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A szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló 2001. évi LXII.
törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeir´ól . 12349

320/2001. (XII. 29.) Korm. r.

Az állami sportinformációs rendszerr´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12353

321/2001. (XII. 29.) Korm. r.
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
317/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelete
a családi gazdálkodók és más mez´ógazdasági
kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez
kapcsolódó kamattámogatásról és állami
kezességvállalásról
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, valamint a kis- és
középvállalkozásokról, fejl´ódésük támogatásáról szóló
1999. évi XCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a
Kormány a következ´óket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó kamattámogatásban részesül
a) a term´óföldr´ól szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. §-ában meghatározott családi gazdálkodó;
b) az 1999. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó mez´ógazdasági kis- és középvállalkozás, valamint ´óstermel´ó,
amelynek/akinek a használatában lév´ó term´óföldterület
nem haladja meg a 300 hektárt (a továbbiakban: mez´ógazdasági kis- és középüzem),
amelyeknek a meghatározott éves nettó árbevételében a
mez´ógazdasági tevékenységb´ól származó árbevétel aránya
legalább ötven százalék.
(2) Az a családi gazdálkodó jogosult e rendelet szerinti
támogatások igénybevételére, aki
a) vállalja, hogy a családi gazdaságot az err´ól szóló
határozat készhez vételét´ól számított 5 évig m´úködteti,
b) három f´ó állandó alkalmazottnál többet nem foglalkoztat.
(3) A családi gazdálkodó és a mez´ógazdasági kis- és
középüzem a kamattámogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a mez´ógazdasági termelésb´ól származó
(nettó) árbevétele az összes árbevételében eléri vagy meghaladja az ötven százalékot. Ezt az els´ó naptári év után, az
els´ó naptári évr´ól szóló éves beszámoló vagy az adóbevallás
másolatával kell igazolni.
(4) A családi gazdálkodó a további években az el´óz´ó évi
összes (nettó) árbevételében a mez´ógazdasági termelésb´ól
származó (nettó) árbevételér´ól az éves beszámoló vagy az
adóbevallás másolatának csatolásával nyilatkozik.
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2. §

(1) Az a családi gazdálkodó, aki
a) saját er´ó nélkül 300 hektárig term´óföld vásárlásához,
legfeljebb a vételár száz százalékáig terjed´ó, legalább tízéves, legfeljebb húszéves futamidej´ú, legalább egyéves
t´óketörlesztési türelmi idej´ú,
b) telephely (tanya, telep, major) megvásárlásához, létesítéséhez, korszer´úsítéséhez, sz´ól´ó és gyümölcsös ültetvény telepítéséhez, új mez´ógazdasági gép beszerzéséhez a
vételár, illetve a beruházási költségek legfeljebb hetvenöt
százalékáig terjed´ó, tizenöt évet meg nem haladó futamidej´ú, legalább egyéves t´óketörlesztési türelmi idej´ú,
c) a gazdálkodáshoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez, rulírozó jelleg´ú,
a (2) bekezdés szerint hitelt vesz igénybe, a hiteldíj után
kamattámogatásban részesül.
(2) Az igénybe vehet´ó hitel összege legalább tízmillió
forint — term´óföldvásárlás esetében legalább egymillió
forint — legfeljebb háromszázmillió forint, a hitelszerz´ódés keltét´ól számított legalább öt évre rögzített mérték´ú,
legfeljebb évi 7,01 százalék teljes hiteldíj mellett. A hitelt
nyújtó a meghatározott hiteldíj felett egyéb díjat (pl. kezelési költség, folyósítási jutalék) nem állapíthat meg.
A hiteldíj mértéke — az ötéves határid´ó lejártát követ´óen —
jogszabályban kerül megállapításra.
(3) A kamattámogatás mértéke:
a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hitel esetén a
családi gazdálkodó és a vele a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételér´ól, m´úködtetésér´ól, valamint kiemelt támogatásukról szóló kormányrendelet alapján szerz´ódést köt´ó családtagok tulajdonában lév´ó term´óföld tulajdon 100 hektárig történ´ó növelést szolgáló hitelösszegre száz százalék, az ezt meghaladó hitelösszegre
ötven százalék,
b) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hitel esetén
ötven százalék
c) a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hitel esetén tízmillió forintig hetvenöt százalék, az ezen felüli hitelöszszegre ötven százalék,
(4) A kamattámogatás összegét a (2) bekezdés szerinti
hiteldíj alapulvételével kell megállapítani.

3. §
A 2. § (4) bekezdés szerinti kamattámogatás forrása a
Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésér´ól
szóló 2000. évi CXXXIII. törvény XII. Földm´úvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Vállalkozások
folyó támogatása, 5. alcím Családi gazdaságok külön támogatása.
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4. §

(1) Az a mez´ógazdasági kis- és középüzem, amely/aki
a) telephely (tanya, telep, major) megvásárlásához, létesítéséhez, korszer´úsítéséhez, sz´ól´ó és gyümölcsös ültetvény telepítéséhez, új mez´ógazdasági gép beszerzéséhez a
vételár, illetve a beruházási költségek legfeljebb hetvenöt
százalékáig terjed´ó, legfeljebb tizenöt éves futamidej´ú, legalább egyéves t´óketörlesztési türelmi idej´ú,
b) a gazdálkodáshoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez, rulírozó jelleg´ú,
a (2) bekezdés szerinti hitelt vesz igénybe, a hiteldíj után
kamattámogatásban részesül.
(2) Az igénybe vehet´ó hitel összege legalább tízmillió
forint, legfeljebb háromszázmillió forint, a hitelszerz´ódés
keltét´ól számított öt évig rögzített mérték´ú, legfeljebb évi
7,01 százalék teljes hiteldíj mellett. A hitelt nyújtó a meghatározott hiteldíj felett egyéb díjat (pl. kezelési költség,
folyósítási jutalék) nem állapíthat meg. A hiteldíj mértéke
— az ötéves határid´ó lejártát követ´óen — jogszabályban
kerül megállapításra.
(3) A kamattámogatás mértéke ötven százalék, összegét
a 2. § (2) bekezdésében meghatározott hiteldíj alapulvételével kell megállapítani.

5. §
A 4. § (3) bekezdés szerinti kamattámogatás forrása a
10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatás folyósítási számla.

6. §
(1) A támogatások igénybevételének, elszámolásának
rendjét az agrártámogatások igénybevételének általános
feltételeir´ól szóló 215/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R .), az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a mez´ógazdasági termel´ók agrártámogatás igénybevételével összefügg´ó
adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételér´ól szóló,
többször módosított 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Nyilv. r.), valamint az e rendeletben foglaltak szabályozzák.
(2) A kamattámogatások a 0211 számú ,,Bevallás az
államháztartással szembeni egyes juttatások igénylésér´ól’’
nyomtatvány felhasználásával az illetékes adóhatóságtól
igényelhet´ók, és azokat a 10032000-01905616 számú
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APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A kamattámogatás kiszámításának
módját az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A feltételek teljesítésének ellen´órzésére az adóhatóság által — Art. szerint — végzett ellen´órzés keretében
kerül sor. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el. A jogosulatlanul igénybe
vett támogatást a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell
visszafizetni.
(4) Az 1. § (2) bekezdés szerinti igazolás nem teljesítése
vagy eredménytelensége esetén a támogatás jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak min´ósül, kivéve, ha az eredménytelenség a gazdálkodót ért elemi kár (árvíz, belvíz,
aszály stb.) következménye.

7. §
(1) E rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó állami
kezességvállalásban részesül a Tv. 3. §-ban meghatározott
családi gazdálkodó.
(2) A családi gazdálkodó a telephely (tanya, telep, major) megvásárlásához, létesítéséhez és korszer´úsítéséhez,
továbbá a gazdálkodáshoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez a felvett hitel t´ókeösszegének hatvan százalékáig terjed´ó készfizet´ó állami kezességvállalásban részesül.
(3) A készfizet´ó állami kezességvállalás (2) bekezdés
szerinti mértéke a hitelszerz´ódés keltét´ól számított legfeljebb 5 évig terjed´ó id´ótartamra vonatkozik.
(4) A (2) bekezdés szerinti állami kezességvállalás után
nem kell díjat fizetni.
(5) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett
hitel törlesztése meghiúsul, a pénzügyi intézmény, mint a
kezességbeváltás jogosultja élhet az állami kezességvállalásból ered´ó jogaival. Ebben az esetben a családi gazdálkodó hiteltartozása állammal szembeni kötelezettséggé válik.
A kezességbeváltással kapcsolatos eljárási rendre vonatkozóan az 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelet 5. § (10), (11) és
(13) bekezdései az irányadóak.
(6) A kezességbeváltás a 2. számú melléklet szerinti
igényl´ólap felhasználásával történhet.

8. §
Ez a rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Kamattámogatás mértékének meghatározása
Alapadatok:
1. A hitel (kölcsön) összege és futamideje: ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
2. A hitel (kölcsön) szerz´ódés megkötésének id´ópontja: ............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
3. A támogatás szempontjából figyelembe vehet´ó kamat (a továbbiakban: kamat): évi 7,01%

4. A kamattámogatás jogszabályban el´óírt mértéke:....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

A számítás menete:
1. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehet´ó éves kamatteher:
hitel összege× kamat%
100

2. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehet´ó, a futamid´óre jutó kamatteher:
éves kamatteher
× futamid´ó napokban
365

3. A futamid´óre jutó kamattámogatás:
futamid´óre jutó kamatteher
100

× támogatás mértéke %

4. A kamatterhelés id´ószakára jutó kamattámogatás:
futamid´óre jutó kamattámogatás
futamid´ó napokban

× a hónap/negyedév tényleges napjainak száma

A számítás eredményeként kapott kamattámogatást száz forintra kerekítve kell igényelni.
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2. számú melléklet a 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez
..................................................
pénzügyi intézmény (fejléc)
IGÉNYL ´ÓLAP
a családi gazdálkodók által felvett kölcsönnel kapcsolatos állami kezesség beváltásához
1. Az adós adatai
Neve: ..............................................................................................................................................................................................
Lakhelye/székhelye: ........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Adószáma/adóazonosító jele: .......................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................................................

2. Az állami kezességvállalás és kamattámogatás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerz´ódés(ek) alapján
A kölcsön
— célja: ...........................................................................................................................................................................................
— szerz´ódés kelte:.........................................................................................................................................................................
— összege: ......................................................................................................................................................................................
— lejárata: ......................................................................................................................................................................................
A kölcsön lejáratakor vissza nem fizetett t´óke összege: ...........................................................................................................
A kölcsön lejáratát követ´ó 61. napon fennálló t´óke összege: ..................................................................................................
A 61. napon fennálló t´ókeösszegb´ól a rendelet szerint állami kezességvállalással fedezett összeg:..................................
3. Az állami kezesség beváltás adatai
Az állami kezesség beváltás jogosultja: .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Az átutalandó kezesség összege: ..................................................................................................................................................
A kezesség beváltás indoka: ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
A kezesség beváltást megel´óz´óen megtett jogcselekmények: ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Dátum: ..................................................
..........................................................
cégszer´ú aláírás
4. Mellékletek
— Kölcsönszerz´ódés
— Jognyilatkozatok
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A Kormány
318/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelete
a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói
igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról
A Kormány a szomszédos államokban él´ó magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.)
28. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
(1) A ,,Magyar igazolvány’’ és a ,,Magyar hozzátartozói
igazolvány’’ (a továbbiakban együtt: igazolvány) kiadásával, cseréjével, visszavonásával és nyilvántartásával összefügg´ó hatósági ügyben els´ó fokon a Belügyminisztérium
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) jár el.
(2) A másodfokú hatósági jogkört a Hivatal vezet´óje
gyakorolja.

2. §
A Hivatal els´ó fokú hatósági jogkörében eljárva:
a) dönt az igazolvány kiadásáról, cseréjér´ól, pótlásáról,
kiadásának megtagadásáról, valamint az igazolvány visszavonásáról;
b) dönt a talált igazolvány visszaadásáról;
c) vezeti az igazolvány-nyilvántartást (a továbbiakban:
nyilvántartás);
d) adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból;
e) gondoskodik az elveszett, megsemmisült igazolvány
nyilvántartásba vételér´ól;
f) ´órzi az a)— e) pontokban foglalt eljárás alapiratait.

3. §
A biztonsági okmányokra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartásának ellen´órzésére a belügyminiszter jogosult.

4. §
(1) A ,,Magyar igazolványt’’ kérelmez´ó számára a lakóhelye szerinti államban m´úköd´ó magyar diplomáciai és
konzuli képviselet igazolást állít ki a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén.
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(2) Az igazolás annak a Szátv. hatálya alá tartozó kérelmez´ónek adható ki, aki
a) a magyar nemzeti közösséghez való tartozását a
,,Magyar igazolvány’’ iránti kérelem benyújtásával kinyilvánította, továbbá
b) tud magyar nyelven; vagy
c) a lakóhelye szerinti állam
ca) magát magyar nemzetiség´únek valló személyként
tartja nyilván, vagy
cb) területén m´úköd´ó, magyar nemzetiség´ú személyeket tömörít´ó szervezet nyilvántartott tagja, vagy
cc) területén m´úköd´ó egyház nyilvántartásában magyar
nemzetiség´úként tartják számon.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása okirattal igazolható. A (2) bekezdés b)— c) pontjában
foglalt, okirattal nem igazolható feltételek fennállásáról
jogilag nem kötelez´ó erej´ú tájékoztatás kérhet´ó a szomszédos államban él´ó magyar közösség által létrehozott szervezett´ól.
(4) Ha nemzetközi szerz´ódés a ,,Magyar hozzátartozói
igazolvány’’ kiadását nem zárja ki, a ,,Magyar hozzátartozói
igazolványt’’ kérelmez´ó számára a lakóhelye szerinti államban m´úköd´ó magyar diplomáciai és konzuli képviselet
az igazolást — a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása helyett akkor állítja ki, ha — az (1) bekezdésben meghatározott magyar nemzetiség´ú személlyel fennálló családi
kapcsolatát tanúsítja.
(5) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt feltételek
megléte sem okirattal, sem jogilag nem kötelez´ó erej´ú
tájékoztatással nem igazolt, a magyar diplomáciai és konzuli képviselet igazolást nem állít ki, a kérelmet azonban
ebben az esetben is továbbítja a Hivatalhoz.

5. §
(1) Az igazolvány kiadására irányuló eljárás akkor indul
meg, ha a kérelem, továbbá a 4. §-ban meghatározott kérelem és igazolás (a továbbiakban együtt: kérelem) a Hivatalhoz megérkezett.
(2) Ha a kérelem hiányos és a hiánypótlás a kit´úzött
határid´ón belül nem történik meg, a Hivatal az eljárást
megszünteti.

6. §
(1) A Hivatal a kérelmet elutasítja, ha a kérelmez´ó
a) már rendelkezik érvényes ,,Magyar igazolvánnyal’’,
illetve ,,Magyar hozzátartozói igazolvánnyal’’, kivéve, ha
kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás
miatt terjesztette el´ó;
b) magyar állampolgár, vagy magyar állampolgárságát
önkéntes lemondással veszítette el;
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c) bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkez´ó,
menekültként vagy menedékesként elismert személy;
d) beutazási és tartózkodási tilalom, illet´óleg kiutasítás
hatálya alatt áll;
e) szándékos b´úncselekmény elkövetése miatt Magyarországon büntet´óeljárás hatálya alatt áll;
f) olyan magyar nemzetiség´ú személyre tekintettel kéri
a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány’’ kiállítását, aki
fa) nem rendelkezik igazolással,
fb) ,,Magyar igazolványa’’ iránti kérelmét a Hivatal elutasította,
fc) ,,Magyar igazolványa’’ érvénytelen.
(2) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott elutasítási okok fennállásának ellen´órzéséhez a következ´ó magyar szervekt´ól, illet´óleg hatósági nyilvántartásokból igényelhet adatokat:
a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból,
b) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból,
c) a központi menekültügyi nyilvántartásból,
d) a b´únügyi nyilvántartásból,
e) az állampolgársági ügyben eljáró hatóságtól.

7. §
A kérelmet a Hivatalhoz történ´ó beérkezését´ól számított harminc napon belül kell elbírálni, amely határid´ó
— egy alkalommal — további harminc nappal meghoszszabbítható.

8. §
(1) A kérelmet a Hivatal az igazolvány kiadásával teljesíti. Ezzel egyidej´úleg gondoskodik a jogosult és az igazolvány adatainak nyilvántartásba vételér´ól.
(2) A Hivatal az igazolványt els´ósorban a mellékletben
meghatározott magyar megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatal, kivételesen a magyar diplomáciai és konzuli képviselet közrem´úködésével kézbesíti a jogosult részére.
(3) A magyar diplomáciai és konzuli képviselet, illet´óleg
a magyar megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatal az át nem
vett igazolványokat a kiállításától számított hat hónap elteltével visszaküldi a Hivatalnak. A Hivatal a visszaküldött
igazolványt a kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti, és ezt a tényt nyilvántartásában átvezeti.

9. §
(1) A Hivatal a kiadott igazolványt határozattal visszavonja a Szátv. 19. §-ának (3) bekezdésében és a Szátv.
21. §-ának (3) bekezdésében meghatározott visszavonási
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okok fennállása esetén, továbbá, ha az igazolvány tulajdonosa valótlan adatokat közölt az igazolás igénylése során.
(2) A 6. § (2) bekezdésében meghatározott szervek, illet´óleg hatósági nyilvántartások adatkezel´ói — a Szátv.
21. §-a (3) bekezdésének a), h) és i) pontjában meghatározott visszavonási ok tekintetében a magyar diplomáciai és
konzuli képviselet — haladéktalanul értesítik a Hivatalt,
ha eljárásuk során az igazolvány tulajdonosával szemben
az (1) bekezdésben meghatározott visszavonási okok fennállásáról értesülnek, illet´óleg, ha eljárásuk visszavonási
okot eredményez.

10. §
(1) Az igazolványt a jogosult bejelentése alapján vagy
hivatalból — a kézhezvételt követ´ó egy éven belül — a
Hivatal kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz, vagy
gyártáshibás.
(2) A Hivatal az igazolványt a jogosult bejelentése alapján kicseréli, ha az adatváltozás annak adataiban a jogosultságot nem érint´ó változást eredményezett, ezzel egyidej´úleg nyilvántartásába bejegyzi az adatváltozást, illet´óleg az új igazolvány okmányazonosítóját.
(3) A téves bejegyzés, gyártási hiba, illetve adatváltozás
miatt kiállított új igazolvány kézbesítésére az általános
szabályokat — 8. § (2) bekezdés — kell alkalmazni, azzal
az eltéréssel, hogy az új igazolvány átvételével egyidej´úleg
a jogosult birtokában lév´ó igazolványt be kell vonni. A
kézbesítésben közrem´úköd´ó szerv a bevonással egyidej´úleg az új igazolványba a bevont igazolvány melléklet
rovataiban feltüntetett igazolásokat és bejegyzéseket átvezeti és ezt bélyegz´ólenyomatával hitelesíti.

11. §
A támogatások és kedvezmények igénybevételére el´óírt
igazolásokat és bejegyzéseket az erre jogosult szervek az
igazolvány melléklet rovatában tüntetik fel.

12. §
Az igazolvány mellékletében hivatalos bejegyzést tehet,
illet´óleg a — korlátozott számban megállapított — kedvezmény igénybevételének jelzésére jogosult:
a) az utazási kedvezményt nyújtó gazdasági társaság,
b) a munkavállalási engedély kiadására jogosított szerv,
c) a diákkedvezménnyel, illet´óleg pedagógus kedvezménnyel összefügg´ó bejegyzésre jogosult szervezet,
d) a 10. § (3) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása során a kézbesítésben közrem´úköd´ó szerv.
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13. §

vány visszavonása érdekében — haladéktalanul értesíti a
Hivatalt.

(1) Ha az igazolványt ellopták vagy — az igazolvány
érvényességi idején belül — megsemmisült, elveszett, illet´óleg megrongálódott és a jogosultság igazolására vagy a
kedvezmények igénybevételét biztosító bejegyzésre alkalmatlanná vált, azt kérelemre, a (2) és (3) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével a Hivatal pótolja.

(3) Ha az igazolvány érvénytelenítése az (1)—(2) bekezdésekben meghatározott eljárások során nem történt
meg, a Hivatal az igazolvány leadására annak tulajdonosát az
igazolvány visszavonásáról szóló határozatában kötelezi.

(2) Az igazolvány (1) bekezdés szerinti pótlása esetén a
kedvezmények és támogatások igénybevételére jogosító
igazolások és bejegyzések pótlására a 12. § a)— d) pontjaiban meghatározott szervek jogosultak.
(3) Az évi meghatározott számban felhasználható kedvezmények igénybevételére jogosító bejegyzések és igazolások a tárgyév vonatkozásában ismételten nem biztosíthatóak.
14. §
A kedvezmények és támogatások akkor biztosíthatóak,
ha az érvényes igazolványt a tulajdonosa a kedvezményt,
illet´óleg támogatást biztosító szerv felhívására bemutatja.

15. §
(1) Érvénytelen az igazolvány, ha
a) a Hivatal visszavonta,
b) érvényességi ideje lejárt,
c) az igazolványt a tulajdonosa másra átruházta, letétbe
helyezte vagy biztosítékul adta,
d) adataiban a jogosultságot érint´ó változás következett be, ellopták, illetve megsemmisült vagy elveszett,
e) a kedvezményekre való jogosultság megsz´únt.
(2) A Hivatal az igazolvány érvénytelenségét a nyilvántartásba hivatalból jegyzi be és err´ól értesíti a támogatások
központi nyilvántartását vezet´ó szervet is.

16. §
(1) Az idegenrendészeti hatóság a kiutasítás elrendelése
esetén joger´ós határozata közlésével, a szándékos b´úncselekmény miatt büntet´óeljárást folytató nyomozóhatóság a
jogosultnak gyanúsítottként való kihallgatásával egyidej´úleg, a menekültügyi hatóság a menekültkénti vagy menedékeskénti elismerésr´ól szóló joger´ós határozata közlésével egyidej´úleg az igazolványt érvényteleníti és err´ól — az
igazolvány visszavonás érdekében — haladéktalanul értesíti a Hivatalt.
(2) Az idegenrendészeti hatóság az állandó magyarországi tartózkodás (bevándorlás, illet´óleg letelepedés)
engedélyezésér´ól szóló joger´ós határozata közlésével egyidej´úleg az igazolványt érvényteleníti és err´ól — az igazol-

(4) Az igazolvány érvénytelenítésére vonatkozó intézkedés az igazolványt visszavonó határozat elleni fellebbezésben támadható meg.
(5) A joger´ósen visszavont, illet´óleg az érvénytelen igazolványt a Hivatal a kézhezvételt´ól számított harminc napon belül megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban történ´ó feltüntetésér´ól.

