásának felügyeletére a Központi Monitoring Bizottság keretein belül létre kell hozni az Országos
Monitoring Bizottságot. Az OMB vezet´óje a PHARE programot koordináló tárca nélküli miniszter. Az OMB titkársági
feladatait a Segélykoordinációs Titkárság látja el.
Felel´ós: PHARE programot koordináló tárca nélküli
miniszter
Kormányzati Ellen´órzési Iroda elnöke
az érintett tárcák bevonásával
Határid´ó: azonnal
b) A nemzetközi segélyprogramok végrehajtásának monitoring rendjér´ól szóló 1009/1998. (I. 30.) Korm. határozatot
oly módon kell átdolgozni, hogy az összhangba kerüljön az
a) pontban foglaltakkal és az Európai Uniónak a PHARE
programok végrehajtására vonatkozó el´óírásaival.
Felel´ós: Kormányzati Ellen´órzési Iroda elnöke
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
PHAR E programot koordináló
tárca nélküli miniszter bevonásával
Határid´ó: 1999. március 10.
14. Az EU-segélyprogramokhoz köt´ód´ó feladatok megfelel´ó szint´ú ellátására, a nemzetközi segélyprogramok
végrehajtásának jelent´ós felgyorsítására
a) minden EU-programot végrehajtó tárcánál és intézménynél meg kell vizsgálni a programot végrehajtó egységek
helyzetét, azokat a programok helyzetét´ól és a jöv´óben várható feladatoktól függ´óen új, kvalifikált munkatársak felvételével, illetve a tárgyi feltételek javításával meg kell er´ósíteni;
b) az EU-programokat végrehajtó egységek ajánlott létszáma a titkársági személyzeten felül a Központi Pénzügyi és
Szerz´ódésköt´ó Egység által adminisztrált programok esetében legalább 3 f´ó, egynél több program esetén programonként további 1 f´ó, a beszerzési és forráskezelési feladatokkal
együtt az érintett intézmény hatáskörébe tartozó programok
esetén legalább 5 f´ó, egynél több program esetén programonként további 1 f´ó teljes id´óben alkalmazott, kizárólag a segélyprogramokkal foglalkozó munkatárs;
c) az érintett munkatársaknak tárgyalóképes angol
nyelvtudással és projekt-management ismeretekkel kell
rendelkezniük;
d) a programirodákon dolgozó munkatársak számára a
jogszabályokban lehet´óvé tett keretek között olyan anyagi
juttatást kell biztosítani, mely a programirodákban lehet´óvé teszi a magasan képzett, specializált munkaer´ó foglalkoztatását és megtartását;
e) megfelel´ó programkészítési és lebonyolítási kapacitás hiányában az érintett szervezet részére új segélyforrás
jóváhagyására nem kerülhet sor, s a korábban jóváhagyott
források kerüljenek elvonásra, illetve más területre való
átcsoportosításra;
f) az EU-programokat végrehajtó tárcák, intézmények
vezet´ói az irányításuk alatt álló programiroda helyzetér´ól,
az ott foglalkoztatott munkatársak alkalmazási feltételeir´ól, valamint az iroda meger´ósítésére tett intézkedésekr´ól
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készítsenek részletes tájékoztatót a PHARE programot
koordináló tárca nélküli miniszter számára.
Felel´ós: PHARE programot koordináló tárca nélküli
miniszter
érintett miniszterek
országos hatáskör´ú szervek vezet´ói
Határid´ó: 1999. június 30.
15. A nemzetközi segélyprogramok megfelel´ó felügyeletének biztosítására a PHARE programot koordináló tárca nélküli miniszter
a) a segélyprogramokra és azok végrehajtására vonatkozó valamennyi adatba korlátozás nélkül betekinthet;
b) az adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség elmulasztása vagy a programokra vonatkozó el´óírások megsértése esetén a szabálytalanságok felszámolásáig a Magyar
Államkincstárnak javaslatot tehet az érintett program javára történ´ó átutalások felfüggesztésére.
Felel´ós: PHARE programot koordináló tárca nélküli
miniszter
érintett miniszterek
Határid´ó: folyamatos’’
6. A H. 1. számú mellékletének helyébe e határozat
melléklete lép.
7. A H. 3. pontjában a ,,Modernizációs és’’ szövegrész,
továbbá a H. 4., 5., 6., 8., 10. és 11. pontja, a H. 2. számú
melléklete, valamint a PHARE programok pénzeszközeinek központi bankszámlára való bevezetésér´ól és a monitoring rendszer létrehozásáról, valamint a 3452/1990.
(XI. 27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésér´ól szóló 3003/1997. (II. 6.) Korm. határozat hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
az 1026/1999. (III. 3.) Korm. határozathoz
[1. számú melléklet
az 1108/1997. (X. 11.) Korm. határozathoz]
A segélykoordináció felépítésének rendszere
1. A Kormány