17. §
(1) A Hivatal a nyilvántartásban rögzíti — és az igazolvány visszavonásáig, illetve érvényességi idejének lejártáig
kezeli — az igazolványba bejegyzett adatokat, az igazolvány tulajdonosának külföldi lakóhelyét, tartózkodásra jogosító engedélye számát és érvényességi idejét, valamint az
igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának, kiadása
megtagadásának, valamint az igazolvány visszavonásának,
továbbá az igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének,
a talált igazolvány visszaadásának tényét.
(2) A nyilvántartásból adatigénylésre jogosultak:
a) a kedvezményt, illet´óleg támogatást nyújtó szervek,
a jogosultság ellen´órzése céljából;
b) a kedvezményeket és támogatásokat nyilvántartó
szerv, a visszaélések megel´ózése érdekében;
c) a büntet´óügyben eljáró bíróság;
d) a b´únüldöz´ó szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok
törvényben meghatározott feladataik ellátásához;
e) az igazolás kiadására jogosult magyar diplomáciai és
konzuli képviselet;
f) a Központi Statisztikai Hivatal, statisztikai célra;
g) a 16. §-ban meghatározott hatóságok az igazolvány
érvénytelenítésére vonatkozó kötelezettségük teljesítéséhez.
18. §
(1) A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásokról a
Hivatal nyilvántartást vezet. Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza:
a) az érintett személy természetes személyazonosító
adatait,
b) az adattovábbítás id´ópontját,
c) az adattovábbítás célját és jogalapját,
d) az adatigényl´ó megnevezését.
(2) Az adattovábbítási nyilvántartásból az érintett jogosult megismerni, hogy mely adatszolgáltatás alanya volt.
Ez a jogosultság a nyomozó hatóságok és a nemzetbizton-
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21. §

sági szolgálatok részére történt adatszolgáltatás esetén
korlátozható vagy kizárható.

19. §
A Hivatal technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint az ellen´órzési rendszer kialakításával gondoskodik a
kezelt adatokhoz történ´ó jogosulatlan hozzáférés, azok
jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala
vagy törlése, illet´óleg a sérülés vagy a megsemmisülés elleni védelemr´ól.
20. §
A központi idegenrendészeti nyilvántartást, illet´óleg a
központi menekültügyi nyilvántartást vezet´ó szerv, az
állampolgársági ügyekben eljáró hatóság, illetve a b´únügyi
nyilvántartást kezel´ó szerv a jogosultság megsz´únésére, illet´óleg a visszavonási ok fennállására és az érvénytelenítésre
vonatkozóan adatszolgáltatást teljesít a Hivatalnak.
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A kérelmez´ó a Hivatalnak az igazolvány kiállításával,
illet´óleg visszavonásával kapcsolatos határozata ellen a
Szátv. 22. §-ában meghatározott módon a Hivatalhoz benyújtott és a Hivatal vezet´ójéhez címzett jogorvoslattal
élhet.

22. §
(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a biztonsági okmányok védelmének rendjér´ól szóló 86/1996. (VI. 14.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1/c) pontja a következ´ókkel egészül ki:
,, — Magyar igazolvány,
— Magyar hozzátartozói igazolvány,’’.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A ,,Magyar igazolvány’’, valamint a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány’’ kézbesítésében közrem´úköd´ó megyei
(f´óvárosi) közigazgatási hivatalok székhelye
és illetékessége
A közigazgatási
hivatal megnevezése

Székhelye

1. Baranya Megyei Közigazgatási H ivatal
2. Békés Megyei Közigazgatási H ivatal

Pécs
Békéscsaba

Kézbesítéssel
érintett személyi kör

A Horvát Köztársaságban, és a Szlovén Köztársaságban
lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak
Romániában lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

3. Borsod-Abaúj-Z emplén Megyei Közigazgatási
Hivatal

Miskolc

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

4. Csongrád Megyei Közigazgatási H ivatal

Szeged

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Gy´ór

A Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban
lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Salgótarján

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

5. Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási H ivatal
6. Nógrád megyei Közigazgatási H ivatal
7. H ajdú-Bihar Megyei Közigazgatási H ivatal

Debrecen

Romániában lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási
Hivatal

Nyíregyháza

Az Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkez´ó
jogosultak

9. Z ala Megyei Közigazgatási H ivatal

Zalaegerszeg

A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban
lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

10. Somogy Megyei Közigazgatási H ivatal

Kaposvár

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

11. Komárom-Esztergom
Hivatal

Tatabánya

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Kecskemét

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Megyei

Közigazgatási

12. Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási H ivatal
13. F´óvárosi Közigazgatási H ivatal

Budapest

Jogosultak, a lakóhelyükt´ól függetlenül
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A Kormány
319/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelete
a szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeir´ól
I. Fejezet
Az igazolvány tartalma
A Kormány a szomszédos államokban él´ó magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.)
28. §-ának (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
(1) A Szátv. 10. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó
személy diákkedvezményekre való jogosultságát a ,,Magyar igazolvány’’, illetve a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány’’ (a továbbiakban: ,,Magyar igazolvány’’) és annak
e célra rendszeresített melléklete (a továbbiakban: diákigazolvány) együttesen igazolja.
(2) A diákigazolvány kiadásával, cseréjével, visszavonásával és nyilvántartásával összefügg´ó hatósági ügyekben
els´ó fokon az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV) jár el.
(3) Az OKÉV els´ó fokú hatósági jogkörében eljárva:
a) dönt a diákigazolvány kiadásáról, cseréjér´ól, pótlásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint visszavonásáról,
b) vezeti a diákigazolvány-nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás),
c) adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból,
d) gondoskodik a diákigazolvány elvesztése, megsemmisülése tényének nyilvántartásba vételér´ól.

2. §
(1) A diákigazolvány tartalmazza:
a) a tanuló, illetve hallgató arcképét,
b) a tanuló, illetve hallgató családi és utónevét (tanuló,
illetve hallgató esetén magyarul és a lakóhelye szerinti
szomszédos államban hivatalosan — latin bet´ús írásmóddal — használt módon),
c) a tanuló, illetve hallgató születési helyét és idejét,
d) a tanuló, illetve hallgató állampolgárságát,
e) a tanuló, illetve hallgató lakcímét vagy tartózkodási
helyét,
f) a diákigazolvány kiállításának napját,
g) érvényességét jelöl´ó adatot (érvényesít´ó matrica),
h) a ,,Magyar igazolvány’’ okmányszámát,
i) a diákigazolvány okmányszámát,
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j) a tanuló, hallgató, illetve törvényes képvisel´ójének
aláírását (cselekv´óképtelen tanulók, hallgatók esetében
törvényes képvisel´ójük ír alá).
(2) A diákigazolványt és az érvényesít´ó matricát a külön
jogszabályban meghatározott zárt rendszer´ú, szigorú elszámolást lehet´óvé tev´ó szervezeti rendszerben kell kezelni.

3. §
A diákigazolvány igazolja:
a) a hatályos, a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekr´ól szóló kormányrendelet által meghatározott, a Szátv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott
tanulókat, illetve hallgatókat megillet´ó utazási kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,
b) kulturális jelleg´ú kedvezmények igénybevételére
való jogosultságot,
c) a diákigazolványhoz kapcsolt, de az állam által nem
garantált kereskedelmi kedvezmények igénybevételére
való jogosultságot.

4. §
A diákigazolvány kiadására, visszavonására irányuló eljárásban közrem´úköd´óként vesz részt a kérelmez´ó lakóhelye szerint illetékes államban m´úköd´ó magyar külképviselet, illet´óleg az igazolvány kézbesítésében, valamint érvényesítésében közrem´úköd´ó megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatal.

5. §
(1) A diákigazolvány kiadására irányuló eljárás akkor
indul meg, ha az igényl´ólap, továbbá a tanulói, illetve
hallgatói jogviszony fennállását hitelt érdeml´óen igazoló
okirat másolata az OKÉV-hez megérkezik.
(2) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmez´ó már rendelkezzen ,,Magyar igazolvánnyal’’, vagy arra
egyébként jogosult legyen.
(3) A tanulói, hallgatói jogviszony fennállását különösen az alábbi okiratokkal lehet igazolni:
a) fels´óoktatási intézmény hallgatói esetében leckekönyvvel, vagy
b) az oktatási intézménybe való beiratkozást tanúsító
igazolással.
(4) Az OKÉV-hez beérkez´ó igényl´ólapnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmez´ó arcképét és aláírását,
b) az igazolványban feltüntetésre kerül´ó személyes adatokat,
c) az igényl´ólap kiállításának helyét és idejét, az igényl´ólap sorszámát,
d) az oktatási intézmény nevét, mellyel a kérelmez´ó
hallgatói, tanulói jogviszonyban áll; fels´óoktatási intézmény esetén a tagozat megjelölését is,

12350

MAGYAR KÖZLÖNY

2001/158. szám

e) a kérelmez´ó nyilatkozatát arról, hogy a diákigazolvány
érvényességi idejének lejártáig hozzájárul az igényl´ólapon
közölt személyes adatai kezeléséhez az eljárásban részt vev´ó
szervek részér´ól.

dott, és a jogosultság igazolására alkalmatlanná vált, azt
kérelemre az OKÉV pótolja.

6. §

A kedvezmények és támogatások akkor biztosíthatóak,
ha az érvényes diákigazolványt a tulajdonosa sértetlenül
meg´órzi, és azt a kedvezményt, illet´óleg támogatást biztosító szerv felhívására bemutatja.

(1) Az OKÉV a kérelmet elutasítja, ha
a) az oktatási intézmény, amely az 5. § (3) bekezdésében
meghatározott okiratot kiállította, nem felel meg a Szátv.
10. §-ának (1) bekezdése által meghatározott feltételeknek,
b) a kérelmez´ó már rendelkezik érvényes diákigazolvánnyal,
c) a kérelmez´ó nem rendelkezik ,,Magyar igazolvánnyal’’.
(2) Az els´ó fokú határozat ellen a kézhezvételét´ól számított 15 napon belül az Oktatási Minisztériumhoz lehet
fellebbezni.
(3) Az OKÉV az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
elutasítási ok fennállásának ellen´órzéséhez a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatalának nyilvántartásából igényelhet adatokat.
7. §
A diákigazolványt a kérelmez´ónek a mellékletben meghatározott megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatalok
(a továbbiakban: Hivatal) kézbesítik.
8. §
A diákigazolványt az OKÉV visszavonja, ha
a) az adott személy ,,Magyar igazolványát’’ visszavonták,
b) a kérelmet el kellett volna utasítani,
c) a diákigazolványra való jogosultság megsz´únt.

11. §

12. §
(1) Érvénytelen a diákigazolvány, ha
a) az OKÉV azt visszavonta,
b) érvényességi ideje lejárt,
c) azt a tulajdonosa másra átruházta,
d) a jogosult adataiban olyan változás következett be,
amely megszünteti a jogosultságot,
e) ellopták, megsemmisült vagy elveszett,
f) a tulajdonos ,,Magyar igazolványa’’ érvénytelenné
vált, vagy visszavonták.
(2) Az OKÉV a diákigazolvány érvénytelenségét a nyilvántartásba hivatalból jegyzi be, és err´ól értesíti a támogatások központi nyilvántartását vezet´ó szervet is.
13. §
(1) Az OKÉV jogosult visszatartani a diákigazolványt, ha
a) a ,,Magyar igazolvány’’ is visszatartható,
b) a tanuló, illetve hallgató jogviszonya szünetel.
(2) A joger´ósen visszavont, illet´óleg az érvénytelen
diákigazolványt a Hivatal a kézhezvételt´ól számított harminc napon belül darabolással megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban történ´ó feltüntetésér´ól.

9. §
(1) A diákigazolványt a jogosult bejelentése alapján vagy
hivatalból — a kézhezvételt követ´ó egy éven belül — az
OKÉV kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz, vagy
gyártáshibás.
(2) Az OKÉV a diákigazolványt a jogosult bejelentése
alapján kicseréli, ha az adatváltozás annak adataiban a
jogosultságot nem érint´ó változást eredményezett, ezzel
egyidej´úleg a nyilvántartásba bejegyzi az adatváltozást, illet´óleg az új diákigazolvány okmányazonosítóját.
(3) A téves bejegyzés, gyártási hiba, illetve adatváltozás
miatt kiállított új diákigazolvány kézbesítésére a 19. §
(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az új diákigazolvány átvételével egyidej´úleg a
jogosult birtokában lév´ó diákigazolványt be kell vonni,
illetve lehet´óség szerint át kell venni.
10. §
Ha a diákigazolványt ellopták, vagy az érvényességi idején belül megsemmisült, elveszett, illet´óleg megrongáló-

14. §
A diákigazolvány a tanév befejezését követ´ó október hó
31. napjáig érvényes. Az érvényességi id´ó a hallgatói, illetve
tanulói jogviszony ismételt igazolásával évente, további
egy évre meghosszabbítható.

II. Fejezet
A diákigazolvány formájáról, el´óállításáról, kiadásáról
és érvényesítésér´ól
15. §
(1) A diákigazolvány egy ID 1 méret´ú m´úanyag lap,
amelyen az adatokat, a fényképet és az aláírást lézergravírozással, az érvényesít´ó hologramos matricát ragasztással
kell feltüntetni. A diákigazolvány rendelkezik továbbá egy
tíz számjegy´ú azonosító kóddal.
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(2) A kiállítás id´ópontja azonos a diákigazolvány kibocsátásának id´ópontjával.

16. §
(1) A diákigazolványt készít´ó (a továbbiakban: készít´ó)
a diákigazolvány kiadásához és érvényesítéséhez a következ´ó nyomtatványokat készíti el:
a) diákigazolvány sorszám szerinti átadás-átvételét lehet´óvé tev´ó visszaigazoló lap,
b) diákigazolvány nyilvántartó lap,
c) érvényesít´ó matrica igényl´ólap,
d) érvényesít´ó matrica átadás-átvételét lehet´óvé tev´ó
igazolólap.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
nyomtatványok sokszorosíthatóak.
17. §
(1) A készít´ó a 16. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában
megjelölt nyomtatványokat kérelemre önállóan, kérelem
hiányában és az els´ó alkalommal a diákigazolvánnyal, illetve az érvényesít´ó matricával együttes küldeményként küldi
meg a Hivatalnak. Az így elküldött nyomtatványok átvételét követ´ó nyolc munkanapon belül a Hivatal külön erre a
célra készített nyomtatvány igénybevétele nélkül, cégszer´úen igazolva azok átvételét, postai úton értesíti a készít´ót
a nyomtatványok átvételér´ól.
(2) A 16. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott nyomtatványokból a készít´ó 2-2 példányt küld el
a Hivatalnak.
18. §
(1) A diákigazolványt az OKÉV rendeli meg a tanuló,
illetve a hallgató által kitöltött igényl´ólapnak a kezel´óhöz
elektronikus úton történ´ó eljuttatásával. A tanuló, illetve
a hallgató által kitöltött igényl´ólap adatait az OKÉV köteles adattárában elektronikus úton meg´órizni a diákigazolvány érvényességének lejártáig.
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bá a 16. § (1) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott nyomtatványt mellékel két példányban.
(4) A Hivatal a diákigazolványnak a kezel´ót´ól történ´ó
átvételét az azt követ´ó 3 munkanapon belül a 16. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott nyomtatvány
egyik példányán sorszám szerint igazolja, majd a nyomtatványt postai úton visszaküldi a készít´ónek. A nyomtatvány
második példányát a kiadó köteles irattárában elhelyezni
és meg´órizni.
(5) A tanuló, illetve a hallgató a diákigazolványt postai
úton, illetve távbeszél´ón történ´ó értesítést követ´óen személyesen, törvényes képvisel´óje vagy meghatalmazott útján a Hivatalnál veheti át. Az átvételt az erre a célra rendszeresített, a 16. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott nyomtatvány aláírásával kell igazolni.
(6) A diákigazolvány átadásakor és érvényesítésekor be
kell mutatni a jogosult ,,Magyar igazolványát’’. A diákigazolvány átadásakor annak sorszámát a Hivatal bejegyzi a
kérelmez´ó ,,Magyar igazolványának’’ vonatkozó részébe.
20. §
(1) A hibásan kitöltött igényl´ólapot a készít´ó a hiba
észlelését´ól számított 3 napon belül — de legkés´óbb az
igényl´ólapot tartalmazó postai küldemény átvételét´ól számított 8 munkanapon belül — elektronikus úton visszaküldi az OKÉV-nek. Az üzenetnek tartalmazni kell a hibát
ismertet´ó rövid leírást.
(2) Az igényl´ólapban foglaltaktól eltér´ó adatokat tartalmazó el´óállított diákigazolványt, továbbá a rendeltetésszer´ú használatra alkalmatlan állapotban érkezett diákigazolványt a Hivatal postai úton, utánvétellel visszaküldi
a készít´ónek, mellékelve az igényl´ólap másolatát és az
eltérést, hibát ismertet´ó rövid leírást. Az igényl´ólapnak
megfelel´ó diákigazolványt a készít´ó saját költségén állítja
el´ó és szintén saját költségén juttatja el a Hivatalba. Rendeltetésszer´ú használatra alkalmatlan a diákigazolvány
többek között, ha rossz min´óség´ú, olvashatatlan adatot
tartalmaz, illetve a jogszabályban meghatározott min´óségi
jellemz´óvel nem rendelkezik.

(2) Az igényl´ólapon a tanuló, illetve a hallgató el´óz´ó
diákigazolványának sorszámát fel kell tüntetni.

21. §

19. §

(1) A diákigazolvány érvényesítését a Hivatal végzi, az
érvényesít´ó matricának a diákigazolvány hátoldalára történ´ó felragasztásával. Az újonnan kiadott diákigazolványt
kiadásával egyidej´úleg kell érvényesíteni.

(1) Az OKÉV biztosítja a kitöltött igényl´ólapoknak a
készít´óhöz elektronikus úton történ´ó beérkezését a jogosultság megállapítását követ´ó 5 munkanapon belül.
(2) A készít´ó a beérkezett igényl´ólapok alapján a beérkezést´ól számított 45 napon belül el´óállítja és postai úton
eljuttatja a megszemélyesített diákigazolványokat a kérelmez´ó által megjelölt, területileg illetékes Hivatalba.
(3) A készít´ó minden diákigazolványt tartalmazó postai
csomaghoz a szükséges számú érvényesít´ó matricát, továb-

(2) Az érvényesít´ó matricákat — az els´ó diákigazolvány
mellé járó els´ó érvényesít´ó matrica kivételével — a Hivatal
rendeli meg folyamatosan, a 16. § (1) bekezdésének
c) pontjában meghatározott nyomtatványnak a készít´óhöz
postai úton történ´ó eljuttatásával.
(3) Az érvényesít´ó matricákat a készít´ó postai úton, a
Hivatal költségén küldi meg a Hivatalnak, a megrendelés
kézhezvételét követ´ó 15 munkanapon belül.
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(4) A Hivatal a 16. § (1) bekezdésének d) pontjában
meghatározott nyomtatványon igazolja az átvett matricák
darabszámát, és az igazolás egy példányát három munkanapon belül postai úton megküldi a készít´ónek. A nyomtatvány másodpéldányát köteles irattárában elhelyezni és
meg´órizni.

c) a diákigazolvány cseréjének, pótlásának, beszolgáltatásának, visszavonásának, elvesztésének, megsemmisülésének, továbbá a talált diákigazolvány visszaadásának
tényét és idejét,
d) az érvényesítés tényét és az érvényesség idejét.

(5) A Hivatal az érvényesítés tényét az általa vezetett
diákigazolvány nyilvántartási adatbázisában megjelöli.

23. §

(6) Ha a tanulói, illetve hallgatói jogviszony szünetel, a
Hivatal a kiadott diákigazolványt a szünetelés idejére nem
érvényesíti, illetve igazolványt nem ad ki.

(1) Az OKÉV, illetve a Hivatal által vezetett nyilvántartásokból adatigénylésre jogosultak
a) a kedvezményt, illet´óleg támogatást nyújtó szervek a
jogosultság ellen´órzése céljából,

22. §

b) a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célra.

(1) A készít´ó külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
a) a Hivatalnak átadott érvényesít´ó matricák darabszámát,
b) a Hivatalnak átadott diákigazolványok sorszámát és
darabszámát.
(2) Az OKÉV nyilvántartja
a) a diákigazolványba bejegyzett adatokat,
b) a diákigazolvány sorszámát,
c) az igényl´ólap sorszámát,
d) az igényl´ólapnak a készít´ó részére történ´ó elektronikus elküldésének napját.

(2) Az OKÉV által vezetett nyilvántartásokból a Hivatal
feladatai ellátásához szükséges adatigénylésre jogosult.
(3) A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásokról
az OKÉV, illetve a Hivatal nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza
a) a 2. § (1) bekezdés b)— f) pontjában meghatározott
adatokat,
b) az adattovábbítás id´ópontját,
c) az adattovábbítás célját és jogalapját,
d) az adatigényl´ó megnevezését.

(3) A Hivatal nyilvántartja
a) a diákigazolvány Hivatalhoz való megérkezésének
napját,
b) a kiadott diákigazolvány sorszámát, az átvétel napját
és a tanuló, illetve hallgató átvételt igazoló aláírását,

24. §
Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A diákigazolvány kézbesítésében közrem´úköd´ó megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatalok
székhelye és illetékessége
Közigazgatási hivatal
megnevezése

Székhelye

Kézbesítéssel
érintett személyi kör

Gy´ór-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal

Gy´ór

A Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban
lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

Pécs

A Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban
lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Szeged

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal

Miskolc

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

F´óvárosi Közigazgatási Hivatal

Budapest

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal
Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal

Nyíregyháza

Jogosultak, a lakóhelyükt´ól függetlenül
Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Debrecen

Romániában lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Békés Megyei Közigazgatási Hivatal

Békéscsaba

Romániában lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Salgótarján

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak
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A Kormány
320/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelete

(3) Az adatszolgáltató adatváltozás esetén a megváltozott adatokat a bíróság változást bejegyz´ó végzésének joger´óre emelkedését´ól számított 15 napon belül köteles bejelenteni a közigazgatási hivatalnak.

az állami sportinformációs rendszerr´ól

(4) Az adatszolgáltatónak az (1)—(3) bekezdésben
meghatározott bejelentési kötelezettséget a minisztérium
által rendszeresített adatszolgáltató lapon kell teljesíteni.

A Kormány a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény
93. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint az illetékekr´ól
szóló — többször módosított — 1990. évi XCIII. törvény
67. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §

(5) A közigazgatási hivatal els´ó alkalommal 2002. november 30-ig, 2003. január 1-jét´ól negyedévente köteles a
(4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltató lapokat
összesítve papíralapú, továbbá mágneses adathordozón,
illetve elektronikus úton az ÁSR részére továbbítani.

A rendelet hatálya a sportszervezetekre, a sport célú
köztestületekre és közhasznú szervezetekre, a sportközalapítványokra, a sportlétesítmények tulajdonosaira, vagyonkezel´óire (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatók)
terjed ki.

(6) A Nemzeti Sportszövetség az Adó és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal (a továbbiakban: adóhatóság) által megküldött, 90 napnál régebben lejárt köztartozással rendelkez´ó sportszervezetek nevét — az adóhatóság tájékoztatásának beérkezését´ól számított 15 napon belül — els´ó alkalommal 2002. november 30-ig, 2003. január 1-jét´ól negyedévente továbbítja a minisztérium részére.

2. §

4. §

(1) Az állami sportinformációs rendszert (a továbbiakban: ÁSR ) az Ifjúsági és Sportminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) m´úködteti.

(1) A közigazgatási hivatal az adatszolgáltató lapot megvizsgálja abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e a
rendeletben meghatározott valamennyi adatot, valamint,
hogy azok megfelelnek-e a valóságnak.

(2) Az ÁSR kialakításában és m´úködtetésében a rendeletben foglaltak szerint a megyei (f´óvárosi) közigazgatási
hivatalok (a továbbiakban: közigazgatási hivatal) közrem´úködnek.
(3) A minisztérium az ÁSR m´úködtetése során gondoskodik:
a) az ÁSR felállításáról;
b) a számítógépes rendszer kifejlesztésér´ól és üzembehelyezésér´ól;
c) a folyamatos m´úködtetésr´ól;
d) a karbantartásról;
e) a továbbfejlesztésr´ól.
(4) A közigazgatási hivatal feladata az 1. §-ban meghatározott adatszolgáltatók adatainak kezelése.

3. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott adatszolgáltatóknak bejelentési kötelezettsége van. A bejelentési kötelezettséget
els´ó alkalommal 2002. szeptember 30-ig kell a közigazgatási hivatal részére teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott id´ópont után létrejött adatszolgáltató a bírósági nyilvántartásba vételr´ól
szóló végzés joger´óre emelkedését´ól számított 15 napon
belül köteles a közigazgatási hivatal felé a bejelentési kötelezettséget teljesíteni.

(2) Ha az adatszolgáltató lap nem felel meg az (1) bekezdésben foglaltaknak, a közigazgatási hivatal az adatszolgáltatót — 8 napos határid´ó t´úzésével — hiánypótlásra
hívja fel.
(3) Ha az adatszolgáltató lap megfelel a rendeletben foglalt
követelményeknek, a közigazgatási hivatal nyilvántartásba
veszi az adatszolgáltatót, és err´ól a minisztérium által rendszeresített nyilvántartó lap megküldésével értesíti.
(4) Az adatszolgáltató kérheti adatai kijavítását, illetve
kiegészítését, melyet a közigazgatási hivatal köteles teljesíteni.
5. §
A sportszervezet a közigazgatási hivatal részére a következ´ó adatokat szolgáltatja:
a) nevét;
b) székhelyét;
c) alapszabályának, alapító okiratának keltét;
d) annak a bíróságnak a nevét és székhelyét, melynek
nyilvántartásában szerepel, továbbá a bejegyz´ó végzés számát;
e) a külön jogszabály szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó adatokat (közhasznúsági jelentést);
f) képviseletére jogosultak nevét és címét;
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g) felügyel´ó bizottsági tagjainak nevét és címét;
h) könyvvizsgáló nevét és címét;
i) gazdálkodásra vonatkozó f´óbb adatokat (éves mérleg, beszámoló);
j) a sportszervezet keretében szervezett sporttevékenységet kifejt´ó sportolóinak számát;
k) a sportszervezet keretében kifejthet´ó sporttevékenység jellegét;
l) az államháztartás valamely alrendszeréb´ól nyújtott
támogatás éves összegét;
m) az államháztartás valamely alrendszeréb´ól igényelt,
benyújtott pályázatait;
n) cs´ód- és felszámolási eljárás, valamint a végrehajtási
eljárás megindítására utaló bejegyzést;
o) felügyel´ó biztos nevét, címét;
p) felszámolóbiztos nevét, címét.

6. §
A sport célú köztestület a közigazgatási hivatal részére
a következ´ó adatokat szolgáltatja:
a) nevét;
b) székhelyét;
c) alapszabályának keltét;
d) a külön jogszabály szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó adatokat (közhasznúsági jelentést);
e) elnökének nevét és címét;
f) elnökségi tagjainak nevét és címét;
g) felügyel´ó bizottsági tagjainak nevét és címét;
h) könyvvizsgáló nevét és címét;
i) gazdálkodásra vonatkozó f´óbb adatokat (éves mérleg, beszámoló);
j) az államháztartás valamely alrendszeréb´ól nyújtott
támogatás éves összegét;
k) az államháztartás valamely alrendszeréb´ól igényelt,
benyújtott pályázatait.

7. §
A sport területén m´úköd´ó közalapítvány a közigazgatási
hivatal részére a következ´ó adatokat szolgáltatja:
a) nevét;
b) székhelyét;
c) alapító okiratának keltét;
d) annak a bíróságnak a nevét és székhelyét, melynek
nyilvántartásában szerepel, továbbá a bejegyz´ó végzés számát;
e) alapítójának megnevezését;
f) képviseletére jogosult nevét és címét;
g) a külön jogszabály szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó adatokat (közhasznúsági jelentést);
h) induló vagyonának összegét;
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i) gazdálkodásra vonatkozó f´óbb adatokat (éves mérleg, beszámoló);
j) az államháztartás valamely alrendszeréb´ól nyújtott
támogatás éves összegét;
k) az államháztartás valamely alrendszeréb´ól igényelt,
benyújtott pályázatait.

8. §
A sportlétesítmény tulajdonosa, illetve vagyonkezel´óje
a közigazgatási hivatal részére az alábbi adatokat szolgáltatja:
a) sportlétesítmény tulajdonosának, illetve vagyonkezel´ójének nevét és címét;
b) sportlétesítmények címét, helyrajzi számát;
c) sportlétesítmény területét;
d) sportlétesítmény rendeltetését;
e) sportlétesítmény befogadóképességét;
f) sportlétesítményen található építmények számát,
funkcióját, területét;
g) sportlétesítmény használójának megnevezését, címét.

9. §
Az adatszolgáltató a rendeletben meghatározott adatokon kívül a mindenkori Országos Statisztikai Adatgy´újtési
Program Ifjúsági és Sportminisztérium fejezetében foglalt
adatokat is köteles a közigazgatási hivatal rendelkezésére
bocsátani.

10. §
A minisztérium az ÁSR adatállományát az Interneten
megjelenteti, valamint minden év június 30-áig — els´ó
alkalommal 2002 december 31-ig — az Ifjúsági és Sport
Értesít´óben közzéteszi.

11. §
(1) Az ÁSR-ben foglalt adatok kezelésére a közigazgatási hivatal, valamint a minisztérium jogosult.
(2) A nyilvántartásból az 5—8. §-okban meghatározott
adatok igényelhet´ók.
(3) Adatigénylés esetén a minisztérium nyilvántartást
vezet az adattovábbítás id´ópontjáról, céljáról, az adatigényl´ór´ól, valamint a továbbított adatok körér´ól.
(4) Az ÁSR-b´ól történ´ó adatigénylésért az ifjúsági és
sportminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben — külön jogszabály szerint — díjat állapít meg.
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12. §

2. §

(1) 2003. január 1-jét´ól nem részesülhet állami támogatásban az a sportszervezet, amely nem tett eleget a rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint a 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

A Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A Nemzeti Alapot a Nemzeti Programengedélyez´ó
irányítja. A Nemzeti Programengedélyez´ó feladatait a
Pénzügyminisztérium nemzetközi ügyekért felel´ós helyettes államtitkára látja el. A Nemzeti Programengedélyez´ónek legfeljebb két helyettese lehet.’’

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az adatszolgáltató részére nyújtott folyamatban lév´ó, az államháztartás
valamely alrendszeréb´ól származó támogatást fel kell függeszteni.
13. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép
hatályba.

3. §

(2) Az ÁSR számítógépes rendszerének teljes üzembe
állítását 2002. szeptember 30-ig kell elvégezni.
Orbán Viktor s. k.,

Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

miniszterelnök

A Kormány
321/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelete
az Európai Uniós el´ócsatlakozási eszközök
támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási és ellen´órzési rendjér´ól szóló
255/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Európai Unió el´ócsatlakozási eszközeib´ól származó támogatások leghatékonyabb módon történ´ó
felhasználása érdekében az államháztartásról szóló —
többször módosított — 1992. évi XXXVIII. törvénnyel
(a továbbiakban: Áht.), az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelettel, valamint a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel összhangban, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002.
évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII. törvény
109. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Európai Uniós el´ócsatlakozási eszközök
támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellen´órzési rendjér´ól szóló 255/2000. (XII. 25.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következ´ók szerint módosítja:

A Kormány
322/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelete
az Államháztartási Hivatalról és a területi
államháztartási hivatalok átszervezésér´ól
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 89 . § (1) bekezdés alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:
1. §
Az Államháztartási Hivatal (a továbbiakban: ÁHH) —
az Áht. 18/A. §-a alapján — a pénzügyminiszter általános
és szakmai irányítása alá tartozó országos hatáskör´ú, központi költségvetési szerv.

2. §
A Kormány a 259/2000. (XII. 26.) Korm. rendelettel
alapított területi államháztartási hivatalokat 2002. január
1-jei hatállyal átszervezi az ÁHH területi szerveivé.

1. §

3. §

A Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A Nemzeti Alap a Pénzügyminisztérium keretében
m´úködik.’’

A területi szerv a megyében a megye nevét, a f´óvárosban
a f´óváros nevét magába foglaló területi államháztartási
hivatal (a továbbiakban: TÁH), székhelye, a megyeszékhely, valamint Budapest.
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(1) Az ÁHH és a TÁH-ok alaptevékenységi körükben
ellátják az Áht. 18/B. § (1) bekezdésében és más jogszabályokban meghatározott — a mellékletben összefoglalt —
feladatokat.

(3) Ahol jogszabály TÁKISZ-t vagy Területi Államháztartási Hivatalt, illetve TÁHI-t említ, azon a TÁH-ot kell
érteni, kivéve az országgy´úlési, helyi önkormányzati és
polgármesteri választások lebonyolítását, továbbá az okmányirodák m´úködését szabályozó jogszabályt, ahol közigazgatási hivatalt kell érteni.

(2) E rendelet mellékletének 2. g), h) és i) pontjaiba foglalt
feladatokat a f´óvárosban a Pest Megyei TÁH látja el.

(4) A Kormány felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy
módosítsa az ÁHH és a TÁH-ok alapító okiratát.

4. §

Orbán Viktor s. k.,
5. §
(1) A TÁH-ok az ÁHH részben önállóan gazdálkodó,
részjogkör´ú központi költségvetési szervei.
(2) A TÁH-ok együttes intézményi költségvetését az
ÁHH költségvetése tartalmazza.

miniszterelnök

Melléklet
a 322/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az ÁHH és a TÁH-ok feladatai

6. §
A TÁH-ok vezet´ójét a pénzügyminiszter nevezi ki és
menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat az ÁHH elnöke
gyakorolja.
7. §
Az ÁHH és a TÁH-ok szervezeti és m´úködési szabályzatait a pénzügyminiszter hagyja jóvá.

8. §
(1) A TÁH-ok — a helyi önkormányzatok megalakulásával összefügg´ó kiegészít´ó és átmeneti szabályokról szóló
1990. évi LXXXIII. törvény 2. §-ának c) pontja alapján a
f´ójegyz´óhöz átkerült megyei közgazdasági feladatok átvételével és a Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatalokról
szóló 58/1979. (XII. 24.) PM rendelet alapján létrehozott
és m´úköd´ó megyei intézmények átszervezésével létrejött
— Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs
Szolgálatok, valamint az önálló gazdálkodási jogkörrel
rendelkez´ó területi államháztartási hivatalok jogutódjai.
(2) A TÁH-ok — egyes családtámogatási ellátások, a
megváltozott munkaképesség´úek és fogyatékosokat megillet´ó támogatások, a kereset-kiegészítés, átmeneti kereset-kiegészítés megállapítását, folyósítását, valamint a családtámogatási ellátások ellen´órzését végz´ó — egészségbiztosítási szervek jogutódjai.

9. §
(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a területi államháztartási hivatalokról szóló
259/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és az azt módosító
161/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet.

1. Az ÁHH feladatai
a) Nyilvántartást vezet a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok és társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai el´óirányzatairól a Magyar Köztársaság
költségvetésének szerkezeti rendjével összhangban, ellen´órzi és átvezeti az el´óirányzatok évközi módosításait.
b) Jogszabályban meghatározott körben regisztrálja és
nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat.
c) Ellátja a költségvetési el´óirányzatok felhasználásához, a folyamatok végrehajtásához kapcsolódó pénzforgalmi m´úveletek el´ókészítését, el´óirányzati fedezetvizsgálatot
végez, és jogszabályban meghatározott egyéb ellen´órzési
feladatokat lát el.
d) Nyilvántartja a költségvetési el´óirányzatok teljesítését.
e) Információt szolgáltat a költségvetés el´óirányzatairól és teljesítésér´ól a költségvetési szervek, a fejezetek és a
Pénzügyminisztérium részére, id´ószakonként elemzéseket
készít a költségvetés alakulásáról, helyzetér´ól.
f) Ellátja a zárszámadás el´ókészítésével, összeállításával kapcsolatos ügyviteli, nyilvántartási és információgy´újtési feladatokat.
g) Kett´ós könyvvezetést vezet és beszámolót készít a
Magyar Állam központi költségvetési alrendszerének
nemzetgazdasági bevételei és kiadásai teljesítésér´ól, egyes
nemzetgazdasági el´óirányzatok vonatkozásában részt vesz
a költségvetés tervezésében.
h) Gondoskodik az állam által vállalt kezességek és
nyújtott hitelek, az állam nemzetközi pénzügyi elszámolásainak, a többéves kihatással járó pénzügyi kötelezettségvállalásainak, az állam követeléseinek nyilvántartása, a kötelezettségek teljesítése jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásáról.
i) A központi költségvetés terhére, annak forrásaiból
— a költségvetési törvényben meghatározott mértékben,
célra és feltétellel — megel´ólegezési, likviditási hitel nyújtását engedélyezheti az Egészségbiztosítási Alapnak, a
Nyugdíjbiztosítási Alapnak, az elkülönített állami pénzalapoknak, valamint a helyi önkormányzatoknak, továbbá
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a költségvetési törvényben adott felhatalmazás szerinti
megállapodásban meghatározott mértékben, célra és feltételekkel, tárgyévi lejárattal (visszatérítési kötelezettséggel) a megyei és regionális fejlesztési tanácsoknak.
j) R észt vesz a költségvetés éves és középtávú finanszírozási tervének elkészítésében és aktualizálásában, közrem´úködik a kincstári egységes számla likviditás kezelésében.
k) Ellátja az el´ócsatlakozási alapokkal és egyéb Európai Uniós pénzeszközökkel kapcsolatosan jogszabályban
és nemzetközi megállapodásban meghatározott végrehajtási és ellen´órzési feladatokat.
l) M´úködteti az Országos Támogatási és Monitoring
rendszert.
m) Ellátja a költségvetési törvényhez kapcsolódó államháztartási, pénzügyi és információs rendszerek m´úködtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
n) Végzi a központi költségvetés és a helyi önkormányzatok pénzügyi kapcsolatából adódó feladatokat.
o) Vezeti a központi költségvetési szervek törzskönyvi
nyilvántartását.
p) Nyilvántartja a költségvetési szervek tartozásállományát, intézkedéseket kezdeményez annak felszámolására, m´úködteti a Kincstári Biztosi Irodát.
q) Másodfokú hatósági jogkört gyakorol a családtámogatási és fogyatékossági ellátások megállapítása és folyósítása, továbbá a helyi önkormányzatokat megillet´ó támogatás, hozzájárulások igénylésének és elszámolásának felülvizsgálata tekintetében.

i) Ellátja a humánszolgáltatást nyújtó nem állami intézmények normatív állami hozzájárulásával kapcsolatos
adatszolgáltatási, folyósítási és ellen´órzési feladatokat.
j) Közrem´úködik az államháztartás pénzügyi információs rendszere és az országos informatikai hálózat m´úködtet ésében.
k) Alapfeladatainak körében szakmai tanácsadást végez,
közrem´úködik a központi szakmai továbbképzésekben.
l) Alapfeladatainak körében — az ÁHH koordinálásával — informatikai szolgáltatást nyújt a központi költségvetési szervek, valamint az önkormányzatok számára.

2. A TÁH-ok feladatai
a) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatokat
(a továbbiakban: önkormányzatok) érint´ó tervezési, finanszírozási, gazdálkodási, számviteli, beszámolási feladatokhoz információkat gy´újt, feldolgoz, továbbít, szükség szerint elemzéseket készít.
b) Felülvizsgálja az önkormányzatok állami támogatásai, hozzájárulásai igénylésének, igénymódosításának és
elszámolásának szabályszer´úségét.
c) Gondoskodik az önkormányzati adó-információk feldolgozásáról, nyilvántartásáról és az adatszolgáltatásról.
d) Törzskönyvi nyilvántartást vezet az önkormányzati
költségvetési szervekr´ól.
e) Ellátja a költségvetési szervek központosított illetményszámfejtését. A központosított illetményszámfejtés
ellátására az önkormányzatokkal megállapodást köt.
f) Közrem´úködik a költségvetési szervek munkaügyi
statisztikai adatszolgáltatása teljesítésében, valamint a létszám- és bérgazdálkodási információs rendszerének m´úködtetésében.
g) Ellátja az állami költségvetésb´ól finanszírozott egyes
családtámogatási ellátások, valamint a megváltozott munkaképesség´úeket és fogyatékosokat megillet´ó támogatások, továbbá a keresetkiegészítés, átmeneti keresetkiegészítés megállapítását, folyósítását és a statisztikai adatszolgáltatási feladatokat.
h) Szakmai szempontból irányítja és ellen´órzi a családtámogatási kifizet´óhelyek munkáját.

A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló, módosított 50/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet a következ´ó
5/A. §-sal egészül ki:
,,5/A. § A pénzügyminiszter:
a) szakmai, törvényességi és költségvetési felügyeletet
gyakorol az Államháztartási Hivatal (a továbbiakban:
ÁHH) felett;
b) az ÁHH elnökének és elnökhelyetteseinek kinevezésére, illetve felmentésére javaslatot tesz a miniszterelnöknek, és gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat;
c) az ÁHH útján látja el — a külön jogszabályban foglaltak szerint — a területi államháztartási hivatalok általános és szakmai irányítását, és nevezi ki vezet´óiket;
d) gyakorolja az Államadósság Kezel´ó Központ R észvénytársaság és a Magyar Államkincstár Részvénytársaság
m´úködése során az alapítói jogokat azzal az eltéréssel,
hogy az igazgatóságok jogkörét nem vonhatja el.

A Kormány
323/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelete
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól
szóló 50/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet,
a belügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
147/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet,
valamint a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatásés területpolitikai államtitkár feladat- és hatáskörér´ól
szóló 183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
1. §

2. §
(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
50/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdése.
(3) A Miniszterelnöki Hivatal közigazgatás- és területpolitikai államtitkár feladat- és hatáskörér´ól szóló
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183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet 3. §-ának e) pontja az
alábbiak szerint módosul:
(3. § Az államtitkár a minisztériumok, a Kormánynak
közvetlenül alárendelt egyéb szervek és a területi államigazgatási szervek kormányzati tevékenységének összehangolásával kapcsolatban:)
,,e) közrem´úködik az egységes közigazgatási informatikai rendszer kialakításában, valamint a központi és a területi államigazgatási szervek informatikai fejlesztésének
kormányzati koordinációjában, továbbá — az Államháztartási Hivatal útján, külön jogszabályban foglaltak szerint
— a területi államháztartási hivatalok irányításában.’’
(4) A belügyminiszter feladat- és hatáskörér´ól szóló
147/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének
g) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(2) A belügyminiszter a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatkörében]
,,g) véleményt nyilvánít a területi államháztartási hivatalok igazgatójának kinevezésekor, és javaslatot tehet felmentésükre;’’
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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[b) a magyar— szlovák állat- és növény-egészségügyi szolgálati hely nélküli áruforgalmat (3,5 t össztömeg-határig)
szolgálja.]’’

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a
módosított rendelkezést azonban 2001. október 3. napjától
kell alkalmazni.
(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési és vízügyi
miniszter gondoskodik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
325/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelete
a fogyasztói csoportok szervezésére és m´úködésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló
186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
324/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között, a két ország közös
államhatárán, Esztergom és Párkány (Stúrovo) városok
közötti közúti Duna-híd újjáépítésér´ól és a kapcsolódó
létesítmények megépítésér´ól szóló,
Esztergomban—Párkányban, 1999. szeptember 16-án
aláírt Egyezmény módosításáról
(Az Egyezmény módosítására vonatkozó jegyzékváltás
2001. év október hó 3. napján megtörtént.)

A Kormány a fogyasztóvédelemr´ól szóló 1997. évi CLV.
törvény 55. §-ának i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
A fogyasztói csoportok szervezésére és m´úködésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 186/2001. (X. 11.)
Korm. rendelet (a továbbikban: R .) 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit a szervez´ó (3) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételének napját követ´óen megkötött szerz´ódésekre kell alkalmazni.’’

1. §
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a két ország közös államhatárán,
Esztergom és Párkány (Stúrovo) városok közötti közúti
Duna-híd újjáépítésér´ól és a kapcsolódó létesítmények
megépítésér´ól szóló, Esztergomban—Párkányban, 1999.
szeptember 16-án aláírt Egyezményt kihirdet´ó 57/2000.
(IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-ában lev´ó szövegben a 2. Cikk
(1) bekezdésének a) pontja a következ´óképpen módosul:
,,[A folyamatos üzem´ú közúti határátkel´óhely]
a) a nemzetközi személyforgalom (gyalogos, kerékpár,
motorkerékpár, személygépkocsi és autóbusz) céljára létesül, valamint

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel
egyidej´úleg az R. 20. §-ának (3) bekezdésében a ,,2002. január
1. napjától’’ szövegrész helyébe ,,2003. január 1. napjától’’
szövegrész, a ,,2002. július 1. napjától’’ szövegrész helyébe
,,2003. július 1. napjától’’ szövegrész, az R. 20. §-ának (4) bekezdésében a ,,2002. július 1. napjától’’ szövegrész helyébe
,,2003. július 1. napjától’’ szövegrész lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
48/2001. (XII. 29.) BM
rendelete
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(2) Az országgy´úlési egyéni választókerületi, illet´óleg a
területi választási bizottság tagjait 2002. február 15-ig kell
megválasztani [Ve. 23. § (5) bek., 90. § (1). bek.].
(3) A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet, illet´óleg listát állító jelöl´ó szervezet,
illet´óleg a független jelölt legkés´óbb 2002. március 22-én
16.00 óráig jelentheti be [Ve. 25. § (2) bek.].

a 2002. április 7. és 21. napjára kit´úzött
országgy´úlési képvisel´ó-választás eljárási határid´óinek
és határnapjainak megállapításáról

A jelölés

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a köztársasági elnök
által 2002. április 7. napjára, illet´óleg április 21. napjára
kit´úzött országgy´úlési képvisel´ó-választási eljárás naptár
szerinti határid´óit és határnapjait a következ´ók szerint
határozom meg:

(1) A választási irodák 2002. február 8-tól m´úködtetik a
jelöltajánlás számítógépes ellen´órz´ó rendszerét [Ve. 38. §
(1) bek. f) pont].