— dönt az integrációval kapcsolatos stratégiai és alapvet´ó intézményi kérdésekben;
— jóváhagyja a segélyprogramokkal kapcsolatos egyéves vagy annál hosszabb id´ószakra vonatkozó nemzetközi
keretmegállapodások irányelveit;
— dönt egyes kiemelt projektekr´ól.
2. A Segélykoordinációs Titkárság
— a Nemzeti Koordinátor által felügyelt területen
koordinálja a Kormány és a Segélykoordinációs Intéz´óbizottság döntéseinek operatív végrehajtását;
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— a Segélykoordinációs Intéz´óbizottság bevonásával
biztosítja a segélyprogramokkal kapcsolatos tárcaközi
koordinációt;
— együttm´úködik és folyamatosan kapcsolatot tart az
EU intézményeivel, területfejlesztési, területi igazgatási és
más partnerintézményekkel, a projektek kedvezményezettjeivel;
— összeállítja az egyes segélyprogramokkal kapcsolatos keretmegállapodások, PHARE éves pénzügyi megállapodások szövegét;
— együttm´úködésben az egyes segélyprojektek végrehajtó intézményeivel a folyamatban lév´ó projektekr´ól nyilvántartást vezet.
3. A Segélykoordinációs Intéz´óbizottság
— a Nemzeti Koordinátor vezetésével m´úködik. Tagjai
a Miniszterelnöki Hivatal, a Külügyminisztérium és a
Pénzügyminisztérium képvisel´ói;
— felügyeli a segélyprogramokkal kapcsolatos tervez´ó
és végrehajtó munkát;
— javaslatot tesz a Kormány számára a Nemzeti Koordinátor által felügyelt segélyprogramok prioritásaira,
konkrét tartalmára.
4. A projektvégrehajtók (projektgazdák) a PHARE New
Orientation keretében az EU által el´óterjesztett javaslatok szerint az egyes projektek lebonyolításának szakmai
felügyelete, a programok végrehajtása továbbra is kedvezményezett intézmények felel´óssége marad azzal, hogy a
Programme Management Unit-ok (PMU) és anyaintézményeik szervezetét és tevékenységét a jöv´óben a jelenleginél szorosabban kell integrálni.
5. Központi Pénzügyi és Szerz´ódésköt´ó Egység
Az Európai Unióval kötött megállapodás alapján a
PHARE intézményfejlesztési programok, valamint az
Európai Unióval egyeztetett egyéb programok tendereztetési, szerz´ódéskötési, számviteli és pénzügyi adminisztrációs feladatait a Magyar Államkincstárban létrehozott
Központi Pénzügyi és Szerz´ódésköt´ó Egység látja el.
6. Nemzeti Alap
Az Európai Unióval kötött megállapodás alapján az
EU-segélyforrásoknak a minisztériumok és intézmények
részére történ´ó eljuttatásáért, a segélyprogramokkal kapcsolatos pénzügyi és statisztikai adatszolgáltatásért, valamint az EU-segélyprogramok lebonyolítása során az Unió
által el´óírt közbeszerzési és pénzügyi szabályok betartásáért a Magyar Államkincstárban létrehozott Nemzeti
Alap felel´ós. A Nemzeti Alap
a) a PHAR E források kezelésére vonatkozó hazai jogszabályok, az EU el´óírásai és az EU-val kötött megállapodások alapján kezeli az EU által a PHARE programok
javára átutalt pénzeszközöket;
b) biztosítja a programok végrehajtásához szükséges
források beérkezését;
c) a PHAR E programok keretében kötött szerz´ódéseknek megfelel´óen a programok javára átutalásokat és
kifizetéseket teljesít;
d) elnöke a Nemzeti Koordinátorral történt egyeztetés
alapján kinevezi a programokért személyükben felel´ós
Programengedélyez´ó Személyeket;
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e) havi rendszerességgel és tételesen ellen´órzi a programokra vonatkozó statisztikai és pénzügyi nyilvántartásokat, a folyamatban lév´ó beszerzési eljárásokat;
f) a programokat végrehajtó intézményekt´ól beszerzett
információk alapján biztosítja a Nemzeti Alap létrehozásáról az EU-val kötött írásbeli megállapodás által el´óírt
rendszeres kimutatások, továbbá a Nemzeti Koordinátor,
illetve az EU bizottsága által meghatározott rendszeres,
vagy eseti jelleg´ú kimutatások összeállítását;
g) a programokat végrehajtó intézmények számláira
átutalásokat a programok végrehajtására vonatkozó jogszabályok, a donor által kiadott szabályzatok és a vonatkozó nemzetközi szerz´ódések betartása, illetve az azokban
el´óírt rendszeres statisztikai és pénzügyi kimutatások bemutatása esetén teljesít.
7. Nemzeti Programengedélyez´ó
A Nemzeti Alap tevékenységét a Kincstár elnöke irányítja, aki egyben betölti a PHARE programok Nemzeti
Programengedélyez´ójének tisztségét. A Nemzeti Programengedélyez´ó munkáját a PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter szakmai útmutatásának
megfelel´óen végzi.