A választók nyilvántartása
1. §
(1) A névjegyzéket 2002. február 6-tól február 13-ig
közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bek.].
(2) A névjegyzékbe történ´ó felvételr´ól szóló értesít´ót az
ajánlószelvénnyel együtt 2002. február 4. és február 8. között kell megküldeni a választópolgároknak [Ve. 14. §
(1) bek.].
(3) A névjegyzékb´ól való kihagyás, vagy a névjegyzékbe
való felvétel miatt 2002. február 6-tól február 13-án 16.00
óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 82. § (1) bek.].
(4) Igazolást — a választás els´ó és második fordulójára
egyaránt — személyesen vagy meghatalmazott útján 2002.
április 5-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet
kérni, hogy az 2002. április 2-ig megérkezzen a választási
irodához. Igazolást — a választás els´ó és második fordulójára is — legkés´óbb 2002. április 5-én 16.00 óráig lehet
kiadni [Ve. 89. § (4) bek.].

3. §

(2) Jelöltet ajánlani 2002. március 15-én 16.00 óráig
lehet [Ve. 46. § (3) bek.].
(3) A jelöltet legkés´óbb 2002. március 15-én 16.00 óráig
lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnak [Ve.
52. § (1) bek.].
(4) A területi listát és az azon szerepl´ó jelölteket legkés´óbb 2002. március 18-án 16.00 óráig, az országos listát és
az azon szerepl´ó jelölteket legkés´óbb 2002. március 19-én
16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 94. §].
(5) Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több
helyen is jelöltnek ajánlották, legkés´óbb 2002. március
19-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el [Ve. 57. §].
(6) A listák kapcsolását, a kapcsolt listák sorrendjét és a
kapcsolt listákon szerepl´ó jelöltek mandátumhoz jutási
sorrendjét legkés´óbb 2002. március 20-án 16.00 óráig lehet
bejelenteni [Ve. 95. § (1) bek.].
(7) A közös jelöltek és a közös területi listák töredékszavazatainak megosztását legkés´óbb 2002. március 20-án
16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 95. § (3) bek.].
(8) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2002. április 7-én megsemmisíti [Ve. 59. § (3) bek.].

(5) A módosított névjegyzék 2002. április 5-én
16.00 óráig, illet´óleg április 19-én 16.00 óráig tekinthet´ó
meg a polgármesteri hivatalban [Ve. 15. § (3) bek.].

(9) A be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2002. március
18-án 16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az err´ól készült
jegyz´ókönyvet 2002. március 21-én 16.00 óráig kell átadni
a választási bizottságnak [Ve. 60. §].

A választási szervek létrehozása

A választási kampány

2. §

4. §

(1) A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait és
a szükséges számban póttagokat legkés´óbb 2002. március
18-ig kell megválasztani [Ve. 23. § (1) bek.].

(1) A választási kampány 2002. április 5-én 24.00 óráig,
illet´óleg április 7-én 19.00 órától április 19-én 24.00 óráig
tart [Ve. 40. § (1) bek.].
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(2) Kampányt folytatni április 6-án 0.00 órától április
7-én 19.00 óráig, illet´óleg 2002. április 20-án 0.00 órától
április 21-én 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bek.].

ben meghatározottak szerint, ingyenesen közzéteszik a jelöl´ó szervezetek, illet´óleg jelöltek által készített politikai
hirdetéseket [Ve. 93. § (2) bek.].

(3) A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás
eredményét 2002. március 30-tól április 7-én 19.00 óráig,
illet´óleg április 13-tól április 21-én 19.00 óráig nem szabad
nyilvánosságra hozni [Ve. 8. § (1) bek.].

A szavazatok összesítése

(4) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2002. május 21-ig köteles eltávolítani
[Ve. 42. § (6) bek.].
(5) A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
Választási Hivatala a névjegyzékben szerepl´ó választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek,
jelöl´ó szervezeteknek kérésükre 2002. március 9-t´ól adja
át [Ve. 45. § (1) bek.].
(6) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi
választási iroda vezet´óje a jelölt, jelöl´ó szervezet kérésére
2002. március 9-t´ól adja át [Ve. 45. § (2) bek.].
(7) Az (5) és (6) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkés´óbb 2002. április 21-én kell megsemmisíteni. Az err´ól készült jegyz´ókönyvet legkés´óbb 2002. április 24-ig át kell adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. §
(3) bek.].
(8) A választásra fordítható költségvetési támogatás felhasználásáról a jelöl´ó szervezeteknek és a független jelölteknek legkés´óbb 2002. május 21-ig el kell számolniuk a
kifizet´ó helyen [Ve. 91. § (4) bek.].
(9) Minden jelöl´ó szervezetnek és független jelöltnek
legkés´óbb 2002. június 20-ig kell a Magyar Közlönyben
nyilvánosságra hoznia a választásra fordított állami és más
pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és
felhasználásának módját [Ve. 92. § (2) bek.].
(10) A választásra fordított állami és más pénzeszközök
felhasználását az Állami Számvev´ószék 2003. április 21-ig
az országgy´úlési képviselethez jutott jelöl´ó szervezetek és
független jelöltek tekintetében hivatalból, egyéb jelöl´ó
szervezetek és független jelöltek tekintetében más jelölt,
jelöl´ó szervezet kérelmére ellen´órzi. Az ellen´órzés iránti
kérelmet 2002. július 21-ig lehet benyújtani [Ve. 92. §
(3) bek.].
(11) Az országos közszolgálati m´úsorszolgáltatók az országos listát állító jelöl´ó szervezetek, a körzeti közszolgálati m´úsorszolgáltatók a vételkörzetükben területi listát
állító jelöl´ó szervezetek, a helyi közszolgálati m´úsorszolgáltatók a vételkörzetükben induló egyéni választókerületi
jelöltek politikai hirdetéseit 2002. március 20-tól április
4-ig, illet´óleg április 8-tól április 18-ig legalább egyszer
ingyenesen közlik [Ve. 93. § (1) bek.].
(12) A (11) bekezdésben megjelölt m´úsorszolgáltatók
2002. április 5-én, illet´óleg április 19-én a (11) bekezdés-

5. §
(1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló
bizottságok jegyz´ókönyvei alapján legkés´óbb 2002. április
8-án 24 óráig, illet´óleg április 22-én 24 óráig összesíti a
szavazatokat és megállapítja a választási eredményt
[Ve. 73. § (2) bek.].
(2) A szavazóköri jegyz´ókönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2002. április 10-én 16.00 óráig,
illet´óleg április 24-én 16.00 óráig megtekinthet´ó [Ve. 75. §
(2) bek.].
(3) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2002.
július 20-ig kell meg´órizni. 2002. július 20. után a választási
iratokat — a jegyz´ókönyvek kivételével — meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bek.].
(4) A jegyz´ókönyveket 2002. július 22-én kell átadni az
illetékes levéltáraknak [Ve. 75. § (4) bek.] .

6. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
és a külügyminiszter
49/2001. (XII. 29.) BM—KüM
együttes rendelete
a szomszédos államokban él´ó magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó
személyek igazolványának tartalmi és formai
követelményeir´ól
A szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 29. §-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — az oktatási kedvezményekre vonatkozóan az oktatási miniszterrel
egyetértésben — a következ´óket rendeljük el:
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MAGYAR KÖZLÖNY
Az igazolvány fajtái
1. §

A Szátv.-ben meghatározott kedvezmények és támogatások igénybevételére szolgáló igazolvány fajtái:
a) ,,Magyar igazolvány’’ a magyar nemzetiség´ú személy
részére,
b) ,,Magyar hozzátartozói igazolvány’’ a magyar nemzetiség´ú személy hozzátartozója részére.

Az igazolvány formája
2. §
(1) A ,,Magyar igazolvány’’ és a ,,Magyar hozzátartozói
igazolvány’’ (a továbbiakban együtt: igazolvány):
a) ID—3 (125× 88 mm) méret´ú,
b) álló formátumú,
c) közép-zöld szín´ú, egyedi mintázatú és összetétel´ú
m´úb´ór borítású,
d) lézergravírozható bef´úzött adatoldallal, továbbá
e) utólagos bejegyzésre alkalmas, számozott, világoszöld szín´ú oldalakkal,
f) varrott gerinccel készített
füzet.
(2) Az igazolvány megnevezése és a Szent Korona grafikája a borítón arany szín´ú.
(3) Az igazolvány megjelenését e rendelet melléklete
mutatja be.
3. §
Az igazolvány közokirat, amely a biztonsági okmányok
védelmének rendjér´ól szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott ,,A’’ kategóriájú biztonsági okmány.

Az igazolvány tartalma
4. §
(1) Az igazolvány a Szátv. 21. §-ának (5) bekezdésében
meghatározott adatokat bet´úvel, illet´óleg számmal tartalmazza.
(2) Az állampolgársági adat az igazolványban — az
országnevek kódjaira vonatkozó nemzeti szabvány (MSZ
EN 23166) alkalmazásával — háromjegy´ú bet´úkód formájában szerepel.
5. §
(1) Az igazolvány okmányazonosítója a két bet´úb´ól és
hat számjegyb´ól álló egyedi okmányszám.
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(2) Az okmányszám els´ó bet´újele az igazolvány típusának megfelel´óen:
a) ,,M’’ a ,,Magyar igazolvány’’ esetén,
b) ,,H’’ a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány’’ esetén.
(3) Az okmányszám második bet´újele az igazolvány bet´újele (,,A’’-tól ,,Z’’-ig).
(4) Az okmányszám hat számjegyb´ól álló része az igazolvány bet´újelen belüli sorszáma (000001-999999).
(5) Az okmányszám feltüntetése nyomdai úton az igazolvány — adatoldallal szemben lév´ó — 2. oldalán, illet´óleg perforálással az igazolvány 3—32. oldalain, valamint a
hátsó el´ózéken, továbbá az igazolvány megszemélyesítésekor lézergravírozással az adatoldal okmányszám rovatában
történik.

6. §
(1) A kedvezmények és támogatások igénybevételéhez
el´óírt — külön jogszabályban meghatározott — bejegyzések és igazolások feltüntetésére, valamint az egyes kedvezményekr´ól szóló tájékoztató megjelenítésére az igazolvány
1—4. mellékletei biztosítanak lehet´óséget a következ´ó
megoszlásban:
a) a korlátozott számban biztosított utazási kedvezmények felhasználásának jelölésére az 1. melléklet (4—8. oldalak),
b) a diákkedvezményekre való jogosultság, valamint az
ezzel összefügg´ó bejegyzések és igazolások feltüntetésére
a 2. melléklet (10—14. oldalak),
c) a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság igazolására a 3. melléklet (16—20. oldalak),
d) az engedély alapján történ´ó munkavállalással kapcsolatos bejegyzésekre a 4. melléklet (22—31. oldalak)
megfelel´ó rovatai szolgálnak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mellékletek, illet´óleg rovatok éves bontásban, öt év id´ótartamra biztosítanak lehet´óséget a bejegyzések és igazolások feltüntetésére.
(3) A kedvezményekkel és támogatásokkal kapcsolatos
hivatalos bejegyzések feltüntetésére az igazolvány ,,Hivatalos bejegyzések’’ rovata (32. oldal) szolgál.
(4) Amennyiben az igazolvány érvényességi ideje az öt
évet meghaladja [Szátv. 21. § (1) bekezdés a), c) pontok],
az (1) bekezdésben meghatározott bejegyzések és igazolások feltüntetésének öt éven túli lehet´óségét az elbíráló
hatóság az igazolvány cseréjével biztosítja.

7. §
Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,

Németh Zsolt s. k.,

belügyminiszter

külügyminisztériumi
politikai államtitkár
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Melléklet a 49/2001. (XII. 29.) BM—KüM együttes rendelethez
A ,,Magyar igazolvány’’ és a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány’’ megjelenése
1. ,,Magyar igazolvány’’

A Magyar Köztársaság felel´ósséget érez a határain kívül él´ó
magyarok sorsáért, és el´ómozdítja a Magyarországgal való
kapcsolatuk ápolását.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
(1949. évi XX.) törvény I. fejezet 6. § (3)

MAGYAR
IGAZOLVÁNY

Ezer évvel ezel´ótt els´ó királyunk, Szent István
megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben
egyesült Európa népeivel. Azóta Magyarország a
keresztény Európa szerves része. Ez biztosította a
magyarság fennmaradását és évszázadokon át betöltött
meghatározó szerepét. …
… Az eltelt ezer év alatt kialakítottuk a magunk
összetéveszthetetlenül
egyéni
kultúráját,
amely
egyszersmind elválaszthatatlan része az európai nemzetek
sokszín´ú közösségének.

Szent István államalapításának emlékér´ól
és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény,
preambulum
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MAGYAR IGAZ OL VÁNY

Családi és utónév:
Családi és utónév magyarul:
Leánykori családi és utónév:
Leánykori családi és utónév magyarul:
Születési hely:
Születési hely magyar megnevezése:
Születési id´ó:

Neme:

Kiállító hatóság: BM KÖZ PONTI H IVATAL
Anyja neve:
Anyja neve magyarul:
Állampolgárság:

Kiállítási id´ó:

Okmányszám:

Érvényességi id´ó:

(Az igazolvány 3. belív oldala)

Saját kez´ú aláírás

(Az igazolvány 4—8. belív oldalai)
Utazási kedvezmények
.............. év

1. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
90%-os mérséklés´ú EGYÉNI UTAZÁSOK

AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

Jegyváltáskor és ellen´órzéskor az
igazolványt át kell adni.
A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történ´ó) utazás esetén az utazás megkezdését követ´ó nap
24. órájáig vehet´ó igénybe.

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

1.

2.

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

3.

4.

A kedvezmény kizárólag Magyarország területén belül
belföldi forgalomban vehet´ó igénybe.
Nemzetközi utazás magyarországi szakaszán a kedvezmény nem vehet´ó igénybe. Egy utazási alkalomnak
tekintend´ó a magyarországi kiindulási és magyarországi
célállomás közötti egyirányú — közvetlen vagy átszállásos — utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel
történik.

90%-os mérséklés´ú CSOPORTOS UTAZÁSOK
Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Oda

Vissza

Nemzetközi utazásra nem érvényes.
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(Az igazolvány 9. belív oldala)
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(Az igazolvány 10—14. belív oldalai)

2. melléklet

Diákkedvezmények
Tájékoztató
a diákkedvezményekr´ól
A 2001. évi LXII. törvény 10. §-a értelmében a szomszédos
állam közoktatási intézményében tanulói jogviszonyban álló,
magyar tannyelven tanuló, vagy bármely fels´óoktatási
intézményben hallgatói jogviszonyban álló, a 2001. évi LXII.
törvény hatálya alá tartozó személy jogosult a vonatkozó
jogszabályok keretei között diákigazolvánnyal igénybe vehet´ó
kedvezményekre.

Diákigazolvány száma/jogosultság igazolása:

..................... / ................... tanév

A törvény hatálya alá tartozó személyek számára fenntartott
diákkedvezmények kizárólag a Magyar Köztársaság területén
vehet´ók igénybe.
A törvény hatálya alá tartozó személyeket megillet´ó utazási
kedvezmények
mértékét
illet´óen
a
közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekr´ól szóló 287/1997.
(XII. 29.) Korm. rendelet el´óírásai az irányadók.

(Az igazolvány 15. belív oldala)

Bejegyzés dátuma:

Kiadó szerv

P. H .

aláírás

(Az igazolvány 16—20. belív oldalai)

3. melléklet

Pedagóguskedvezmények

Tájékoztató
a pedagóguskedvezményekr´ól
A 2001. évi LXII. törvény 12. §-a értelmében a törvény
hatálya alá tartozó határon túli magyar pedagógusok,
valamint a szomszédos állam fels´óoktatási intézményeiben
oktatók a vonatkozó jogszabályok keretei között külön
kedvezményben részesülnek.

Pedagógus igazolvány száma/jogosultság igazolása:

...................... / ................. tanév

A határon túli magyar pedagógusok és oktatók számára
fenntartott pedagóguskedvezmények a Magyar Köztársaság
területén vehet´ók igénybe.
A határon túli magyar pedagógusokat és oktatókat megillet´ó
utazási kedvezmények igénybevételének rendjét illet´óen a
közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekr´ól szóló
287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet el´óírásai az irányadók.

Bejegyzés dátuma:

Kiadó szerv

P. H .

aláírás

2001/158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(Az igazolvány 21. belív oldala)
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(Az igazolvány 22—31. belív oldalai)

4. melléklet

Tájékoztató
a munkavállalási kedvezményekr´ól
A 2001. évi LXII. törvény 15. §-a alapján a törvény hatálya
alá tartozó személy a Magyar Köztársaság területén naptári
évenként összesen három hónap (külön jogszabályban foglalt
esetekben ennél hosszabb) id´ótartamra a munkaer´ópiaci
helyzet vizsgálata nélkül kiadott engedéllyel foglalkoztatható.
A munkavállalás engedélyezésére egyebekben a külföldiek
magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésér´ól szóló
8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet szabályait kell alkalmazni.
A munkaügyi központ a kedvezményre történ´ó jogosultságot
az igazolvány bemutatása, az abban lév´ó bejegyzések alapján
veszi figyelembe.

(Az igazolvány 32. belív oldala)

Munkavállalási kedvezmények
Sorszám
Munkaügyi központ neve, székhelye,
bélyegz´ólenyomata, aláírása
Engedély száma
Munkavállalás engedélyezett kezd´ó
és
befejez´ó napja

év
év

hónap
hónap

nap
nap

Foglalkoztató cégszer´ú megnevezése,
adószáma
A kedvezménnyel ténylegesen igénybe
vett munkavállalási naptári napok
száma
A naptári éven belül igénybevett
összes munkavállalási naptári napok
száma

(Az igazolvány hátsó el´ózéke)
ÁLTALÁNOS

TUDNIVALÓK

Hivatalos bejegyzések

215008—Pénzjegynyomda Rt., Budapest V., Markó utca 13—17.

A szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény 19. §-ának (1) bekezdése szerint az e
törvényben meghatározott kedvezmények és támogatások
igénybevételére a ,,Magyar igazolvány’’, illet´óleg a ,,Magyar
hozzátartozói igazolvány’’ szolgál.
A kedvezmények, illet´óleg támogatások igénybevételének
feltétele a törvényben foglaltakon túl, hogy az igazolványt
tulajdonosa sértetlenül meg´órizze, és azt a kedvezményt,
illet´óleg támogatást biztosító szerv felhívására bemutassa.
Az igazolvány érvényessége érdekében az abban foglalt
adatok megváltozását az elbíráló hatóságnak haladéktalanul
be kell jelenteni.
Az igazolvánnyal történ´ó visszaélés megakadályozása,
illet´óleg az igazolvány pótlása érdekében annak elvesztését,
ellopását, megsemmisülését az elbíráló hatóságnak
haladéktalanul be kell jelenteni.
Amennyiben az igazolvány érvényességi idején belül annak
kicserélése válik szükségessé, a régi igazolványt az új
igazolvány átvételével egyidej´úleg a kézbesítésben
közrem´úköd´ó szervnek le kell adni.
Az igazolványt tulajdonosa bármely határátkel´óhelyen
meg´órzésre leadhatja.
Az igazolvány nem személyazonosító igazolvány, nem úti
okmány, határátlépésre nem jogosít.
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2. ,,Magyar hozzátartozói igazolvány’’

MAGYAR
HOZZÁTARTOZÓI
IGAZOLVÁNY

Ezer évvel ezel´ótt els´ó királyunk, Szent István
megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben
egyesült Európa népeivel. Azóta Magyarország a
keresztény Európa szerves része. Ez biztosította a
magyarság fennmaradását és évszázadokon át betöltött
meghatározó szerepét. …
… Az eltelt ezer év alatt kialakítottuk a magunk
összetéveszthetetlenül
egyéni
kultúráját,
amely
egyszersmind elválaszthatatlan része az európai nemzetek
sokszín´ú közösségének.

Szent István államalapításának emlékér´ól
és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény,
preambulum
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MAGYAR HOZ Z ÁTARTOZ ÓI IGAZ OL VÁNY

Családi és utónév:
Leánykori családi és utónév:
Születési hely:
Születési id´ó:

Neme:

Anyja neve:

Kiállító hatóság: BM KÖZ PONTI H IVATAL
Állampolgárság

Kiállítási id´ó:

Okmányszám:

Érvényességi id´ó

(Az igazolvány 3. belív oldala)

Saját kez´ú aláírás

(Az igazolvány 4—8. belív oldalai)
Utazási kedvezmények
.............. év

1. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
90%-os mérséklés´ú EGYÉNI UTAZÁSOK

AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

Jegyváltáskor és ellen´órzéskor az
igazolványt át kell adni.
A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történ´ó) utazás esetén az utazás megkezdését követ´ó nap
24. órájáig vehet´ó igénybe.

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

1.

2.

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

3.

4.

A kedvezmény kizárólag Magyarország területén belül
belföldi forgalomban vehet´ó igénybe.
Nemzetközi utazás magyarországi szakaszán a kedvezmény nem vehet´ó igénybe. Egy utazási alkalomnak
tekintend´ó a magyarországi kiindulási és magyarországi
célállomás közötti egyirányú — közvetlen vagy átszállásos — utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel
történik.

90%-os mérséklés´ú CSOPORTOS UTAZÁSOK
Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Az utazás megkezdésének
helye és ideje:

Oda

Vissza

Nemzetközi utazásra nem érvényes.
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(Az igazolvány 9. belív oldala)
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(Az igazolvány 10—14. belív oldalai)

2. melléklet

Diákkedvezmények
Tájékoztató
a diákkedvezményekr´ól
A 2001. évi LXII. törvény 10. §-a értelmében a szomszédos
állam közoktatási intézményében tanulói jogviszonyban álló,
magyar tannyelven tanuló, vagy bármely fels´óoktatási
intézményben hallgatói jogviszonyban álló, a 2001. évi LXII.
törvény hatálya alá tartozó személy jogosult a vonatkozó
jogszabályok keretei között diákigazolvánnyal igénybe vehet´ó
kedvezményekre.

Diákigazolvány száma/jogosultság igazolása:

..................... / ................... tanév

A törvény hatálya alá tartozó személyek számára fenntartott
diákkedvezmények kizárólag a Magyar Köztársaság területén
vehet´ók igénybe.
A törvény hatálya alá tartozó személyeket megillet´ó utazási
kedvezmények
mértékét
illet´óen
a
közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekr´ól szóló 287/1997.
(XII. 29.) Korm. rendelet el´óírásai az irányadók.

(Az igazolvány 15. belív oldala)

Bejegyzés dátuma:

Kiadó szerv

P. H .

aláírás

(Az igazolvány 16—20. belív oldalai)

3. melléklet

Pedagóguskedvezmények

Tájékoztató
a pedagóguskedvezményekr´ól
A 2001. évi LXII. törvény 12. §-a értelmében a törvény
hatálya alá tartozó határon túli magyar pedagógusok,
valamint a szomszédos állam fels´óoktatási intézményeiben
oktatók a vonatkozó jogszabályok keretei között külön
kedvezményben részesülnek.

Pedagógus igazolvány száma/jogosultság igazolása:

...................... / ................. tanév

A határon túli magyar pedagógusok és oktatók számára
fenntartott pedagóguskedvezmények a Magyar Köztársaság
területén vehet´ók igénybe.
A határon túli magyar pedagógusokat és oktatókat megillet´ó
utazási kedvezmények igénybevételének rendjét illet´óen a
közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekr´ól szóló
287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet el´óírásai az irányadók.

Bejegyzés dátuma:

Kiadó szerv

P. H .

aláírás
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(Az igazolvány 21. belív oldala)
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(Az igazolvány 22—31. belív oldalai)

4. melléklet

Tájékoztató
a munkavállalási kedvezményekr´ól
A 2001. évi LXII. törvény 15. §-a alapján a törvény hatálya
alá tartozó személy a Magyar Köztársaság területén naptári
évenként összesen három hónap (külön jogszabályban foglalt
esetekben ennél hosszabb) id´ótartamra a munkaer´ópiaci
helyzet vizsgálata nélkül kiadott engedéllyel foglalkoztatható.
A munkavállalás engedélyezésére egyebekben a külföldiek
magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésér´ól szóló
8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet szabályait kell alkalmazni.
A munkaügyi központ a kedvezményre történ´ó jogosultságot
az igazolvány bemutatása, az abban lév´ó bejegyzések alapján
veszi figyelembe.

(Az igazolvány 32. belív oldala)

Munkavállalási kedvezmények
Sorszám
Munkaügyi központ neve, székhelye,
bélyegz´ólenyomata, aláírása
Engedély száma
Munkavállalás engedélyezett kezd´ó
és
befejez´ó napja

év
év

hónap
hónap

nap
nap

Foglalkoztató cégszer´ú megnevezése,
adószáma
A kedvezménnyel ténylegesen igénybe
vett munkavállalási naptári napok
száma
A naptári éven belül igénybevett
összes munkavállalási naptári napok
száma

(Az igazolvány hátsó el´ózéke)
ÁLTALÁNOS

TUDNIVALÓK

Hivatalos bejegyzések

215008—Pénzjegynyomda Rt., Budapest V., Markó utca 13—17.

A szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény 19. §-ának (1) bekezdése szerint az e
törvényben meghatározott kedvezmények és támogatások
igénybevételére a ,,Magyar igazolvány’’, illet´óleg a ,,Magyar
hozzátartozói igazolvány’’ szolgál.
A kedvezmények, illet´óleg támogatások igénybevételének
feltétele a törvényben foglaltakon túl, hogy az igazolványt
tulajdonosa sértetlenül meg´órizze, és azt a kedvezményt,
illet´óleg támogatást biztosító szerv felhívására bemutassa.
Az igazolvány érvényessége érdekében az abban foglalt
adatok megváltozását az elbíráló hatóságnak haladéktalanul
be kell jelenteni.
Az igazolvánnyal történ´ó visszaélés megakadályozása,
illet´óleg az igazolvány pótlása érdekében annak elvesztését,
ellopását, megsemmisülését az elbíráló hatóságnak
haladéktalanul be kell jelenteni.
Amennyiben az igazolvány érvényességi idején belül annak
kicserélése válik szükségessé, a régi igazolványt az új
igazolvány átvételével egyidej´úleg a kézbesítésben
közrem´úköd´ó szervnek le kell adni.
Az igazolványt tulajdonosa bármely határátkel´óhelyen
meg´órzésre leadhatja.
Az igazolvány nem személyazonosító igazolvány, nem úti
okmány, határátlépésre nem jogosít.
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A közlekedési és vízügyi miniszter,
a honvédelmi miniszter
és az egészségügyi miniszter
64/2001. (XII. 29.) KöViM—HM—EüM
együttes rendelete
a légiközlekedési balesetek és a repül´óesemények
szakmai vizsgálatának szabályairól szóló
13/2000. (V. 31.) KHVM—HM—EüM együttes
rendeletének módosítása
A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeljük el:

1. §
A légiközlekedési balesetek és repül´óesemények
szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 13/2000. (V. 31.)
KHVM—HM—EüM együttes rendelet (a továbbiakban:
R .) 6. §-ának helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,6. § A polgári légijárm´úvel bekövetkezett légiközlekedési balesettel, repül´óeseménnyel kapcsolatos szakmai
vizsgálat elvégzésére a polgári kivizsgáló szerv [Lt. 65. §
(1) bek.], az állami légijárm´úvel bekövetkezett légiközlekedési balesettel és repül´óeseménnyel kapcsolatos szakmai vizsgálat elvégzésére az állami kivizsgáló szerv
[Lt. 65. § (2) bek.] az illetékes.’’

2001/158. szám
4. §

Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Fónagy János s. k.,

Dr. Szabó János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

honvédelmi miniszter

Dr. Mikola István s. k.,
egészségügyi miniszter

A nemzeti kulturális örökség
miniszterének
23/2001. (XII. 29.) NKÖM
rendelete
a szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket
megillet´ó kulturális kedvezményekr´ól
A szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 29. §-ának
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a muzeális intézményekre, a
nyilvános könyvtárakra, valamint a Szátv. hatálya alá tartozó személyekre.

2. §
Az R . 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,7. § (1) Az Lt. 65. §-ának (3) bekezdésében meghatározott üzemben tartói vizsgálatot — a (4) bekezdésben foglaltak kivételével — annak címzettje köteles elvégezni.’’

2. §
A muzeális intézmények esetében a muzeális intézmények látogatóit megillet´ó kedvezményekr´ól szóló
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének
a)—d) pontjaiban, (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének a) , b) és d) pontjaiban foglalt látogatói kedvezmények megilletik a Szátv. hatálya alá tartozó személyeket is.

3. §
3. §
Az R . 50. §-ának 4. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
,,4. Repül´óesemény (INCIDENT): a repülés tartama
alatt a légijárm´ú üzemben tartásával kapcsolatos, légiközlekedési balesetnek nem min´ósül´ó esemény, amely az
üzemben tartás biztonságát hátrányosan befolyásolja vagy
befolyásolhatja.’’

(1) A nyilvános könyvtár fenntartója a könyvtárhasználókat megillet´ó egyes kedvezményekr´ól szóló 6/2001.
(I. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .) l., 3. és 4. §-ait
a Szátv. hatálya alá tartozó személyekre is alkalmazza.
(2) Az R . 4. §-ának alkalmazása során megadott kedvezmények azonos feltételek mellett megilletik a Szátv. hatálya alá tartozó személyeket is.
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4. §

Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba
Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

Az oktatási miniszter
47/2001. (XII. 29.) OM
rendelete
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(5) Az államilag finanszírozott képzésben részesíthet´ó
határon túli magyar hallgatók számát az oktatási miniszter
évente határozza meg.
(6) Az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó
határon túli magyar hallgató a mindenkori államilag finanszírozott létszámkeret része, ezért a fels´óoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9/A.,
9/B. §-ában és 10. §-ának (5) bekezdésében említett képzési, fenntartási és hallgatói el´óirányzat megállapításánál
figyelembe kell venni.

2. §

a szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény oktatást érint´ó rendelkezéseinek
végrehajtásáról

(1) Magyar állami ösztöndíjra az oktatási miniszter az
általa évente meghatározott keretszámok alapján, mint
ösztöndíjazó hirdethet pályázatot.

A szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 29. §-ának
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a külügyminiszter egyetértésével — a következ´óket rendelem el:

(2) A Szátv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott szomszédos államokban m´úköd´ó ösztöndíj tanácsok (a továbbiakban: regionális ösztöndíj tanácsok) és a Határon Túli
Magyar Ösztöndíj Tanács (a továbbiakban: Ösztöndíj Tanács) az oktatási miniszter javaslattev´ó, véleményez´ó szervezetei. A regionális ösztöndíj tanácsok tagjait és figyelemmel a regionális ösztöndíj tanácsok javaslataira az Ösztöndíj Tanács tagjait az oktatási miniszter kéri fel.

A fels´óoktatásban folytatott tanulmányok
1. §
(1) A Szátv. hatálya alá tartozó határon túli magyar
hallgató (a továbbiakban: határon túli magyar hallgató)
magyar fels´óoktatási intézményben államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzésben vehet részt.
(2) Államilag finanszírozott képzésben vesz részt az a
határon túli magyar hallgató, aki — a (3) bekezdésben
foglalt kivétellel — magyar állami ösztöndíjjal tanul magyar fels´óoktatási intézményben.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltér´óen a határon
túli magyar hallgató államilag finanszírozott képzésben
nemzetközi szerz´ódés vagy kétoldalú megállapodás alapján vehet részt. Külön megállapodás alapján a határon túli
magyar hallgató államilag finanszírozott hitéleti képzésben vehet részt. Államilag finanszírozott képzésben vesznek részt továbbá azok a határon túli magyar hallgatók a
képesítési követelményekben meghatározott id´ótartam lejártáig, akik tanulmányaikat 1997 szeptembere el´ótt kezdték meg vagy akik fels´ófokú tanulmányaikat az
1999—2000-es tanévet megel´óz´óen kezdték meg, és nem
kötöttek ösztöndíjszerz´ódést.
(4) A határon túli magyar hallgató államilag finanszírozott formában nappali tagozaton els´ó alapképzésben, els´ó
kiegészít´ó alapképzésben, els´ó doktori (PhD), illetve mester- (DLA) képzésben, teljes vagy részképzésben vehet
részt.

(3) A regionális ösztöndíj tanácsok és az Ösztöndíj Tanács felmérik a szomszédos államban él´ó magyar közösség
képzési igényeit, közrem´úködnek az ösztöndíj pályázati
felhívások alapelveinek meghatározásában és a pályázati
felhívások kidolgozásában, javaslatot tesznek az ösztöndíjak odaítélésére. Az ösztöndíjak odaítélésér´ól az oktatási
miniszter dönt.
(4) A pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban:
OM) vagy az általa kijelölt szervezetek végzik.
(5) A magyar állami ösztöndíjas hallgatók esetében a
magyar állami ösztöndíj adományozásának feltételeit a pályázati felhívás, részletes feltételeit az ösztöndíjas, a Márton Áron Szakkollégium és az OM között létrejött háromoldalú szerz´ódés szabályozza.
(6) A szerz´ódésnek tartalmaznia kell az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, így különösen az ösztöndíj folyósításának és a kedvezmények megadásának szabályait, ideértve annak indokolt meghosszabbítását, az ösztöndíjszerz´ódésben vállalt kötelezettségek megszegésének következményeit.

3. §
(1) Az államilag finanszírozott alapképzésben részt vev´ó
határon túli magyar hallgatót a képesítési követelményekben el´óírt tanulmányi id´ószakra, a beiratkozott félévekben
az Ftv. 9/A. § (2) bekezdésében meghatározott hallgatói
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normatíva költségvetési törvényben meghatározott összegével azonos mérték´ú juttatás ösztöndíjként illeti meg.
E hallgatók a hallgatói el´óirányzat terhére biztosítható
egyéb juttatásokra a magyar állampolgárságú hallgatókkal
azonos módon és mértékben jogosultak.

(4) Az OM a részképz´ós hallgatókat fogadó intézmények számára a hallgatók után járó normatív támogatás
id´óarányos részén túl további támogatást nyújthat, amelynek az egy hallgató után járó havi mértékét az oktatási
miniszter határozza meg.

(2) Az államilag finanszírozott alapképzésben magyar
állami ösztöndíjjal részt vev´ó határon túli magyar hallgató
ösztöndíját az OM biztosítja, mértékét tanévenként az
oktatási miniszter határozza meg az államilag finanszírozott doktori ösztöndíj százalékában.

5. §

(3) Az államilag finanszírozott alapképzésben részt vev´ó
határon túli magyar hallgató ösztöndíját a tanulmányi
eredménye alapján differenciáltan — az OM egyetértésével — a Márton Áron Szakkollégium a 3. § (2) bekezdés keretein belül állapítja meg.
(4) Az államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó
határon túli magyar hallgatók fels´óoktatási tanulmányaik
mellett a Márton Áron szakkollégium szervezésében és
lebonyolításában térítésmentesen szakkollégiumi képzésben vesznek részt, amelyben a költségtérítéses képzésben
részt vev´ó határon túli magyar hallgatók is részt vehetnek.
(5) A határon túli magyar hallgatók felvételi követelményeire, felvételi eljárására, az ösztöndíjazás feltételeire és
körülményeire, egészségbiztosításukra a külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi fels´ófokú tanulmányainak egyes kérdéseir´ól szóló 157/2001. (IX. 12.) Korm.
rendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(6) A magyar állami ösztöndíjjal doktori (PhD), illetve
mester- (DLA) képzésben részt vev´ó határon túli magyar
hallgatót a doktori (PhD), illetve mester- (DLA) képzésben részt vev´ó magyar állampolgár juttatásaival azonos, a
doktori képzésr´ól és a doktori fokozatszerzésr´ól szóló
51/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben szabályozott juttatások illetik meg.
4. §
(1) Részképzésben vesz részt az a határon túli magyar
hallgató, aki külföldi fels´óoktatási intézményben hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik, és fels´ófokú tanulmányai egy
részét magyar fels´óoktatási intézményben végzi, továbbá
aki szakdolgozat (diplomamunka), illetve doktori értekezés elkészítésére irányuló tanulmányokban vagy kutatómunkában vesz részt.
(2) Államilag finanszírozott részképzésben vehet részt
külföldi fels´óoktatási intézményben alapképzésben, vagy a
tudományos fokozat (PhD) megszerzésére felkészít´ó,
egyetemi szint´ú posztgraduális képzésben, illetve m´úvészeti területen a tudományos fokozatnak megfelel´ó m´úvészeti
fokozat (DLA) megszerzésére felkészít´ó, egyetemi szint´ú
posztgraduális képzésben részt vev´ó hallgató.
(3) A hallgató résztanulmányokat tanulmányi és vizsgakötelezettség el´óírásával vagy jóváhagyott tanulmányi, kutatói programmal folytathat.

(1) A költségtérítéses képzésben részt vev´ó határon túli
magyar hallgatók jogállására a külföldiek magyarországi és
a magyarok külföldi fels´ófokú tanulmányainak egyes kérdéseir´ól szóló 157/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.
(2) Az OM a Szátv. 9. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a költségtérítéses képzésben részt vev´ó határon túli
magyar hallgatók támogatására közhasznú szervezetet hoz
létre.
(3) A közhasznú szervezet pályázati úton támogatást
nyújt a nem államilag finanszírozott képzésben részt vev´ó
hallgatóknak, magyarországi tartózkodásuk és tanulmányaik költségeinek részben vagy egészben történ´ó megtérítéséhez, a rendelkezésre álló költségvetési források
erejéig.
(4) A közhasznú szervezet a regionális ösztöndíj tanácsok javaslatainak figyelembevételével évente kétszer ír ki
pályázatot a tanulmányokkal és tartózkodással kapcsolatos költségek megtérítésére. A támogatások mértékét a
tanulmányi eredmények alapján differenciáltan — az OM
egyetértésével — a közhasznú szervezet határozza meg.
(5) A közhasznú szervezet támogatja továbbá olyan magyarországi tanulmányokhoz kapcsolódó kimagasló egyéni
szakmai tevékenységek és programok megvalósulását,
amelyek témájukban a pályázó lakóhelye szerinti államhoz
köt´ódnek, vagy a pályázó lakóhelye szerinti államban végzett hasonló tevékenységhez kapcsolódnak.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott célok támogatására folyamatosan lehet pályázni a közhasznú szervezethez. A pályázatok elbírálására a közhasznú szervezet
által felkért eseti határon túli tanácsadó testület tesz javaslatot.
(7) A támogatások adományozásának feltételeit a közhasznú szervezet által — a regionális ösztöndíj tanácsok javaslatainak figyelembevételével és az OM jóváhagyásával —
kidolgozott pályázati felhívás tartalmazza.

A határon túli magyar pedagógusok továbbképzése
6. §
(1) A Szátv. hatálya alá tartozó határon túli magyar
pedagógus rendszeres továbbképzésben vehet részt.

2001/158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) A határon túli magyar pedagógusok továbbképzése
folyhat
a) a pedagógus-továbbképzésr´ól, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvev´ók juttatásairól és kedvezményeir´ól szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: továbbképzési kormányrendelet) alapján alapítási engedéllyel rendelkez´ó, illetve
b) az e rendelet alapján elismert program alapján.

7. §
A határon túli magyar pedagógusok továbbképzését a
Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs
Központ KHT. (a továbbiakban: továbbképzési központ)
szervezi. A továbbképzési központ e feladatkörében
a) nyilvántartja a továbbképzésre szóló jelentkezéseket,
b) megszervezi a továbbképzésbe történ´ó bekapcsolódást,
c) kezeli a továbbképzések megszervezéséhez, a résztvev´ók támogatásához rendelkezésre álló összeget, és gondoskodik a hozzájárulások kifizetésér´ól,
d) tájékoztató és információs szolgáltatást m´úködtet a
határon túli pedagógusszervezetek részvételével,
e) kapcsolatot tart az oktatási miniszter szakmai tanácsadó szervezetével, a határon túli magyar pedagógus
szervezetek tagjaiból álló Határon Túli Magyar Oktatási
Tanáccsal (a továbbiakban: Oktatási Tanács),
f) e rendeletben foglaltak szerint továbbképzést szervez,
g) ellátja a továbbképzési kormányrendeletben meghatározott ellen´órzési feladatokat.

8. §
(1) Az Oktatási Tanács a továbbképzési központnál új
továbbképzési program, elismerését és az elismert program alapján továbbképzés megszervezését kezdeményezheti.
(2) Az Oktatási Tanács azoknak a továbbképzési programoknak az elismerését kezdeményezheti, amelyek a határon túli magyar pedagógusoknak a Szátv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott szomszédos államban m´úköd´ó
képzési rendszeréhez igazodnak.
(3) Az Oktatási Tanács kezdeményezheti a továbbképzési központnál, hogy az általa megadott — alapítási engedéllyel rendelkez´ó, illetve elismert — program alapján
továbbképzést szervezzen.

9. §
Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett továbbképzés teljes — beleértve az indítási engedéllyel ren-
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delkez´ó továbbképzés szervez´ójének kiválasztását, az étkezés és szállás lehet´óségének biztosítását — megszervezésér´ól a továbbképzési központ gondoskodik. Ha a továbbképzést elismert program alapján szervezik meg, az oktató
személyére az Oktatási Tanács tehet javaslatot.

10. §
(1) A határon túli magyar pedagógusok továbbképzésébe bekapcsolódhat mindenki, aki a 17. §-ban meghatározott pedagógus-igazolványával igazolja, hogy határon túli
magyar pedagógus.
(2) A továbbképzésben résztvev´ó pedagógusok szállásköltsége és útiköltsége megtérítésének összege, valamint a
beiratkozási költségeihez történ´ó hozzájárulás együttes
összege nem haladhatja meg a költségvetési törvényben, az
adott évre a pedagógus szakvizsga és továbbképzés jogcímen biztosított támogatás egy f´óre megállapított összegének hétszeresét.
11. §
(1) A határon túli magyar pedagógus — a 16. §-ban
meghatározott kivétellel — szeptember els´ó munkanapjától október utolsó munkanapjáig nyújthatja be jelentkezési lapját a következ´ó évi pedagógus továbbképzésre. A
jelentkezési lapokat az Oktatási Tanács gy´újti össze és
juttatja el régiónként rangsorolva a továbbképzési központba. A kérelemben fel kell tüntetni a pedagógus nevét,
értesítési címét (elérhet´óségét), munkahelyét, pedagógiai
tevékenységét, pedagógus munkakörben eltöltött szolgálati idejét, a ,,Magyar igazolvány’’ számát, pedagógus-igazolványa számát, azt a továbbképzést, amelyben részt kíván
venni megjelölve (ha van ilyen) a kiválasztott továbbképzést szervez´ó intézményt, az igénybe vett korábbi továbbképzést. A határon túli magyar pedagógus több jelentkezési lapot is benyújthat, ebben az esetben azonban a benyújtott kérelmeket rangsorolnia kell.
(2) Az Oktatási Tanács az (1) bekezdésben meghatározott id´ószakon belül kezdeményezheti új program elismerését, valamint azt, hogy a továbbképzési központ az elismert program alapján szervezze meg a határon túli magyar
pedagógusok továbbképzését. A továbbképzés megszervezésével kapcsolatban az Oktatási Tanácsnak meg kell jelölnie a továbbképzés programját, a résztvev´ók várható létszámát.
12. §
(1) Az oktatási miniszter által meghatározott, a határon
túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló
éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának
ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembevételével az
Oktatási Tanács javaslata alapján történik.
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(2) Ha az egyéni jelentkez´ók száma meghaladja a teljesíthet´ó kérelmek számát, a továbbképzési központ a benyújtott kérelmeket rangsorba állítja. A rangsorban el´óbb
álló kérelem teljesítése megel´ózi a rangsorban hátrébb
lév´ó kérelem teljesítését.
(3) El´ónyben kell részesíteni az Oktatási Tanács által
kezdeményezett továbbképzést és a szomszédos államban
történ´ó továbbképzés megszervezésére benyújtott kérelmet.
(4) Az egyéni jelentkezési kérelmek rangsorolásánál
el´ónyben kell részesíteni
a) aki még nem vett részt magyarországi pedagógus
továbbképzésben,
b) aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben.
(5) Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett
továbbképzés résztvev´óire a Tanács tesz javaslatot, s küldi
meg az adatokat a továbbképzési központnak.

13. §
(1) A továbbképzési központ az Oktatási Tanács javaslata alapján támogatható egyéni jelentkezési lapokat továbbítja a megjelölt, illetve az elbírálási sorrendben els´ó
helyen megjelölt továbbképzés szervez´ójének. Ha a jelentkezési kérelem teljesítésére az els´ó helyen, illetve a soron
következ´ó helyen megjelölt továbbképzésben nincs lehet´óség, a továbbképzési központ a sorrendben következ´ónek megjelölt továbbképzés szervez´ójének küldi meg a
jelentkezési lapot.
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helyét; a szállás, étkezés és az utazás költségtérítésének, a
beiratkozás költségeihez történ´ó hozzájárulás összegét.