A Kormány
1027/1999. (III. 3.) Korm.
határozata
a horvátországi magyar települések újjáépítésének
támogatásáról
1. A Kormány a horvátországi magyar települések újjáépítésének támogatására segélykeretet különít el, amelyhez 200 M Ft-tal járul hozzá a központi költségvetés 1999.
évi általános tartaléka terhére, a melléklet szerint.
2. A segélykeret felhasználásának feltételeit a külügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben állapítja meg,
és arról nyilvános tájékoztatót ad ki.
3. A segélykeretet a Határon Túli Magyarok Hivatala
kezeli. A segélykeret felhasználásáról nyilvános módon,
összevont elszámolással tartozik.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
külügyminiszter
Határid´ó: azonnal
4. A Kormány felkéri a gazdálkodó szervezeteket és a
tehet´ós állampolgárokat a segélykerethez való csatlakozásra. Az adományokat a Külügyminisztérium fejezeti
kezelés´ú el´óirányzat felhasználási számlára, 1003200001220108-50000005/ÁHT 226406, lehet befizetni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1027/1999. (III. 3.) Korm. határozathoz
XVIII. Külügyminisztérium
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL ´ÓIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 1999.
Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási
egyedi
azonosító

KIADÁSOK

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

XVIII.

A módosítás jogcíme

A módosítás
következ´ó
évre áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/—)
Kiemelt el´óirányzat neve

A módosítást
elrendel´ó
jogszabály/
határozat
száma

Külügyminisztérium
5

226406

Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok
16

Horvátországi magyar területek újjáépítésének segélykerete

X.

200,0

Miniszterelnökség
12

001414

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

—200,0

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Államháztartási
egyedi
azonosító

BEVÉTELEK

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- Címcso- emelt
Címcsocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

A módosítás jogcíme

A módosítás
következ´ó
évre áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/—)
Kiemelt el´óirányzat neve

A módosítást
elrendel´ó
jogszabály/
határozat
száma

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Államháztartási
egyedi
azonosító

TÁMOGATÁS

El´óir. KiEl´óir.
AlFejeAlFejezet- CímCímcso- emelt
csocímzetcímszám
szám
port- el´óir.név
portszám
név
név
szám szám
név

XVIII.

A módosítás jogcíme

A módosítás
következ´ó
évre áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/—)
Kiemelt el´óirányzat neve

A módosítást
elrendel´ó
jogszabály/
határozat
száma

Külügyminisztérium
5

226406

Fejezeti kezelés´ú el´óirányzatok
16

Horvátországi magyar területek újjáépítésének segélykerete

X.

200,0

Miniszterelnökség
12

001414

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

—200,0

Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)
Foglalkoztatottak létszáma (f´ó) – id´ószakra
Foglalkoztatottak létszáma (f´ó) – id´ószakra
Az el´óirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg´ú b) a következ´ó évi költségvetésbe beépül´ó c) rendes d) rendkívüli (A nem kívánt törlend´ó!)

Az adatlap 5 példányban töltend´ó ki

Fejezet
Állami Számvev´ószék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az el´óirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—)

id´óarányos
teljesítményarányos
egyéb

* Az összetartozó el´óirányzat-változásokat (+/—) egymást követ´óen kell szerepeltetni.

Összesen

+/—200,0

I.
negyedév

200,0

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév
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A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
10/1999. (III. 3.) ME
határozata
a Magyar Akkreditációs Bizottság tagjának
megbízásáról
A fels´óoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi
LXXX. törvény 73. §-ának c) pontja alapján, az oktatási
miniszter el´óterjesztésére — az 1999. március 1. napjától
2000. június 30. napjáig terjed´ó id´ótartamra — megbízom
a Magyar Akkreditációs Bizottság tagsági teend´óinek ellátásával
dr. Kiefer Ferencet, az MTA rendes tagját, az MTA
Nyelvtudományi Intézetének igazgatóját.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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3. Törvényjavaslat a szerz´ói jogról.
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

4. Törvényjavaslat a közterület-felügyeletr´ól.
Felel´ós:

belügyminiszter

5. Törvényjavaslat a katasztrófák elleni védelem rendjér´ól.
Felel´ós:

belügyminiszter

6. Törvényjavaslat a Magyar Orvosi Kamaráról szóló
1994. évi XXVIII. törvény módosításáról.
Felel´ós:

egészségügyi miniszter

7. Törvényjavaslat a Magyar Gyógyszerész Kamaráról
szóló 1994. évi LI. törvény módosításáról.
Felel´ós:

egészségügyi miniszter

8. Törvényjavaslat az 1999. évi Általános Mez´ógazdasági Összeírásról.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
KSH elnöke

9. Törvényjavaslat a term´óföldr´ól szóló 1994. évi LV.
törvény módosításáról.
Felel´ós:

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Miniszterelnöki Hivatal
közleménye
a Kormány 1999. I. félévi jogalkotási tervér´ól

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

10. Törvényjavaslat a földrendez´ó és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
igazságügy-miniszter

11. Törvényjavaslat a sz´ól´ótermesztésr´ól és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Miniszterelnöki Hivatal a Kormány ügyrendjér´ól
szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat 4. pontja alapján a Kormány munkatervén alapuló jogalkotási feladatok
tervét az alábbiakban teszi közzé:

12. Törvényjavaslat az agrárpiaci rendtartásról szóló
1993. évi VI. törvény módosításáról.

A) Törvényjavaslatok

13. Törvényjavaslat a közbeszerzésekr´ól szóló 1995. évi
XL. törvény módosításáról.

1. Törvényjavaslat az Európai Unió b´únüldöz´ó szerveihez és információs rendszereihez történ´ó csatlakozáshoz
szükséges egyes törvénymódosításokról.
Felel´ós:

belügyminiszter

Felel´ós:

Felel´ós:

Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

igazságügy-miniszter

14. Törvényjavaslat az igazságügyi szakért´ói kamaráról
szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról.
Felel´ós:

2. Törvényjavaslat a Balaton Kiemelt Üdül´ókörzet
egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról.

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
pénzügyminiszter

igazságügy-miniszter

15. Törvényjavaslat a közjegyz´ókr´ól szóló 1991. évi XLI.
törvény módosításáról.
Felel´ós:

igazságügy-miniszter
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16. Törvényjavaslat a fels´óoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény módosításáról.
Felel´ós:

oktatási miniszter

17. Törvényjavaslat a társadalombiztosítási folyószámlák rendezésér´ól.
Felel´ós:

pénzügyminiszter

27. Törvényjavaslat a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet
elnöke

28. Törvényjavaslat az Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyeletr´ól szóló 1996. évi CXIV. törvény módosításáról.
Felel´ós:

18. Törvényjavaslat a gazdasági kamarákról szóló 1994.
évi XVI. törvény módosításáról.
Felel´ós:

1999/17. szám

pénzügyminiszter
Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet
elnöke

gazdasági miniszter
29. Törvényjavaslat a növényvédelemr´ól.

19. Törvényjavaslat a m´úemlékvédelemr´ól szóló 1997.
évi LIV. törvény módosításáról.
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

20. Törvényjavaslat a helyi önkormányzatok 1999. évi új
címzett támogatásáról.
Felel´ós:

Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

30. Törvényjavaslat a gazdasági reklámtevékenységr´ól
szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról.
Felel´ós:

gazdasági miniszter
igazságügy-miniszter
egészségügyi miniszter

belügyminiszter

21. Törvényjavaslat az egészségügyr´ól szóló 1997. évi
CLIV. törvény módosításáról és az egészségügyi dolgozók
és intézmények jogállásáról.

31. Törvényjavaslat a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosításáról.
Felel´ós:

oktatási miniszter

egészségügyi miniszter
szociális és családügyi miniszter
belügyminiszter

32. Törvényjavaslat a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról.

22. Törvényjavaslat a területfejlesztésr´ól és területrendezésr´ól szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról.

33. Törvényjavaslat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosításáról és a technológiailag megújított személyazonosító igazolvány, valamint a személyazonosító jelr´ól szóló hatósági bizonyítvány bevezetéséhez kapcsolódó törvénymódosításról.

Felel´ós:

Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

23. Törvényjavaslat a távközlésr´ól szóló 1992. évi
LXXII. törvény módosításáról.
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

25. Törvényjavaslat a szakképzési hozzájárulásról és a
szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi
LXXXVII. törvény módosításáról.
Felel´ós:

oktatási miniszter

26. Törvényjavaslat a szerencsejáték szervezésér´ól szóló
1991. évi XXXIV. törvény módosításáról.
Felel´ós:

Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter

belügyminiszter

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

24. Törvényjavaslat a rádiózásról és a televíziózásról
szóló 1996. évi I. törvény módosításáról.
Felel´ós:

Felel´ós:

pénzügyminiszter
gazdasági miniszter

34. Törvényjavaslat a halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény módosításáról.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

35. Törvényjavaslat az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésér´ól szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról (a volt MHSZ kezelés´ú repül´óterek
tulajdoni helyzetének rendezése érdekében).
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter

36. Törvényjavaslat a gyermekgondozási díjról.
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter
pénzügyminiszter
igazságügy-miniszter

1999/17. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

37. Törvényjavaslat a kötelez´ó egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról.
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatal politikai
államtitkára

38. Törvényjavaslat a társadalmi szervezetek által
használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének
rendezésér´ól szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról.
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter

48. Törvényjavaslat az egyes b´úncselekmények következtében sérelmet szenvedettek kárának állam általi enyhítésér´ól.
Felel´ós:

igazságügy-miniszter
belügyminiszter

49. Törvényjavaslat az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény módosításáról.
Felel´ós:

egészségügyi miniszter

39. Törvényjavaslat a b´únügyi nyilvántartásról.

50. Törvényjavaslat a kémiai biztonságról.

Felel´ós:

Felel´ós:

belügyminiszter
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egészségügyi miniszter
környezetvédelmi miniszter

40. Törvényjavaslat a közlekedési nyilvántartásról.
Felel´ós:

belügyminiszter

41. Törvényjavaslat a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról.
Felel´ós:

belügyminiszter

42. Törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény módosításáról.
Felel´ós:

honvédelmi miniszter
belügyminiszter

43. Törvényjavaslat a nemzeti földalapról.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

44. Törvényjavaslat az általános birtokrendezésr´ól.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
igazságügy-miniszter

51. Törvényjavaslat az egyes szellemi tulajdonjogokat
sért´ó termékek közérdek´ú célra történ´ó felhasználásáról.
Felel´ós:

52. Törvényjavaslat az épített környezet alakításáról és
védelmér´ól szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról.
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter

46. Törvényjavaslat a fogyatékossági támogatásról.
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter
az érintett minisztériumok bevonásával

47. Törvényjavaslat a polgármesteri tevékenység ellátásának egyes kérdéseir´ól és az önkormányzati képvisel´ók
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról.
Felel´ós:

belügyminiszter

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
környezetvédelmi miniszter

53. Törvényjavaslat a tervez´ó és szakért´ó mérnökök,
valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi
LVIII. törvény módosításáról.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
igazságügy-miniszter

54. Törvényjavaslat a Bérgarancia Alapról szóló 1994.
évi LXVI. törvény módosításáról.
Felel´ós:

45. Törvényjavaslat a polgári szolgálatról szóló 1997. évi
XXI. törvény módosításáról.
Felel´ós:

igazságügy-miniszter
pénzügyminiszter

szociális és családügyi miniszter
gazdasági miniszter
pénzügyminiszter

55. Törvényjavaslat az alkalmi munkavállalói könyvvel
történ´ó foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszer´úsített befizetésér´ól szóló 1997. évi LXXIV.
törvény módosításáról.
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter

56. Törvényjavaslat a Csjt.-nek és a Pp.-nek az egészségügyr´ól szóló törvény dajkaterhességre vonatkozó rendelkezéseihez kapcsolódó módosításáról.
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

57. Törvényjavaslat a közvetít´ói tanácsról.
Felel´ós:

egészségügyi miniszter
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58. Törvényjavaslat a Balaton Kiemelt Üdül´ókörzet Területrendezési tervér´ól.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
környezetvédelmi miniszter

59. Törvényjavaslat a növényfajták állami elismerésér´ól,
valamint a vet´ómagvak és vegetatív szaporítóanyagok el´óállításáról és forgalmazásáról szóló 1996. évi CXXXI. törvény módosításáról.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
környezetvédelmi miniszter

60. Törvényjavaslat a kis- és középvállalkozói törvényr´ól.
Felel´ós:

gazdasági miniszter
pénzügyminiszter
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
igazságügy-miniszter

61. Törvényjavaslat a büntetés-végrehajtási szervezetr´ól
szóló 1995. évi CVII. törvény módosításáról.
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

62. Törvényjavaslat az ítél´ótáblák felállításával kapcsolatos törvényr´ól.
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

63. Törvényjavaslat az ítél´ótáblák székhelyének és illetékességi területének megállapításáról.
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

64. Törvényjavaslat a környezetvédelmi termékdíjról,
továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról.
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

65. Törvényjavaslat a hulladékgazdálkodásról.
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

66. Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 1998. évi központi költségvetésének, illetve a társadalombiztosítási
pénzügyi alapok költségvetésének végrehajtásáról.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatal politikai
államtitkára

67. Törvényjavaslat a foglalkoztatás el´ósegítésér´ól és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosításáról.
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter
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68. Törvényjavaslat a munkaügyi ellen´órzésr´ól szóló
1996. évi LXXV. törvény módosításáról.
Felel´ós: szociális és családügyi miniszter
69. Törvényjavaslat a 2001. évi népszámlálásról.
Felel´ós: KSH elnöke
70. Törvényjavaslat a statisztikáról szóló 1993. évi
XLVI. törvény módosításáról.
Felel´ós: KSH elnöke

B) Kormányrendeletek
1. Kormányrendelet az állami fels´óoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 15/1995. (III. 8.) Korm.
rendelet módosításáról.
Felel´ós: oktatási miniszter
2. Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történ´ó finanszírozásának
részletes szabályairól.
Felel´ós: egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter
3. Kormányrendelet az egészségügyi és szociális vállalkozásról szóló 113/1989. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós: egészségügyi miniszter
4. Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító m´úködési engedélyekr´ól szóló 113/1996.
(VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós: egészségügyi miniszter
5. Kormányrendelet az 1999. évi vidékfejlesztési célel´óirányzat és a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatás megyék közti felosztásáról.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

6. Kormányrendelet az ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatáskörér´ól.
Felel´ós:

ifjúsági és sportminiszter

7. Kormányrendelet az Ifjúsági és Sportminisztérium
megalakulásával összefügg´ó, a Kormány hatáskörébe tartozó szabályozásról.
Felel´ós:

ifjúsági és sportminiszter

8. Kormányrendelet az olimpiai bajnoki járadékról
szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet módosításáról.
Felel´ós:

ifjúsági és sportminiszter
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9. Kormányrendelet a hullámtérre, a parti sávra, a vízjárta
és a fakadó vizek által veszélyeztetett területekre, azok használatára, hasznosítására vonatkozó szabályozásról.
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
oktatási miniszter