15. §
(1) A határon túli magyar pedagógusok 30 órás továbbképzésének szállás, étkezési költségeit a Továbbképzési
Központ a 10. § (2) bekezdésében meghatározott összeghatáron belül teljes egészében megtéríti a továbbképzés
szervez´ójének, a szállást, étkezést biztosítónak. A továbbképzés teljes költségének figyelembevételével a Továbbképzési Központ meghatározza a beiratkozási költségb´ól a
jelentkez´ót terhel´ó részt, amely a beiratkozási költségnek
legalább 10%-a. A beiratkozási költségb´ól fennmaradó
részt a továbbképzési központ a szervez´ónek megtéríti.
A beiratkozási költségek között elszámolható a továbbképzésben való részvételhez szükséges szakirodalom.
(2) A továbbképzés szervez´óje — igénylés esetén —
megtéríti a továbbképzés során felmerült utazási költséget
a továbbképzésben részt vev´ó pedagógus számára, amely
nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti
2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
(3) A többi térítés, illetve a fennmaradó költségek a 10. §
(2) bekezdésben megállapított összeg maradványából
finanszírozhatók.
(4) A térítést a részvételi kártya megfelel´ó szelvényének
megküldésével, valamint az általános forgalmi adót tartalmazó számla megküldésével kell igényelni.

(2) A továbbképzési központ november—december
hónapokban egyezteti a továbbképzés szervez´óivel a benyújtott jelentkezéseket, a várható költségeket.

(5) Ha a szállásról, étkezésr´ól — továbbképzési központ
hozzájárulásával — a résztvev´ó maga gondoskodik, költségeinek megtérítésére és annak elszámolására az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A továbbképzési központ szervezi meg a továbbképzéshez szükséges lakhatási és étkezési feltételek biztosítását is.

(6) A továbbképzési központ által nem fedezett kiadások a résztvev´ót terhelik.

(4) A továbbképzési központ február 15-éig értesíti a
határon túli magyar pedagógust jelentkezésének elfogadásáról, továbbá, hogy hol veheti igénybe a továbbképzést és
milyen feltételekkel. A továbbképzési központ az értesítéssel egyidej´úleg megküldi a továbbképzésbe történ´ó bekapcsolódásra jogosító részvételi kártyát.

14. §
(1) A részvételi kártya a ,,Magyar igazolvány’’ felmutatásával együtt jogosít a továbbképzésben való részvételre
és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.
(2) A részvételi kártya tartalmazza, a jogosult nevét,
születési helyét és idejét, a ,,Magyar igazolvány’’ számát; a
pedagógusigazolvány számát; az igénybe vehet´ó továbbképzés megnevezését és helyszínét; a szállás, az étkezés

16. §
Március els´ó munkanapjától május utolsó munkanapjáig egyéni jelentkezés nyújtható be a be nem töltött keretszámokra a továbbképzési központba a pedagógus-továbbképzési jegyzékben szerepl´ó indítási engedéllyel rendelkez´ó akkreditált pedagógus-továbbképzési programokra.

A határon túli pedagógusok és oktatók kedvezményei
17. §
A Szátv. 12. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó határon túli magyar pedagógus kedvezményeit a ,,Magyar
igazolvány’’, illetve a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány’’
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(a továbbiakban: ,,Magyar igazolvány’’) és annak e célra
rendszeresített melléklete (a továbbiakban: pedagógusigazolvány) együttesen igazolja. A Szátv. 12. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó oktató kedvezményeit a ,,Magyar
igazolvány’’ és annak e célra rendszeresített melléklete
(a továbbiakban: oktatói kártya) együttesen igazolja.

18. §
(1) A határon túli magyar pedagógus és oktató a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekr´ól szóló
287/1997. (XII. 29.) Korm. rendeletben a határon túli
magyar pedagógus és oktató részére meghatározott utazási
kedvezményre jogosult.
(2) A határon túli magyar pedagógust és oktatót a szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillet´ó
kulturális kedvezményekr´ól szóló nemzeti kulturális örökség miniszterének rendeletében meghatározott kedvezmények is megilletik.
(3) A határon túli magyar pedagógus és oktató évenként
a költségvetési törvényben normatív, kötött felhasználású
támogatásként megállapított összegnek megfelel´ó hozzájárulást vehet igénybe szakirodalom (könyv, tankönyv,
jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához.
(4) A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya igazolja az
állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények
igénybevételére való jogosultságot is.

19. §
(1) A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya kiadásával, cseréjével, visszavonásával és nyilvántartásával
összefügg´ó hatósági ügyekben els´ó fokon az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban:
OKÉV) jár el.
(2) Az OKÉV eljárásában szakért´óként közrem´úködik
a határon túli magyar pedagógus szervezetek és hallgatói
szervezetek tagjaiból álló eseti tanácsadó szervezet.
(3) Az OKÉV els´ó fokú hatósági jogkörben eljárva
a) dönt a pedagógus-igazolvány, oktatói kártya kiadásáról, cseréjér´ól, pótlásáról, kiadásának megtagadásáról,
valamint visszavonásáról,
b) vezeti a pedagógus-igazolvány, valamint az oktatói
kártya nyilvántartásokat,
c) adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásokból,
d) gondoskodik a pedagógus-igazolvány, oktatói kártya
elvesztése, megsemmisülése tényének nyilvántartásba vételér´ól.
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A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya tartalmazza
a) a pedagógus, illetve oktató arcképét, családi és utónevét (magyarul és a lakóhelye szerinti szomszédos államban hivatalosan — latin bet´ús írásmóddal — használt módon), születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakcímét
vagy tartózkodási helyét,
b) a pedagógus-igazolvány, illetve oktatói kártya kiállításának napját, érvényességét jelöl´ó adatot (érvényesít´ó
matrica), okmányszámát,
c) a ,,Magyar igazolvány’’ okmányszámát,
d) a pedagógus, illetve oktató aláírását.

21. §
(1) A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya kiadására,
visszavonására irányuló eljárásban közrem´úköd´óként vesz
részt a kérelmez´ó lakóhelye szerint illetékes államban m´úköd´ó magyar külképviselet, illet´óleg a pedagógus-igazolvány, oktatói kártya kézbesítésében, valamit érvényesítésében közrem´úköd´ó megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatal.
(2) A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya kiadására irányuló eljárás akkor indul meg, ha a (4) bekezdésben meghatározott okiratok másolata, továbbá az (5) bekezdésben meghatározott igényl´ólap az OKÉV-hez megérkezik.
(3) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmez´ó már rendelkezzen ,,Magyar igazolvánnyal’’, vagy az iránt
korábban már kérelmet nyújtott be. A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya iránti kérelem a ,,Magyar igazolvány’’
iránti kérelemmel együtt is benyújtható.
(4) a) A határon túli magyar pedagógus a kedvezményekre
való jogosultságot az alábbi okiratokkal igazolhatja:
aa) pedagógiai, tanítói vagy óvópedagógusi szakképzettséget igazoló oklevéllel, és
ab) pedagógus, tanítói, óvópedagógus munkakör betöltését hitelt érdeml´óen igazoló okirattal, különösen a
munkáltató err´ól szóló igazolásával.
b) A határon túli magyar oktató a kedvezményekre való
jogosultságot az alábbi okiratokkal igazolhatja:
ba) fels´ófokú végzettségét igazoló oklevéllel, és
bb) olyan okirattal, amely hitelt érdeml´óen bizonyítja,
hogy a kérelmez´ó fels´óoktatási intézménnyel oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy megbízási
jogviszonyban áll.
(5) Az OKÉV-hez beérkez´ó igényl´ólapnak tartalmaznia
kell:
a) a kérelmez´ó arcképét és aláírását,
b) a pedagógusigazolványban, oktatói kártyában feltüntetésre kerül´ó személyes adatokat,
c) az igényl´ólap kiállításának helyét és idejét, az igényl´ólap sorszámát,
d) az oktatási intézmény nevét, mellyel a kérelmez´ó
munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll,
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e) a kérelmez´ó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
mellékletben szerepl´ó megyei (f´óvárosi) közigazgatási
hivatalok közül melyiknél kívánja átvenni pedagógusigazolványát, oktatói kártyáját,
f) a kérelmez´ó nyilatkozatát arról, hogy a pedagógusigazolvány, oktatói kártya érvényességi idejének lejártáig
hozzájárul az igényl´ólapon közölt személyes adatai kezeléséhez az eljárásban résztvev´ó szervek részér´ól.

22. §
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f) a tulajdonos ,,Magyar igazolványa’’ érvénytelenné
vált vagy visszavonták.
26. §
A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya a tanév befejezését követ´ó október hó 31. napjáig érvényes. Az érvényességi id´ó a 21. § (4) bekezdés ab), illetve bb) pontjában foglaltak ismételt igazolásával évente további egy évre meghosszabbítható.
27. §

(1) Az OKÉV a kérelmet elutasítja, ha
a) az oktatási intézmény, amely a 21. § (4) bekezdés
ab) , illetve bb) pontjában meghatározott okiratot kiállította, nem felel meg a Szátv. 11. § (1) bekezdése által meghatározott feltételeknek,
b) a kérelmez´ó már rendelkezik érvényes pedagógusigazolvánnyal, illetve oktatói kártyával,
c) a kérelmez´ó nem rendelkezik ,,Magyar igazolvánnyal’’.

A pedagógus-igazolvány, oktatói kártya formájára, el´óállítására, kiadására, cseréjére, pótlására és érvényesítésére a szomszédos államokban él´ó magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeir´ól szóló Korm. rendelet rendelkezéseit megfelel´óen kell alkalmazni.

(2) Az els´ófokú határozat ellen a kézhezvételét´ól számított 15 napon belül az Oktatási Minisztériumhoz lehet
fellebbezni.

A határon túli kihelyezett képzés

(3) Az OKÉV az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának ellen´órzéséhez a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
Választási Hivatalának nyilvántartásából igényelhet adatokat.
23. §
A pedagógus-igazolványt, oktatói kártyát a kérelmez´ó
az általa megjelölt, a mellékletben meghatározott megyei
(f´óvárosi) közigazgatási hivatalban veheti át.

24. §
A pedagógus-igazolványt, oktatói kártyát az OKÉV
visszavonja, ha
a) az adott személy ,,Magyar igazolványát’’ visszavonták,
b) a kérelmet el kellett volna utasítani,
c) a pedagógus-igazolvány, oktatói kártya érvénytelenné vált.
25. §
Érvénytelen a pedagógus-igazolvány, oktatói kártya, ha
a) az OKÉV azt visszavonta,
b) érvényességi ideje lejárt,
c) azt a tulajdonosa másra átruházta,
d) a jogosult adataiban olyan változás következett be,
amely megszünteti a jogosultságot,
e) ellopták, megsemmisült vagy elveszett,

28. §
Az állami és az államilag elismert nem állami fels´óoktatási intézmények (a továbbiakban: fels´óoktatási intézmények) székhelyen kívüli képzés formájában alapképzést
folytathatnak a Szátv. 1. § (1) bekezdése szerint felsorolt
szomszédos államokban (a továbbiakban: szomszédos államok).
29. §
(1) A fels´óoktatási intézmény székhelyen kívüli képzés
keretében a 28. §-ban foglaltak szerint els´ó alapképzésben
nappali és levelez´ó tagozaton akkor indíthat képzést, ha az
Ftv. 11/A. § (1) bekezdésében meghatározott engedéllyel
rendelkezik.
(2) A képzés távoktatásban a Magyar Akkreditációs
Bizottság támogató véleménye birtokábna indítható.

30. §
A 28—29. §-ok szerinti székhelyen kívüli képzés támogatásának forrását a központi költségvetésben az OM fejezetének célel´óirányzataként kell megtervezni. A célel´óirányzatként biztosított költségvetési forrás felhasználására a szomszédos államokban és Magyarországon kerül sor.

31. §
(1) Az oktatási miniszter a Határon Túli Magyarok
Hivatalával egyeztetve — a 30. § szerinti célel´óirányzat
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terhére — a székhelyen kívüli egyetemi vagy f´óiskolai alapképzés folytatásához az oklevél kiadásáért felel´ós fels´óoktatási intézménynek és a szomszédos államokban létesített konzultációs központoknak megállapodás alapján biztosít támogatást.
(2) A fels´óoktatási intézményeknek biztosított támogatás a 32. §-ban, a konzultációs központoknak biztosított
támogatás a 33. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok támogatására szolgál, amelynek felhasználási céljait a
megállapodás tartalmazza.

32. §
A fels´óoktatási intézmény feladatai a határon túli kihelyezett képzéssel kapcsolatosan
a) a 29. § szerinti engedély megszerzése,
b) az alapképzés tantervének, óra- és vizsgatervének
meghatározása,
c) a szomszédos államokban folyó képzés szakmai irányítása,
d) az alapképzési szakon az oktatás személyi feltételeinek biztosítása,
e) a hallgatói nyilvántartási feladatok ellátása,
f) a szükséges szakirodalmi ellátottság biztosítása.

33. §
(1) A konzultációs központ jogi személy.
(2) A konzultációs központ feladatai:
a) képzés infrastruktúrájának biztosítása
aa) tanterem, laboratórium, gyakorlóhely,
ab) könyvtár, gy´újtemény elérhet´ósége,
ac) tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztráció
tárgyi feltételei,
ad) oktatáshoz, konzultációhoz szükséges audiovizuális és számítógépes infrastruktúra,
ae) hallgatói, oktatói lakhatási lehet´óség,
af) hallgatói, oktatói étkezési lehet´óség;
b) a képzéshez szükséges hallgatói nyilvántartás biztosítása;
c) a hallgatók és a fels´óoktatási intézmény közötti kapcsolattartás;
d) a konzultációs központnak biztosított támogatás kezelése és elszámolása;
e) oktatók alkalmazása.
(3) A konzultációs központ a képzéshez kapott egyéb
forrásokról az Oktatási Minisztériumot rendszeresen tájékoztatja.

34. §
(1) A fels´óoktatási intézménnyel kötött, a 31. § (1) bekezdése szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell
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a) a támogatott fels´óoktatási intézmény nevét, székhelyét,
képvisel´ójét, az alapképzési szakot, amelyen a székhelyen
kívüli képzésben szakindítási engedéllyel folyik a képzés,
b) az engedélyezett hallgatói létszámot szakonként, évfolyamonként, tagozatonként,
c) támogatott nem állami fels´óoktatási intézmény esetében a fels´óoktatási intézmény adószámát, számlavezet´ó
bankjának nevét, bankszámlaszámát,
d) a támogatás felhasználási célját,
e) a szomszédos ország megnevezését, ahol a képzés
indul, illetve folyik,
f) a támogatás összegét és forrását, valamint a folyósításának módját és ütemezését,
g) a támogatás felhasználásának szabályait, ellen´órzését és a beszámolási kötelezettséget,
h) nem állami fels´óoktatási intézménynél a köztartozásokra vonatkozó nyilatkozatot.
(2) A megállapodás mellékletét képezi nem állami fels´óoktatási intézmény esetén a számlavezet´ó bank által ellenjegyzett azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás.
(3) A konzultációs központtal kötött megállapodásnak
tartalmaznia kell:
a) a támogató nevét, székhelyét, képvisel´ójének nevét,
b) a támogatás felhasználási célját,
c) a támogatás összegét és forrását, valamint folyósításának módját és ütemezését,
d) a támogatás felhasználásának szabályait, ellen´órzését és a beszámolási kötelezettségét,
e) a megállapodás felmondásának és a támogatás
visszakövetelésének eseteit.
(4) A konzultációs központtal kötött megállapodás mellékletét képezi a szervezetét és m´úködését leíró okirat
(szervezeti és m´úködési szabályzat).
(5) A megállapodás megkötésének határideje az adott
költségvetési év június 30-a.

35. §
(1) Az oktatási miniszter a költségvetési évet megel´óz´ó
év május 30-áig felméri és dönt a fels´óoktatási intézményeknek a szomszédos államokban els´óéves alapképzésre
felvehet´ó hallgatói összlétszámáról.
(2) Az OM fejezetében a szomszédos államokban folyó
székhelyen kívüli képzésre biztosított célel´óirányzat fels´óoktatási intézmények közötti felosztásáról az oktatási miniszter dönt.
(3) Az oktatási miniszter a megállapodásban — az éves
költségvetési törvényben biztosított forrás terhére — a
székhelyen kívül indított képzésben folyó alapképzési szakon, a képesítési követelményekben meghatározott id´ótartamban vállal kötelezettséget a képzés támogatására.

12378

MAGYAR KÖZLÖNY
36. §

(1) A fels´óoktatási intézmény szomszédos államokban
alapképzésre felvett hallgatóit a fels´óoktatási intézmények
képzési és fenntartási normatíva alapján történ´ó finanszírozásáról szóló 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet alapján
a fels´óoktatási intézmény költségtérítéses hallgatóiként
kell nyilvántartania.
(2) A Magyar Köztársaság költségvetésében biztosított
célel´óirányzat terhére indított képzésben részt vev´ó hallgatók részére csak olyan, nem kötelez´ó jelleggel igénybe
vett szolgáltatásokért állapíthatóak meg díjak, amelyek
nem kapcsolódnak a szak képesítési követelményeiben
foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez.
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szonyt a fels´óoktatási intézmény vezet´ójének el´ózetes
egyetértésével létesíthet.

39. §
(1) A szomszédos államban székhelyen kívüli képzésre
felvett nappali tagozatos hallgató pályázat útján képzési
támogatásban, tanulmányi ösztöndíjban részesülhet.
(2) A támogatás forrása a költségvetési törvény alapján
az OM fejezetében meghatározott célel´óirányzat terhére
— megállapodás alapján — a konzultációs központ számára biztosított támogatás.
(3) A képzési hozzájárulás, tanulmányi ösztöndíj mértékét, a juttatás elveit a konzultációs központ szervezeti és
m´úködési szabályzatában kell meghatározni.

37. §
(1) A fels´óoktatási intézmény szomszédos államokban
m´úköd´ó székhelyen kívüli képzésére jelentkez´ónek a fels´óoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános
szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdésében meghatározott jelentkezési lap(ok) benyújtásával lehet a felvételi eljárásban részt venni.
(2) A felvételi lapok benyújtásának határidejét a fels´óoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján az OM határozza meg.
(3) A felvételi eljárást és a felvételi vizsga követelményeit a fels´óoktatási intézmény saját hatáskörében, a felvételi szabályzatban határozza meg.
(4) A hallgatók tanulmányi és vizsgarendjét a fels´óoktatási intézmény a szabályzatában állapítja meg.

38. §
(1) A szomszédos államban folyó székhelyen kívüli képzés szervezeti keretét a fels´óoktatási intézmény a szervezeti
és m´úködési szabályzatában határozza meg.
(2) A székhelyen kívüli képzés keretében folyó alapképzés szakfelel´ósét az intézmény vezet´óje bízza meg.
(3) A székhelyen kívül folyó alapképzési szak képzésében a fels´óoktatási intézmény közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott oktatói és megbízási szerz´ódés alapján
foglalkoztatottak vesznek részt. A képzéshez kapcsolódó
személyzeti munka irányítása, a munkáltatói jogkör gyakorlása a fels´óoktatási intézmény vezet´ójének feladat- és
hatásköre, aki az intézmény szervezeti és m´úködési szabályzatban meghatározott módon dékánra vagy kari f´óigazgatóra ezen hatáskörét átruházhatja.
(4) A konzultációs központ a székhelyen kívüli képzéshez kapcsolódó oktatói feladatok ellátására munkavi-

40. §
(1) A székhelyen kívüli képzés létrehozása és fejlesztése
a szomszédos államban él´ó magyar közösség fels´óoktatási
képzési igényein alapul.
(2) A Határon Túli Fels´óoktatási Fejlesztési Tanács az
oktatási miniszter szakmai tanácsadó, javaslattev´ó testülete a határon túli székhelyen kívüli képzéssel kapcsolatos
ügyekben. Tagjait a szomszédos államban él´ó magyar közösség szakmai szervezetei véleményének kikérésével a
határon túli fels´óoktatási intézmények képvisel´óib´ól az
oktatási miniszter kéri fel.

41. §
(1) A szomszédos államokban magyar nyelv´ú képzést
folytató, az adott államban akkreditációt vállaló fels´óoktatási intézmények (tagozat, szak stb.) létesítéséhez, m´úködéséhez, fejlesztéséhez szükséges pénzügyi forrást, az e célból létrehozott közhasznú szervezett´ól pályázat útján lehet
igényelni.
(2) A támogatások adományozásának feltételeit a közhasznú szervezet és a Határon Túli Fels´óoktatási Fejlesztési Tanács által — az OM jóváhagyásával — kidolgozott
pályázati felhívás tartalmazza.

A nevelési-oktatási támogatás, a taneszköz-támogatás,
valamint a szomszédos állam fels´ófokú oktatási
intézményeiben folytatott tanulmányok támogatása
42. §
A Szátv. 14. §-ának hatálya alá tartozó személy a támogatások igénybevételéhez az erre rendszeresített formanyomtatványon pályázatot nyújthat be a Szátv. 25. § (1) be-
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kezdésében meghatározott külföldi közhasznú szervezethez, amely továbbítja azokat a magyarországi közhasznú
szervezethez (a továbbiakban: magyarországi khsz.).
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45. §

A taneszköz-támogatás mértéke megegyezik a költségvetési törvényében ugyanezen a címen meghatározott magyarországi normatíva összegével.

43. §
46. §
A beérkezett pályázatokat a magyarországi khsz. bírálja
el. Arra vonatkozóan, hogy a nevelési-oktatási intézmény
vagy annak része magyar nyelv´únek vagy magyar nyelven
tanítónak min´ósül-e, az adott szomszédos államban m´úköd´ó magyar szakmai szervezet(ek)nek a magyar oktatási
miniszter egyetértésével kialakított állásfoglalása az irányadó.

A Kormány döntése alapján a Szátv. 13. § (2) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott támogatások biztosításában közrem´úködhet más közhasznú szervezet is.

Záró rendelkezés
47. §

44. §

Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

A nevelési-oktatási támogatás mértéke a költségvetési
törvényben e célra rendelkezésre álló el´óirányzat egy f´óre
es´ó összege.