11. Kormányrendelet a diákigazolványról szóló 34/1998.
(II. 25.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

oktatási miniszter

12. Kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásokról.
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

13. Kormányrendelet az elektronikus fizetési eszközök
kibocsátásához és használatához kapcsolódó egyes szabályokról.
Felel´ós:

pénzügyminiszter

14. Kormányrendelet a devizáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkez´ó 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
Magyar Nemzeti Bank elnöke

15. Kormányrendelet a Közmunkatanácsról és a közmunkaprogramok rendjér´ól szóló 117/1997. (VII. 8.)
Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter

16. Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995.
évi LXV. törvény és a Nemzeti Biztonsági Felügyeletr´ól
szóló 1998. évi LXXXV. törvény közös végrehajtási rendelete.
Felel´ós:

tárca nélküli miniszter
belügyminiszter

17. Kormányrendelet a Kormányzati Ellen´órzési Iroda
feladat- és hatáskörér´ól.
Felel´ós:

KEI elnöke

18. Kormányrendelet a kötelez´ó egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására
kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

19. Kormányrendelet az okmányirodák feladat- és hatáskörér´ól, illetékességi területér´ól.
Felel´ós:

belügyminiszter

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

10. Kormányrendelet a közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezményekr´ól szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm.
rendelet módosításáról.
Felel´ós:
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20. Kormányrendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról.
Felel´ós:

egészségügyi miniszter

21. Kormányrendelet az atomenergia alkalmazási körébe tartozó anyagok, berendezések és létesítmények megszerzésének speciális feltételeir´ól, birtoklásuk, üzemben
tartásuk bejelentésének rendjér´ól.
Felel´ós:

egészségügyi miniszter

22. Kormányrendelet a keres´óképtelenség és keres´óképesség orvosi elbírálásáról és annak ellen´órzésér´ól szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

egészségügyi miniszter

23. Kormányrendelet a településrendezési tervek készítésének támogatási rendszerér´ól.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

24. Kormányrendelet a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Hivatal statútumának módosításáról.
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

25. Kormányrendelet az életükt´ól és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében el´óírt, a havi életjáradék kiszámításához szükséges alapösszeg
nagyságának 1999. évi meghatározásáról.
Felel´ós:

igazságügy-miniszter

26. Kormányrendelet a közúti járm´úvek által felhasznált üzemanyag költségtérítésként történ ´ó elszámolásáról szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

27. Kormányrendelet a közúti közlekedésr´ól szóló 1988.
évi I. törvény végrehajtásáról rendelkez´ó 30/1988. (IV. 21.)
MT rendelet módosításáról.
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

28. Kormányrendelet a muzeális intézmények látogatóit
megillet´ó kedvezményekr´ól.
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

29. Kormányrendelet az O rszágos Könyvtári Kuratóriumról.
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

1210

MAGYAR KÖZLÖNY

30. Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a m´úvészeti, a közm´úvel´ódési és közgy´újteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefügg´ó
egyes kérdések rendezésére irányuló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

37. Kormányrendelet a társadalombiztosítás központi
hivatali szerveinek feladat- és hatáskörér´ól.
Felel´ós:

Felel´ós:

oktatási miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
OMFB elnöke
MTA

Felel´ós:

pénzügyminiszter

33. Kormányrendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyez´ó pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

Felel´ós:

Felel´ós:

pénzügyminiszter
Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet
elnöke

35. Kormányrendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet üzleti-befektetési
szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Felügyelet részére történ´ó adatszolgáltatási kötelezettségér´ól szóló
207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet
elnöke

36. Kormányrendelet a közm´úfejlesztési támogatásról
szóló 89/1991. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról,
figyelemmel a támogatási rendszer m´úködésével kapcsolatos ÁSZ vizsgálatok tapasztalataira.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
igazságügy-miniszter

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

40. Kormányrendelet a térségek besorolásáról és a kiemelt térségek behatárolásáról.
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

41. Kormányrendelet a honvédelemr´ól szóló 1993. évi
CX. törvény végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 27.)
Korm. rendelet, valamint a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.)
Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

pénzügyminiszter

34. Kormányrendelet a kereskedési könyv vezetésének
részletes szabályairól, a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, az árfolyamkockázat és
a nagykockázat fedezéséhez szükséges t´ókekövetelmények
megállapításának szabályairól.

belügyminiszter

39. Kormányrendelet az építésügyi, m´úszaki dokumentációk meg´órzésér´ól és hasznosításáról.

Felel´ós:
32. Kormányrendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló
267/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról.
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38. Kormányrendelet a Területi Államháztartási és
Közigazgatási Információs Szolgálatról.
Felel´ós:

31. Kormányrendelet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program jogállásáról, feladatáról, finanszírozásáról.
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honvédelmi miniszter
belügyminiszter
pénzügyminiszter
polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító tárca nélküli miniszter
igazságügy-miniszter