Dr. Pálinkás József s. k.,
oktatási miniszter

Melléklet a 47/2001. (XII. 29.) OM rendelethez

A pedagógus-igazolvány és oktatói kártya kézbesítésében közrem´úköd´ó megyei (f´óvárosi) közigazgatási hivatalok
székhelye és illetékessége
A közigazgatási
hivatal megnevezése

Székhelye

Kézbesítéssel
érintett személyi kör

Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal

Gy´ór

A Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

Pécs

A Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Szeged

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal

Miskolc

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

F´óvárosi Közigazgatási Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal
Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal

Budapest
Nyíregyháza

Jogosultak, a lakóhelyükt´ól függetlenül
Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Debrecen

Romániában lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Békés Megyei Közigazgatási Hivatal

Békéscsaba

Romániában lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak

Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Salgótarján

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkez´ó jogosultak
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Az oktatási miniszter
48/2001. (XII. 29.) OM
rendelet
a feln´óttképzést folytató intézmények nyilvántartásba
vételének részletes szabályairól
A feln´óttképzésr´ól 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján — a 7. § vonatkozásában a pénzügyminiszterrel egyetértésben — az alábbiakat rendelem el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Fktv. 3. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogalanyokra (a továbbiakban: feln´óttképzést folytató intézmény);
b) az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontra;
c) a Nemzeti Feln´óttképzési Intézetre (a továbbiakban:
NFI).
(2) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni — az
e rendeletben foglalt eltérésekkel — a fels´óoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
1. számú mellékletében felsorolt fels´óoktatási intézményekre, amennyiben az Fktv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott feln´óttképzési tevékenységet folytatnak, kivéve,
ha az egyúttal az Ftv. hatálya alá tartozó képzési tevékenységnek is min´ósül.

A nyilvántartásba vételi eljárás
2. §
(1) A feln´óttképzést folytató intézmény a feln´óttképzési
tevékenység megkezdésére kizárólag akkor jogosult, ha az
e rendelet szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: a
nyilvántartás) szerepel.
(2) A nyilvántartásba történ´ó bejegyzés két évig érvényes.
(3) A nyilvántartást az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont vezeti (a továbbiakban: a nyilvántartást
vezet´ó).
(4) A nyilvántartásba történ´ó bejegyzés önmagában nem
jelenti a feln´óttképzést folytató intézmény tevékenységének szakmai elismerését.
(5) A nyilvántartásba vétellel, illetve a nyilvántartásból
való törléssel kapcsolatos eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt kell
alkalmazni.
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A nyilvántartásba történ´ó felvételre irányuló
kérelem
3. §
(1) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a feln´óttképzést folytató intézmény a nyilvántartást vezet´ónek a székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságához nyújtja
be. A regionális igazgatóságok székhelyének címét és illetékességi területét e rendelet 1. számú melléklete határozza
meg.
(2) A nyilvántartásba vétel iránti, e rendelet 2. számú
melléklete szerinti kérelemhez csatolni kell:
a) a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvény hatálya alá tartozó kérelmez´ók esetében (ideértve
a közhasznú társaságot is) az illetékes cégbíróság által
kibocsátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát;
b) egyéb kérelmez´ók esetében — az Ftv. 1. számú mellékletében nevesített fels´óoktatási intézmények kivételével — a kérelmez´ó egységes szerkezetbe foglalt, hatályos
létesít´ó okiratát (alapító okiratát, alapszabályát), egyéni
vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, és a nyilvántartásukra illetékes hatóság által kiállított,
30 napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozólag, hogy a
kérelmez´ó a hatóság nyilvántartásában szerepel;
c) a képzésnek az Fktv. 3. § (2) bekezdés szerinti céljára
vonatkozó, általános célú képzés esetén a képzés pontos
megjelölésére is kiterjed´ó nyilatkozatot;
d) nyelvi képzés esetében az oktatott nyelveket és
nyelvvizsgák szintjeit megnevez´ó, az azonosítót tartalmazó, valamint a nyelvvizsga állami vagy nemzetközi elismertségét, annak szervezésére való jogosultságot, az akkreditációs számot megjelöl´ó nyilatkozatot;
e) szakmai célú képzés esetében a szakképesítéseket
megnevez´ó, az azonosítót tartalmazó, továbbá államilag elismert szakképesítések esetében a szakmai vizsgáztatás szervezésére való jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot;
f) a képzéshez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését és
azonosítóját tartalmazó nyilatkozatot;
g) annak igazolását, hogy a kérelmez´ónek nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása, továbbá a kérelmez´ónek nincs tartozása a Munkaer´ópiaci Alap Fejlesztési és Képzési Alaprésze; illetve
— amennyiben a kérelmez´ó a cs´ódeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény hatálya alá tartozó szervezet — nyilatkozatot arra
vonatkozólag, hogy a kérelmez´ó nem áll cs´ód-, végelszámolási és felszámolási eljárás alatt;
h) a nyilvántartásba vételi díj megfizetését igazoló
csekk másolatát.
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(3) A feln´óttképzési tevékenységeknek a (2) bekezdés
d)—f) pontjában megjelölt azonosítóit az oktatási miniszter közleménye határozza meg.

A nyilvántartás
4. §
(1) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a nyilvántartásba vett feln´óttképzést folytató intézmény megnevezését, székhelyét, levelezési címét;
b) közoktatási intézmény esetén az Oktatási Minisztérium által megállapított közoktatási azonosító számot,
c) a nyilvántartásba vételi számot;
d) a nyilvántartásba vétel id´ópontját;
e) a beszámolási kötelezettség teljesítésének határidejét;
f) a tervezett feln´óttképzési tevékenységnek az Fktv.
3. § (2) bekezdés szerinti célját, illetve a tervezett feln´óttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás formáját;
g) a nyelvi képzés esetén azt, hogy a képzés államilag
vagy nemzetközileg elismert nyelvvizsga megszerzésére
irányul-e, a nyelvvizsga szintjét, a nyelv(ek) megnevezését;
h) az államilag elismert nyelvvizsga szervezésének jogosultságát, az akkreditációs számot;
i) szakmai célú képzés esetén azt, hogy a képzés államilag vagy nemzetközileg elismert szakképesítés megszerzésére készít-e fel, a szakképesítés megnevezését;
j) államilag elismert szakképesítések esetében a szakmai vizsgáztatás szervezésére való jogosultságot, a jogosultságot megalapozó jogszabály számát, a szakképesítés
megnevezését;
k) az akkreditált feln´óttképzési program(ok) megnevezését és azonosítási számát;
l) a nyilvántartásból való törlés és a nyilvántartás felfüggesztésének id´ópontját és okát.
(2) A nyilvántartást vezet´ó a nyilvántartásba vett feln´óttképzést folytató intézmény részére az Fktv. 8. § (5) bekezdésében meghatározott tanúsítványt oly módon adja ki,
hogy a nyilvántartásba történ´ó bejegyzésr´ól értesítést, további esetekben igazolást állít ki.
(3) Az értesítés/igazolás tartalmazza:
a) a nyilvántartásba vétel tényét;
b) a feln´óttképzést folytató intézmény elnevezését,
székhelyét;
c) a nyilvántartásba vételi számot;
d) a nyilvántartásba vételnek és az érvényességi id´ó
lejáratának id´ópontját;
e) a nyilvántartást vezet´ó nevét, hivatalos bélyegz´ólenyomatát;
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f) a folytatni kívánt feln´óttképzési tevékenység(ek)
megnevezését, az azonosítószámát, sorszámozott felsorolásban.
(4) A értesítés/igazolás tartalmát érint´ó körülmények
megváltozása esetén a feln´óttképzést folytató intézmény a
8. § (1) bekezdése szerinti bejelentése alapján a nyilvántartást vezet´ó a változásokról igazolást ad ki, ez nem vonja
maga után a 11. § (2) bekezdésében el´óírt beszámolási kötelezettség id´ópontjának megváltozását.
(5) A nyilvántartásba vétel id´ópontja az értesítés kiadásának napja.
(6) A nyilvántartást vezet´ó a nyilvántartásból törölt feln´óttképzést folytató intézménynek az (1) bekezdésben
felsorolt adatait a törlést´ól számított öt évig köteles meg´órizni.

A nyilvántartásba vétel megtagadása
5. §
A nyilvántartást vezet´ó a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha
a) a kérelmez´ó nem csatolta a 3. § (2) bekezdésében
felsorolt mellékletek valamelyikét;
b) a kérelmez´ó által csatolt cégkivonatban, létesít´ó okiratban, vállalkozói igazolványban, nem szerepel a feln´óttképzési tevékenység és/vagy annak a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerben
(TEÁOR) meghatározott száma;
c) a kérelmez´ó korábban már szerepelt a nyilvántartásban, de a kérelem benyújtását megel´óz´ó öt éven belül a
nyilvántartásból amiatt törölték, mert nem tett eleget beszámolási kötelezettségének, illet´óleg az általa folytatott
feln´óttképzés neki felróható okból hiúsult meg.

6. §
A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos fellebbezést másodfokon az oktatási miniszter bírálja el.

Az igazgatási szolgáltatási díj
7. §
(1) A nyilvántartásba vételi eljárásért a kérelmez´ónek
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke tizenötezer
forint, mely az általános forgalmi adót is magában foglalja.
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(3) A nyilvántartásba vétel megtagadása elleni fellebbezés díja hétezer forint, amely az általános forgalmi adót is
magában foglalja.
(4) Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint a fellebbezés díját a nyilvántartást vezet´ó 10032000-0028263700000000 számú el´óirányzat-felhasználási keretszámlájára
kell befizetni.
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geszti. A feln´óttképzést folytató intézménynek a kérelmet
— amelyben a felfüggesztés okát meg kell jelölnie — a felfüggesztés kezd´ó id´ópontját megel´óz´óen legalább 30 nappal kell a nyilvántartást vezet´óhöz benyújtania.
(2) A nyilvántartásból való felfüggesztés hatálya alatt
álló feln´óttképzést folytató intézménynek a feln´óttképzési
tevékenységét szüneteltetnie kell.

(5) A nyilvántartást vezet´ó köteles a nyilvántartásba
vétel megtagadása elleni fellebbezés díját a kérelmez´ónek
visszatéríteni, amennyiben a fellebbezés alaposnak bizonyul.

(3) A felfüggesztés id´ótartama alatt a feln´óttképzést
folytató intézményt nem terhelik a nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek, kivéve a 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség.

(6) Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény
5. §-ának (1) bekezdése alapján a teljes személyes illetékmentességben részesül´óknek nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

(4) A nyilvántartásból felfüggesztett feln´óttképzést folytató intézmény a tevékenységének folytatását — annak
megkezdését megel´óz´óen legalább 30 nappal — köteles a
nyilvántartást vezet´ónek bejelenteni.

A feln´óttképzést folytató intézmény nyilvántartással
kapcsolatos kötelezettségei,
a nyilvántartást vezet´ó ellen´órzési jogosultsága

10. §

8. §
(1) A feln´óttképzést folytató intézménynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben, illetve annak mellékleteiben
meghatározott adataiban történ´ó változást, azok bekövetkeztét´ól számított 15 napon belül be kell jelentenie a nyilvántartást vezet´ónek.
(2) A feln´óttképzést folytató intézménynek az általa
folytatott képzési tevékenységgel kapcsolatos összes
— bármely médiumban megjelentetni szándékozott — hirdetésén jól olvashatóan fel kell tüntetnie a nyilvántartási
számát.
(3) Amennyiben a nyilvántartást vezet´ó — hivatalból
vagy kérelemre — azt állapítja meg, hogy a hirdetés megtévesztésre alkalmas, fogyasztóvédelmi, illetve reklámfelügyeleti eljárás lefolytatása céljából megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez´ó hatóságot.
(4) A nyilvántartást vezet´ó kérelemre köteles, illetve
hivatalból jogosult a nyilvántartásba bejegyzés érvényességének id´ótartama alatt ellen´órizni, hogy a nyilvántartásba
vétel feltételei továbbra is fennállnak.

(1) A feln´óttképzést folytató intézményt a nyilvántartást
vezet´ó törli a nyilvántartásból, ha
a) a nyilvántartott intézmény ezt kéri;
b) a nyilvántartott intézmény a bejegyzés érvényességének lejárta el´ótt nem kéri a nyilvántartásba vételi eljárás
megismétlését;
c) a rendeletben meghatározott beszámolási kötelezettségének — a hiánypótlásra való felszólítás után 15 napon belül — nem tesz eleget;
d) az általa folytatott feln´óttképzés neki felróható okból hiúsult meg;
e) a rendelet 8. § (1)—(2) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi; illetve tevékenységét — felszólítás
ellenére — jogszabályba ütköz´ó módon folytatja,
f) a nyilvántartott intézménynél olyan változások álltak
be, amelyek kizárnák a nyilvántartásba vételt.
(2) Törlésre a nyilvántartásba történ´ó bejegyzés érvényességének id´ótartama alatt kerülhet sor.
(3) A nyilvántartásból való felfüggesztésre és törlésre a
nyilvántartásba vételi eljárásra irányadó szabályokat kell
megfelel´óen alkalmazni.

A megismételt eljárás és a feln´óttképzést folytató
intézmény beszámolási kötelezettsége

A nyilvántartásból történ´ó felfüggesztés és törlés

11. §

9. §

(1) A nyilvántartásba történ´ó bejegyzés érvényességi
idejének lejártakor az eljárást meg kell ismételni.
Amennyiben a 3. § (2) bekezdésének a)— c) pontjában
szerepl´ó körülmények id´óközben megváltoztak, a megismételt eljárásban benyújtott kérelem tartalma és mellékletei tekintetében a nyilvántartásba vételi eljárásra vonat-

(1) A nyilvántartást vezet´ó — kérelemre — a nyilvántartott feln´óttképzést folytató intézményt a kérelemben megjelölt id´ótartamra, de legfeljebb a nyilvántartásba történ´ó
bejegyzés érvényessége napjáig a nyilvántartásból felfüg-
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kozó szabályok az irányadók. Ha a fenti körülmények változatlanok, az err´ól szóló nyilatkozattal együtt, a kérelemhez csak a 3. § (2) bekezdésének d)— e) pontjában el´óírt
igazolásokat kell csatolni. A kérelemben minden esetben
fel kell tüntetni a nyilvántartási számot is.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a feln´óttképzést
folytató intézmény köteles a nyilvántartásba vétele óta
eltelt két év alatt folytatott tevékenységér´ól beszámolót
készíteni, és azt a kérelemhez csatolni. A beszámoló tartalmát a rendelet 3. számú melléklete határozza meg.
(3) A nyilvántartást vezet´ó a feln´óttképzést folytató intézmények kétéves tevékenységbeszámolóit évente, a
tárgyévet követ´ó év január 31. napjáig átadja az NFI-nek,
amely a tárgyévet követ´ó év március 31. napjáig elkészíti az
Oktatási Minisztérium által el´óírt összesítéseket és elemzéseket.
(4) A nyilvántartott intézménynek az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelmét legkés´óbb a bejegyzés érvényességi idejének lejárta el´ótt 60 nappal kell benyújtania.
(5) Egyebekben a megismételt eljárásra a nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelel´óen
alkalmazni.

A nyilvántartás nyilvánossága, a nyilvántartást vezet´ó
tájékoztatási kötelezettsége
12. §
(1) A feln´óttképzést folytató intézmények nyilvántartása nyilvános.
(2) A nyilvántartás adatait és a mellékelt okiratokat
(a nyilvántartásba vételi kérelemhez, illetve egyéb nyilvántartási eljárással kapcsolatos kérelemhez mellékelt okirat)
a nyilvántartás helyén — a nyilvántartást vezet´ó ügyfélszolgálati rendjének keretei között — bárki megtekintheti,
azokról feljegyzést készíthet, és másolatot kérhet.
(3) A nyilvántartás vezet´óje az NFI — feladatai ellátása
érdekében történ´ó — megkeresésére köteles a soron kívüli
adatszolgáltatásra.

13. §
A nyilvántartást vezet´ó a nyilvántartásban szerepl´ó feln´óttképzést folytató intézmények listáját, az általuk folytatott feln´óttképzési tevékenységek feltüntetésével, évente
az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában, közlemény
formájában teszi közzé, illet´óleg minden hónap utolsó
napján érvényes állapotnak megfelel´óen a tárgyhót követ´ó
hónap 15. napjáig — els´ó alkalommal 2002. április 15.
napjáig — közzéteszi az Oktatási Minisztérium honlapján.
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Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeir´ól szóló
45/1999. (XII. 13.) OM rendelet 2. § (3)—(4) bekezdése és
19—28. §-ai hatályukat vesztik azzal, hogy az ezen miniszteri rendelet alapján az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézmények nyilvántartásába vett intézmény
bejegyzése a nyilvántartásba vételt´ól számított két évig
e rendeletben meghatározott nyilvántartásba vétellel min´ósül egyenérték´únek, és az intézményt nem mentesíti a
külön jogszabály által el´óírt akkreditációs eljárás lefolytatása alól.
(3) Azon feln´óttképzést folytató intézmények, amelyek
a (2) bekezdésben megjelölt jogszabály szerinti nyilvántartásban nem szerepelnek, a feln´óttképzési tevékenységüket
abban az esetben folytathatják kérelmük elbírálásáig, ha
legkés´óbb 2002. március 31. napjáig benyújtják a nyilvántartásba történ´ó felvétel iránti kérelmüket.
(4) A 2001. december 31. napjáig benyújtott és még el
nem bírált kérelmek tárgyában az eljárást a (2) bekezdésben megjelölt jogszabály alapján, az abban meghatározott
nyilvántartást vezet´ó folytatja le.
(5) A rendelet hatálybalépését megel´óz´óen, a (2) bekezdésben megjelölt jogszabály alapján nyilvántartásba vett
intézmények a tanúsítvány tartalmát érint´ó körülmények
megváltozását, illet´óleg a kétéves tevékenységr´ól szóló
— e rendelet 3. sz. mellékletében szabályozott tartalmú —
beszámolóikat a nyilvántartást vezet´ónek az intézmény
székhelye szerint illetékes — e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt — regionális igazgatóságához nyújtják be.

15. §
(1) A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók
részére szervezett szakképzéssel teljesít´ó hozzájárulásra
kötelezettek költségei elszámolásának feltételeir´ól és az
elszámolás szabályairól szóló 32/2001. (IX. 14.) OM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,b) A feln´óttképzésr´ól szóló 2001. évi CI. törvény 16. §
(2) bekezdés szerinti képzési programot benyújtották.’’
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogszabály alkalmazásában tanúsítványon az e rendelet 4. § (3) bekezdésében
meghatározott értesítést/igazolást is érteni kell.
Dr. Pálinkás József s. k.,
oktatási miniszter
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1. számú melléklet
a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez

Az Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont
(OKÉV) regionális igazgatóságainak elnevezése, székhelye és illetékességi területe
1. OKÉV Közép-magyarországi R egionális Igazgatósága 1052 Budapest, Városház u. 7.
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye
2. OKÉV Nyugat-dunántúli R egionális Igazgatósága
9024 Gy´ór, Bem tér 15.
Illetékességi területe: Gy´ór-Moson-Sopron megye, Zala
megye, Vas megye
3. OKÉV Közép-dunántúli R egionális Igazgatósága
8200 Veszprém, Óváros tér 21.
Illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye,
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4. OKÉV Dél-dunántúli R egionális Igazgatósága 7400
Kaposvár, Szántó I. u. 5.
Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye,
Tolna megye,
5. OKÉV Észak-magyarországi R egionális Igazgatósága 3530 Miskolc, Városház tér 5.
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye, Nógrád megye
6. OKÉV Észak-alföldi R egionális Igazgatósága 4025
Debrecen, Simonffy u. 2.A.
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
7. OKÉV Dél-alföldi R egionális Igazgatósága 6722
Szeged, Pet´ófi sugárút 3.
Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye

2. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez
Kérelem
A feln´óttképzést folytató intézmény:
statisztikai számjele:
törzsszám: az adószám
els´ó nyolc számjegye

szakágazat,
f´ószakma,
szakmakód

gazdálkodási
forma

megye

A feln´óttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM
rendelet alapján kérem az alábbi intézmény nyilvántartásba vételét:
Az intézmény neve: ...........................................................................................................................................................................
Az intézmény székhelye:

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

Az intézmény levelezési címe: .........................................................................................................................................................
Telefonszáma: .................................................................. Faxszáma: ...........................................................................................
E-mail címe (ha van): .........................................................................................................................................................................
A közoktatási intézmény esetén az intézmény OM azonosítója:
Az intézmény korábbi nyilvántartási száma iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmények esetén a
45/1999. (XII. 13.) OM rendelet szerint
A feln´óttképzési tevékenység célja
Általános képzés

Nyelvi képzés

Szakmai képzés

Szolgáltatás

Egyúttal kijelentem, hogy a társaság nem áll cs´ód-, vég- és felszámolási eljárás alatt.
A kérelemhez csatolt összes dokumentumok száma: ......................... db.
Dátum: ................................................
P. H.
.......................................................
cégszer´ú aláírás
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3. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez

Beszámoló
a

nyilvántartási számú

feln´óttképzést folytató intézmény tevékenységér´ól
év

hó

nap és

év

hó

nap között

A képz´ó intézmény neve: ...................................................................................................................................................................
székhelye:

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

Az intézmény akkreditációs tanúsítványának száma (ha van)
1. A képzést végz´ó oktatók adatai:
1.1. F´óállású oktatók száma:

ebb´ól n´ók

1.2. A f´óállású oktatók megoszlása iskolai végzettség szerint
egyetemi végzettség´ú
ebb´ól pedagógiai végzettséggel rendelkez´ók száma

ebb´ól n´ók

f´óiskolai végzettség´ú
ebb´ól pedagógiai végzettséggel rendelkez´ók száma

ebb´ól n´ók

középiskolai végzettséggel rendelkez´ó
oktatók száma

ebb´ól n´ók

1.3. A képz´ó intézménnyel munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban (megbízás, vállalkozás) álló oktatók száma

ebb´ól n´ók

1.4. Az 1.3. pont szerinti oktatók iskolai végzettség szerinti megoszlása
egyetemi végzettség´ú
ebb´ól pedagógiai végzettséggel rendelkez´ók száma

ebb´ól n´ók

f´óiskolai végzettség´ú
ebb´ól pedagógiai végzettséggel rendelkez´ók száma

ebb´ól n´ók

középiskolai végzettséggel rendelkez´ó
oktatók száma

ebb´ól n´ók

2. Az oktatására rendelkezésre álló helyiségek adatai
Saját rendelkezés´ú helyiségek
Sorszám

Irányítószám

Cím

A fér´óhelyek száma
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Rendszeresen rendelkezésre álló, bérelt helyiségek
Sorszám

Irányítószám

Cím

A fér´óhelyek száma

3. Feln´óttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
A szolgáltatás azonosítója

A szolgáltatásban résztvev´ók száma

Ebb´ól az Fktv. szerint támogatottak száma

4. A beszámolási id´ószakban folytatott képzések képzési programjainak szerkezete
programok száma
ebb´ól:

saját fejlesztés´ú
programok

központi
programok

központi + saját
fejlesztés´ú
programok

egyéb pl. más
képz´ó intézményt´ól
vásárolt programok

Általános feln´óttképzés
Nyelvi képzés
Állam által elismert szakképesítést nyújtó képzés (OKJ)
A szakképzési törvény szerinti
OKJ-n kívüli képzés
Hatósági jelleg´ú képesítésekre
felkészít´ó képzés
Okleveles könyvvizsgálói képesítésre felkészít´ó képzés
Feln´óttképzési szolgáltatás

Kelt:..................................................
A beszámoló elkészítésért felel´ós vezet´ó

A kitölt´ó

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

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

beosztása: .............................................................................

beosztása: ...........................................................

telefonszáma: .......................................................................

telefonszáma: .....................................................

cégszer´ú aláírása: ................................................................

aláírása: ..............................................................
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1. számú melléklet
a 49/2001. (XII. 29.) OM rendelethez

Az oktatási miniszter
49/2001. (XII. 29.) OM
rendelete
a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 7/1996. (VII. 9.) MKM rendelet,
valamint a közalkalmazottak jogállását érint´ó
kérdésekr´ól szóló 30/2000. (X. 11.) OM rendelet
módosításáról
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 87. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján
— a nemzeti kulturális örökség miniszterével egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
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[1. számú melléklet
a 7/1996. (VII. 9.) MKM rendelethez]
A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek
Az Oktatási Minisztérium 2001. évi intézményi címrendje
Sorszám

Intézmény megnevezése

1.