42. Kormányrendelet a sportesemények rendezésének
biztonságáról és a néz´ótéri rendbontás megel´ózésével kapcsolatos intézkedésekr´ól.
Felel´ós:

ifjúsági és sportminiszter
belügyminiszter

43. Kormányrendelet a f´óváros és a megyei jogú városok
szennyvíztisztítási programja központi költségvetési támogatása igénybevételi rendjér´ól szóló 54/1995. (V. 10.)
Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

44. Kormányrendelet a természetvédelmi ´órszolgálatról, valamint a nemzeti park igazgatóságok részér´ól eljáró
hatósági személyekr´ól.
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

45. Kormányrendelet a veszélyes hulladékokról szóló
102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

46. Kormányrendelet a külképviseletek költségvetési
tervezésének, pénzellátásának, el´óirányzat-felhasználásá-
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nak és kincstári gazdálkodásának szabályozásáról (Az Állami Számvev´ószék által el´óírt kötelezettség).
Felel´ós:

külügyminiszter

47. Kormányrendelet a m´úemlék lakóépület helyreállításának (komfortfokozata növelésének) támogatásáról.
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

48. Kormányrendelet a fels´óoktatási intézményekben a
2000—2001. tanévre felvehet´ó, államilag finanszírozott
hallgatói összlétszám meghatározásáról.
Felel´ós:

oktatási miniszter
pénzügyminiszter

49. Kormányrendelet az értékpapírszámla, a központi értékpapírszámla, a t´ózsdeforgalmi számla és az ügyfélszámla
megnyitásának és vezetésének részletes szabályairól.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet
elnöke

56. Kormányrendelet a
ügyekben eljáró hatóságok
lölési eljárásról, valamint
220/1997. (XII. 5.) Korm.
Felel´ós:

Felel´ós:

pénzügyminiszter
Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet
elnöke

51. Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

szociális és családügyi miniszter

52. Kormányrendelet a klinikai vizsgálatok szakmai feltételeir´ól, a Helyes Klinikai Gyakorlatról szóló, a Tanács
75/1315/EGK irányelvének figyelembevételével.
Felel´ós:

egészségügyi miniszter
pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatal tb-alapokat
felügyel´ó politikai államtitkára

54. Kormányrendelet az egyes fák védelmér´ól.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
környezetvédelmi miniszter

55. Kormányrendelet az országos településrendezési és
építési követelményekr´ól szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet módosításáról.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

58. Kormányrendelet a természeti értékek védelmét
szolgáló állami támogatásokról.
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

59. Kormányrendelet a tartós környezetkárosodások
megel´ózésének egyes kérdéseir´ól, továbbá a kármentesítésr´ól.
környezetvédelmi miniszter

60. Kormányrendelet a szállítmányozási tevékenység
végzésével kapcsolatban.
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

61. Kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillet´ó
kedvezményekr´ól.
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

62. Kormányrendelet a kulturális javak külföldre viteléhez, valamint a muzeális intézmények alapításához szükséges biztosítékokról.
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere

egészségügyi miniszter

53. Kormányrendelet az új gyógyszer-támogatási rendszerr´ól.
Felel´ós:

kiemelt építésügyi igazgatási
illetékességi területér´ól, a kijea szakmai feltételekr´ól szóló
rendelet módosításáról.

57. Kormányrendelet a védett természeti területeken
természetvédelmi indokból elrendelt korlátozásokkal
összefügg´ó kártalanítási eljárásról.

Felel´ós:
50. Kormányrendelet a pénzügyi szolgáltatási, illet´óleg
kiegészít´ó pénzügyi szolgáltatási tevékenységek folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekr´ól.
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földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

63. Kormányrendelet a fels´óoktatás képzési és fenntartási normatívák alapján történ´ó finanszírozásáról szóló
72/1998. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

oktatási miniszter

64. Kormányrendelet az egyetemi és f´óiskolai hallgatók
részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetend´ó
díjakról és térítésekr´ól szóló 144/1996. (IX. 17.) Korm.
rendelet módosításáról.
Felel´ós:

oktatási miniszter

65. Kormányrendelet a statisztikai szakért´ói engedélyek
kiadásáról szóló 21/1994. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

KSH elnöke
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66. Kormányrendelet a tervezési-statisztikai régiók
döntési körébe utalandó vidékfejlesztési célel´óirányzat
régiók közötti felosztásáról.
Felel´ós:

földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

67. Kormányrendelet a leveg´ó védelmér´ól.
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

68. Kormányrendelet a felszíni és a felszín alatti vizek
védelmér´ól.
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

69. Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálatról szóló
152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter

70. Kormányrendelet a közúti járm´úvezet´ók szakirányú
továbbképzésének szabályairól.
Felel´ós:

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
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71. Kormányrendelet a gépjárm´ú üzembentartójának
kötelez´ó felel´ósségbiztosításáról szóló 58/1991. (IV. 13.)
Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

pénzügyminiszter

72. Kormányrendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefügg´ó egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettségér´ól szóló 172/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

pénzügyminiszter

73. Kormányrendelet a betéti kamat, az értékpapírok
hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételér´ól szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
Állami Pénz- és T´ókepiaci Felügyelet
elnöke
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RENDELJE MEG AZ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJÁT!

Tisztelt Hölgyem/Uram!
A lap lehet´óséget ad hirdetések megjelentetésére is. A hirdetési díj 60 000 Ft+ áfa 1/1 bels´ó oldalon,
30 000 Ft+ áfa 1/2 bels´ó oldalon, 16 000 Ft+ áfa 1/4 bels´ó oldalon, hasábmilliméteres hirdetés ára:
130 Ft+ áfa/hasábmilliméter.
Amennyiben igényli az Önkormányzatok Közlönyét, kérjük a mellékelt megrendel´ólapot kitöltve küldje
el a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti címre. Postafordultával
megküldjük a számlát a kért el´ófizetési id´ószakra. Ha nem számla alapján kíván fizetni, akkor kérjük, a
megrendel´ólap rovatában ezt jelezze.
Az eddig beérkezett megrendeléseket nem szükséges megismételni.
1999-ben havi megjelenéssel számolva az éves el´ófizetés 2688 Ft.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem az Önkormányzatok Közlönye cím´ú lapot …… példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
Megrendel´ó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megrendel´ó címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megrendel´ó utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ügyintéz´ó (telefonszám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El´ófizetési díj fél évre

1344 Ft

El´ófizetési díj egy évre 2688 Ft
Számlát kérek a befizetéshez

csekket kérek a befizetéshez

Kérjük a négyzetbe történ´ó x bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát és a fizetés módját.

Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................
cégszer´ú aláírás
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TÁJÉKOZTATÓ
a Kulturális Közlöny megjelenésér´ól
1999. január 1-jét´ól a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának hivatalos lapja — a M´úvel´ódési Közlöny
részbeni jogutódaként — Kulturális Közlöny néven jelenik meg.
A Kulturális Közlöny tartalomjegyzékének szerkezete a jelenlegi M´úvel´ódési Közlöny tartalomjegyzékével —
Jogszabályok, Határozatok, Utasítások és Közlemények — megegyezik, azonban a szerkeszt´óség az újonnan
megjelen´ó jogszabályok figyelemmel kísérésére a ,,Jogszabályok’’ rovaton túl ,,Jogszabályfigyel´ó’’ néven új
rovatot indít, amelyben a Magyar Közlönyben megjelen´ó, de terjedelmi okok miatt a Kulturális Közlönyben
nem közölhet´ó fontosabb jogszabályokra is felhívja a figyelmet.
A Közlemények rovatban a nemzeti kulturális örökség minisztere feladat- és hatáskörével összefügg´ó
közérdek´ú, illet´óleg közérdekl´ódésre számot tartó közlemények és pályázati felhívások jelennek meg. Ennek
megfelel´óen a M´úvel´ódési Közlönyb´ól a Kulturális Közlönybe kerülnek át például az Országos Rádió és
Televízió Testület közleményei, valamint a kulturális és a m´úvel´ódési intézmények állásaira meghirdetett
pályázati felhívások. A miniszter feladatkörének b´óvüléséb´ól ered´óen a Kulturális Közlöny tartalmazni fogja
az egyházakkal és a m´úemlékvédelemmel kapcsolatban ellátandó feladatokkal összefügg´ó jogszabályokat és
közleményeket is.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevelét a Kulturális Közlönyben is közzéteszik.
A fentieken túl a közlöny közzétesz fizetett közleményeket és hirdetéseket is.
A Kulturális Közlöny havi 2 alkalommal fog megjelenni. A kéziratokat minden hónap 15. és 30. napjáig kell
a Kulturális Közlöny Szerkeszt´óségéhez (1055 Budapest, Szalay utca 10—14.) 2 példányban eljuttatni.
A megadott határid´óig eljuttatott kéziratok kb. 6 hét múlva jelennek meg.
Amennyiben igényli a Kulturális Közlönyt, kérjük, a mellékelt megrendel´ólapot szíveskedjen a kiadó címére
(Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 318-6668) kitöltve visszaküldeni.
Postafordultával megküldjük a számlát a kért el´ófizetési id´ószakra.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

M E G R E N D E L ´Ó L A P
Megrendelem a Kulturális Közlöny cím´ú lapot .......................... példányban, és kérem a következ´ó címre
kézbesíteni:
Megrendel´ó neve: ...........................................................................................................................................................
Megrendel´ó címe (város/község, irányítószám): ........................................................................................................
Megrendel´ó utca, házszám: ...........................................................................................................................................
Ügyintéz´ó (telefonszám): ...............................................................................................................................................
El´ófizetési díj: fél évre
egy évre

3864 Ft áfával
7728 Ft áfával

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történ´ó X bejelöléssel jelezze az el´ófizetés id´ótartamát.
Kelt: ..........................................................................

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

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

3192 Ft áfával

egy évre

6384 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

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

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

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

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

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

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

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

CD-JOGÁSZ számítógépes jogszabálygy´újtemény, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó hivatalos kiadványa
1999. évi éves hatályosítási díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

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

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

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

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

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla. A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: Nyéki József vezérigazgató.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.
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, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 38 304 Ft. Egy példány ára: 90 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 45 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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