OM Gazdálkodási F´óosztály, Budapest

2.

OM Alapkezel´ó Igazgatósága, Budapest

3.

OM Szolgáltató Intézmény, Budapest

4.

Magyar UNESCO Bizottság, Budapest
Egyetemek, f´óiskolák

1. §

5.

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest

Az Lt. végrehajtására kiadott 7/1996. (VII. 9.) MKM
rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

6.

Debreceni Egyetem, Debrecen

7.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

8.

Szent István Egyetem, Gödöll´ó

9.

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

2. §
(1) A közalkalmazottak jogállását érint´ó kérdésekr´ól
szóló 30/2000. (X. 11.) OM rendelet (a továbbiakban: R .)
1. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1. § E rendelet hatálya az oktatási miniszter irányítása
alatt álló költségvetési szervek közül a
Regionális munkaer´ó-fejleszt´ó és -képz´ó központokra,
Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárságára,
Professzorok Házára,
OM Szolgáltató Intézményére,
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központra,
Nemzeti Szakképzési Intézetre,
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Irodára,
Márton Áron Szakkollégiumra,
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetre,
Balassi Bálint Intézetre,
OM Alapkezel´ó Igazgatóságára
és az e szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki, a 17. § (4) bekezdésében foglalt eltéréssel.’’

10.

Miskolci Egyetem, Miskolc

11.

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

12.

Pécsi Tudományegyetem, Pécs

13.

Semmelweis Egyetem, Budapest

14.

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

15.

Veszprémi Egyetem, Veszprém

16.

Budapesti Gazdasági F´óiskola, Budapest

17.

Budapesti M´úszaki F´óiskola, Budapest

18.

Dunaújvárosi F´óiskola, Dunaújváros

19.

Kecskeméti F´óiskola, Kecskemét

20.

Nyíregyházi F´óiskola, Nyíregyháza

21.

Tessedik Sámuel F´óiskola, Szarvas

22.

Budapesti M´úszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Budapest

23.

Liszt Ferenc Zenem´úvészeti Egyetem, Budapest

(2) Az R . 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

24.

Magyar Iparm´úvészeti Egyetem, Budapest

25.

Magyar Képz´óm´úvészeti Egyetem, Budapest

3. §

26.

Színház- és Filmm´úvészeti Egyetem, Budapest

27.

Berzsenyi Dániel F´óiskola, Szombathely

28.

Eszterházy Károly F´óiskola, Eger

29.

Szolnoki F´óiskola, Szolnok

Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Pálinkás József s. k.,
oktatási miniszter
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Sorszám

Intézmény megnevezése

30.

Magyar Táncm´úvészeti F´óiskola, Budapest

31.

Széchenyi István F´óiskola, Gy´ór

32.

Eötvös József F´óiskola, Baja
Továbbképz´ó Intézetek

33.

Idegennyelvi Továbbképz´ó Központ, Budapest

34.

BKÁE Közgazdasági Továbbképz´ó Intézet,
Budapest

35.

ELTE Jogi Továbbképz´ó Intézet, Budapest

Intézmény megnevezése

55.

Kecskeméti Regionális Munkaer´ófejleszt´ó és
Képz´ó Központ, Kecskemét

56.

Budapesti Munkaer´ópiaci Intervenciós Központ, Budapest

57.

Nyíregyházi Regionális Munkaer´ófejleszt´ó és
Képz´ó Központ, Nyíregyháza

58.

Szombathelyi Regionális Munkaer´ófejleszt´ó
és Képz´ó Központ, Szombathely

Egyéb oktatási intézmények
36.

Állami Artistaképz´ó Intézet, Budapest

37.

Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, Kecskemét

38.

Márton Áron Szakkollégium, Budapest

2. számú melléklet
a 49/2001. (XII. 29.) OM rendelethez
[1. számú melléklet
a 30/2000. (X. 11.) OM rendelethez]

Orsz. Ped. Könyvtár és Múzeum
39.

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,
Budapest

A magasabb vezet´ói beosztású és vezet´ói beosztású
közalkalmazottak vezet´ói pótléka

Kutató és szolgáltató intézetek
Beosztás megnevezése

40.

Oktatáskutató Intézet, Budapest

41.

Balassi Bálint Intézet, Budapest

42.

Professzorok Háza, Budapest

43.

Országos Közoktatási Intézet, Budapest

44.

Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest

45.

Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató
Intézmény, Budapest

46.

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda (NIIF Iroda), Budapest

47.

Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága,
Budapest

48.

Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont, Budapest

49.

Nyelvvizsgáztatási
Budapest

Akkreditációs

Központ,

Regionális átképz´ó központok
50.

Észak-Magyarországi Regionális Munkaer´ófejleszt´ó és Képz´ó Központ, Miskolc

51.

Debreceni Regionális Munkaer´ófejleszt´ó és
Képz´ó Központ, Debrecen

52.

Pécsi Regionális Munkaer´ófejleszt´ó és Képz´ó
Központ, Pécs

53.

Székesfehérvári Reg. Munkaer´ófejleszt´ó és
Képz´ó Központ, Székesfehérvár

54.

Békéscsabai Regionális Munkaer´ófejleszt´ó
és Képz´ó Központ, Békéscsaba

Vezet´ói
pótlék
mértéke %

I. Magasabb vezet´ói beosztások
I.1. Intézményvezet´ó:
F´óigazgató
F´ótitkár
Igazgató

300
300
300

I.2. Intézményvezet´ó-helyettes:
F´óigazgató-helyettes
F´ótitkárhelyettes
Igazgatóhelyettes

250
250
250

I.3. Ügyvezet´ó igazgató
Gazdasági igazgató

250
250

I.4. Szakigazgató
Szakigazgató-helyettes

225
225

II. Vezet´ói beosztások
Igazgatóhelyettes
Irodavezet´ó, programigazgató
Titkárságvezet´ó
F´óosztályvezet´ó
F´óosztályvezet´ó-helyettes
Osztályvezet´ó, szektorvezet´ó
Osztályvezet´ó-helyettes
Részlegvezet´ó, intézetvezet´ó
Csoportvezet´ó

200
200
200
200
175
150
125
125
100

2001/158. szám

III. rész

MAGYAR KÖZLÖNY

HATÁROZATOK

A Kormány határozatai

2. A Közalapítvány alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételét követ´óen az Magyar Közlönyben közzé
kell tenni.
Felel´ós: egészségügyi miniszter
Határid´ó: a Közalapítvány nyilvántartásba vételét
követ´óen azonnal

A Kormány
1143/2001. (XII. 29.) Korm.
határozata
a Magyar Koraszülött Ment´ó Közalapítvány
létrehozásáról
1. A Kormány
a) a Polgári Törvénykönyvr´ól szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-a alapján az egészségügyr´ól szóló 1997. évi
CLIV. törvény 94—96. §-ában megfogalmazott állami közfeladatok végrehajtásában történ´ó közrem´úködés érdekében, a koraszülött és a beteg újszülött mentés egységes
országos rendszerének kialakítása céljából létrehozza a
Magyar Koraszülött Ment´ó Közalapítványt;
b) felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a
Közalapítvány alapítványi és közhasznúsági nyilvántartásba
vétele érdekében az illetékes bíróságnál az alapító nevében
eljárjon;
Felel´ós: egészségügyi miniszter
Határid´ó: azonnal
c) felhívja az egészségügyi minisztert, hogy alapítvány
indulásához az EüM költségvetési fejezete ,,mentés fejlesztése’’ el´óirányzata terhére 20 millió, az ,,Országos Ment´ószolgálat’’ el´óirányzata terhére 50 millió forintot a Közalapítvány számára biztosítson;
Felel´ós: egészségügyi miniszter
Határid´ó: a Közalapítvány nyilvántartásba vételét
követ´óen azonnal
d) felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a
Közalapítvány nyilvántartásba vételét követ´óen az alapító
jogokat — az alapító okirat módosítását kivéve — gyakorolja, a Közalapítvánnyal közhasznúsági szerz´ódést
kössön, és ennek keretében a koraszülött mentés finanszírozását folyamatosan biztosítsa, a Közalapítvány m´úködését folyamatosan kísérje figyelemmel, rendszeres éves
beszámolóját értékelje, és a szükséges intézkedéseket
tegye meg;
e) felhívja az egészségügyi minisztert, hogy egy év elteltével és azt követ´óen évente adjon tájékoztatást a Kormánynak a Közalapítvány m´úködésér´ól.
Felel´ós: egészségügyi miniszter
Határid´ó: folyamatos
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Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1144/2001. (XII. 29.) Korm.
határozata
a gödöll´ói Grassalkovich Kastély m´úemléki
helyreállításával és fejlesztésével kapcsolatos
intézkedésekr´ól
1. A Kormány egyetért azzal a célkit´úzéssel, hogy a
gödöll´ói Grassalkovich-kastélyegyüttes hosszú távú hasznosítási program alapján a régió kulturális és idegenforgalmi központjává váljék.
2. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 33. §-ának (1) bekezdése és 42. §-a,
valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 36. §-ának
(1) bekezdése alapján a Grassalkovich-kastélyegyüttes
m´úemléki helyreállítása érdekében a Gödöll´ói Királyi
Kastély Kht. által igényelt hitelfelvételhez 1,3 milliárd
forint összeg erejéig — a t´óke és járulékai visszafizetésére — készfizet´ó kezességet vállal a mellékletben foglaltak szerint. A kezességvállalás feltétele, hogy a közhasznú társaság a hitel nyújtására nyilvános pályázatot
írjon ki. A készfizet´ó kezességet a kedvez´ó feltételekkel
történ´ó hitelfelvételhez f´úz´ód´ó érdek indokolja. A Kormány a kezességvállalási díj megfizetését´ól eltekint.
Felel´ós: pénzügyminiszter
Határid´ó: a közhasznú társaság hitelfelvételével
összhangban
3. A Kormány egyetért azzal, hogy a további m´úemléki
helyreállítás megvalósítása, valamint a hosszú távú hasznosítás érdekében új épületek (szálloda, konferenciaközpont) létrehozásához a Gödöll´ói Királyi Kastély Kht.
befektet´ói eszközöket vegyen igénybe. A befektet´ói szerepvállalástól függ´óen meg kell vizsgálni, hogy a kastélyegyüttes helyreállítása igényel-e további központi költségvetési
támogatást.
Felel´ós:

nemzeti kulturális örökség minisztere
környezetvédelmi miniszter
Határid´ó: folyamatos
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4. A gödöll´ói kastélyegyüttes állami tulajdonban lév´ó
részeit a Gödöll´ói Királyi Kastély Kht. kezelésébe kell
átadni.
Felel´ós:

környezetvédelmi miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: 2001. december 31.
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13. A kezesség érvényesítésének valószín´úsítése évenként: 0.
14. A kezességre vonatkozó szerz´ódés aláírásának várható id´ópontja: a Gödöll´ói Királyi Kastély Kht. hitelfelvételével összhangban.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
az 1144/2001. (XII. 29.) Korm. határozathoz
Adatlap
a Kormány központi költségvetés terhére történ´ó
egyedi kezességvállalásához
1. Felhatalmazás megjelölése: 2000. évi CXXXIII. törvény 36. § (1) bekezdése.
2. Nemzeti érdek megnevezése: a Grassalkovich
Kastély m´úemléki helyreállításához f´úz´ód´ó érdek.
3. Kezességvállalás indoka: a beruházás kedvez´ó feltételekkel történ´ó finanszírozása.
4. Kezességvállalás mértéke vagy összege: 1300,0 millió
forint.
5. Kezességvállalás feltételei: a 151/1996. (X. 1.) Korm.
rendeletben el´óírtaknak megfelel´óen, kezességvállalási díj
kikötése nélkül.
6. Közbeszerzésekr´ól szóló törvény alkalmazása: a Kbt.
hatálya alá tartozik.
7. Hitelfelvev´ó vagy fizetésre kötelezett megnevezése:
Gödöll´ói Királyi Kastély Közhasznú Társaság.
8. Hitelnyújtó megnevezése: a hitelfelvev´ó köteles a
hitelnyújtásra pályázatot kiírni.
9. Kezesség típusa: készfizet´ó kezesség.
10. A típus megválasztásának indoka: a kezesség a
hitelszerz´ódés biztosítékául szolgál, a kedvez´ó hitelfeltételek elnyerése érdekében szükséges.
11—12. A kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség esedékessége évenként: 2004—2005. évben, évi
egyenl´ó részletekben.

A Kormány
1145/2001. (XII. 29.) Korm.
határozata
a családi gazdálkodók kedvezményes hitelezéséhez
kapcsolódó állami kezességvállalásról

1. A Kormány hozzájárul ahhoz, hogy a 2002. évi tavaszi
és ´ószi gabonavetési hitelekhez szükséges állami kezességvállalásról, illetve a 1060/2001. (VI. 26.) Korm. határozat
módosításáról, valamint a 2001. és 2002. évi költségvetési
törvényben 2002. évre biztosított 15,0 Mrd Ft kezességvállalási keret felhasználásáról szóló 1149/2001. (XII. 29.)
Korm. határozat 2. b), illetve 3. pontjában meghatározott
összesen 22.600 millió forint állami kezességvállalási keret
a mez´ógazdasági családi gazdálkodók Magyar Fejlesztési
Bank Rt. által finanszírozott hitelprogramjához a következ´ó feltételekkel kerüljön felhasználásra
a) a családi gazdálkodók a telephely (tanya, telep, major) megvásárlásához, létesítéséhez, korszer´úsítéséhez, továbbá a gazdálkodáshoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez a felvett hitel t´ókeösszegének 60%-áig terjed´ó
készfizet´ó állami kezességvállalásban részesülhetnek,
b) a készfizet´ó állami kezességvállalás fenti mértéke a
hitelszerz´ódés keltét´ól számított legfeljebb 5 évig terjed´ó
id´ótartamra vonatkozik, ezt követ´ó változtatása ügyében a
Kormány újabb döntést hoz.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Határid´ó: azonnal
2. A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 43. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kezességvállalási díj megfizetését´ól eltekint.
Felel´ós: pénzügyminiszter
Határid´ó: azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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8. Hitelnyújtó
megnevezése:
Kreditanstalt
für
Wiederaufbau (KfW; német Újjáépítési és Hitelbank).

A Kormány
1146/2001. (XII. 29.) Korm.
határozata

9. A hitel összege: 30 700 000,00 EUR .

a könny´ú dízel motorkocsik beszerzéséhez szükséges
hitel felvételéhez kapcsolódó állami kezességvállalásról
A Kormány az 1043/1998. (IV. 3.) Korm. határozatnak
megfelel´óen az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 33. és 42. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2001.
és 2002. évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII.
törvény 37. §-a alapján egyetért azzal, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) a MÁV Rt. részére 13 db könny´ú
dízel motorkocsi (sínbusz) beszerzéséhez szükséges forrás
biztosítása érdekében — a központi költségvetés terhére
állami készfizet´ó kezességvállalással, a kezességvállalási
díj elengedése mellett — 30,7 millió EUR (7,7 Mrd Ft)
hosszú lejáratú hitelszerz´ódést kössön a német Újjáépítési
és Hitelbankkal (KfW).
Felel´ós:

pénzügyminiszter
közlekedési és vízügyi miniszter
Határid´ó: azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 1146/2001. (XII. 29.) Korm. határozathoz
Adatlap
a Kormány központi költségvetés terhére történ´ó
kezességvállalásaihoz
1. Felhatalmazás megjelölése: kölcsönszerz´ódés létrehozásának engedélyezése (KfW-MFB 30,7 millió EUR) az
1992. évi XXXVIII. törvény 42. §-ának (1) bekezdése és a
2000. évi CXXXIII. törvény 37. §-a, valamint a 1043/1998.
(IV. 3.) Korm. határozat alapján.
2. Nemzeti érdek megnevezése: a MÁV R t. nem villamosított vonalain lebonyolódó vasúti személyszállítás
színvonalának, gazdaságosságának és versenyképességének javítását, egyúttal a környezeti ártalmak csökkentését
is lehet´óvé tev´ó könny´ú, dízel motorkocsik beszerzése.
3. Kezességvállalás indoka: a MÁV R t. saját forrása
hiányában a járm´ú beszerzéshez szükséges hitel forrás biztosításához.
4. Kezességvállalás
mértéke
30 700 000,00 EUR ; 7 725,0 M HUF.

vagy
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összege:

5. Kezességvállalás feltételei: feltétel nélküli.
6. Közbeszerzésekr´ól szóló törvény alkalmazása: a hitel
felhasználásakor alkalmazásra kerül.
7. Hitelfelvev´ó vagy fizetésre kötelezett megnevezése:
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság.

10. Kezesség típusa: készfizet´ó kezesség.
11. A típus megválasztásának indoka: a hitel biztosítékául a hitelt nyújtó bank az állam kezességvállalását kéri.
12. A kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség esedékessége évenként (millió Ft és/vagy devizanem
egy tizedessel):
Év

EUR

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
Összesen:

M HUF*

3 070 000,0
3 070 000,0
3 070 000,0
3 070 000,0
3 050 000,0
3 070 000,0
3 070 000,0
3 070 000,0
3 070 000,0
3 070 000,0
30 700 000,0

772,5
772,5
772,5
772,5
772,5
772,5
772,5
772,5
772,5
772,5
7 725,0

13. A kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség esedékessége évenként (millió Ft, t´óke + járulék +
árfolyamváltozás hatása együtt):
Év

M HUF**

2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
Összesen:

19,3
92,4
207,5
286,0
285,2
1 050,6
1 022,1
994,2
965,0
936,5
908,0
879,8
850,9
822,4
793,9
10 113,8

* 2001. 11. 30-i MNB hivatalos EUR devizaárfolyam: 251,63 Ft/Euro.
** 2001. 11. 30-i MNB hivatalos EUR devizaárfolyam 251,63 Ft/Euro;
2001. 11. 30-i 6 havi Euribor 3,242% p.a.; kamat: 6 havi Euribor + 0,40%
p.a.; rendelkezésre tartási díj: 0,25% p.a.; kezelési költség: 76,694 EUR
(150.000 DEM).
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14. A kezesség érvényesítésének valószín´úsége évenként
(millió Ft) (a 12. sor alapján).
Az érvényesítés nincs tervezve.
15. A kezességre vonatkozó szerz´ódés aláírásának várható id´ópontja: 2001.

A Kormány
1147/2001. (XII. 29.) Korm.
határozata
a magyar labdarúgás utánpótlás-nevelése szervezeti
rendszerének megújítását szolgáló Bozsik Programhoz
kapcsolódó állami kezességvállalásról
1. A Kormány áttekintve a magyar labdarúgás utánpótlás-nevelése szervezett rendszerének megújítását szolgáló
Bozsik Program (a továbbiakban: Program) jelenlegi állását az alábbiakról határozott.
2. A Program két szakmai részb´ól tev´ódik össze, melyek
megvalósítását a következ´ók szerint kell elvégezni:
a) az iskolai labdarúgó utánpótlás-nevelést a tanulók
lehet´ó legszélesebb körének bevonásával kell biztosítani.
A Program ezen része végrehajtásának szakmai felel´óse az
ifjúsági és sportminiszter. A végrehajtáshoz szükséges
költségek fedezetét az Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet költségvetése biztosítja,
b) az egyesületi min´óségi labdarúgás utánpótlás-színvonalának biztosításáért a Magyar Labdarúgó Szövetség
(a továbbiakban: MLSZ ) tartozik szakmai felel´ósséggel.
A végrehajtáshoz szükséges költségek fedezetére a
Kormány kezességet vállal.
3. A Kormány tudomásul veszi, hogy a Hivatásos Labdarúgás Fejlesztési Kötvény névértékére szóló állami kezességvállalásról készített 1021/2001. (III. 14.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt, a Magyar Hivatásos Labdarúgó
Liga által alapított és annak 100%-os tulajdonában álló
Profi Liga Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által kibocsátott 8,3 milliárd forint érték´ú kötvényre egyszer´ú kezességvállalással biztosított kötvényb´ól 3,1 milliárd forint került
kibocsátásra, 5,2 milliárd forint nem került felhasználásra.
4. A Kormány hozzájárul ahhoz, hogy a fel nem használt
5,2 milliárd Ft érték´ú maradványösszeg a 2. b) pontban
foglalt feltételek szerint az egyesületi min´óségi labdarúgás
utánpótlása színvonalának emelését szolgáló Programra
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kerüljön felhasználásra. Az 5,2 milliárd forint összeg´ú kezességvállalás nem jelent újabb terhelést a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi
CXXXIII. törvény 36. § (1) bekezdésében megállapított
3%-os kezességvállalási keret terhére.
5. A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ának (1) bekezdésében és a 42. §-ában, illetve a Magyar Köztársaság 2001.
és 2002. évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII.
törvény 36. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján egyszer´ú kezességet vállal az MLSZ által a Magyar
Fejlesztési Banktól felveend´ó 5,2 milliárd forint érték´ú
hitel és a hozzá kapcsolódó kamat, valamint egyéb járulékos költségek megfizetésére.
6. A Kormány a kezességvállalással biztosított 5,2 milliárd Ft felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérésére, koordinálására és ellen´órzésére felel´ós személyt jelöl ki.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
ifjúsági és sportminiszter
Határid´ó: folyamatos
7. A Kormány felkéri az érintett minisztereket, hogy az
5,2 milliárd forint érték´ú hitel és a hozzá kapcsolódó kamat, valamint egyéb járulékos költségek fedezetét a
2003—2005. évekre vonatkozó költségvetési törvények
el´ókészítése során az Ifjúsági és Sportminisztérium fejezetében tervezzék.
Felel´ós:

ifjúsági és sportminiszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: folyamatos
8. A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII. törvény
43. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 151/1996. (X. 1.)
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a kezességvállalási díj megfizetését´ól eltekint.
9. A Kormány és az MLSZ a Programban foglalt célok
megvalósítását szolgáló ügyek vitelére külön megállapodást köt.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
ifjúsági és sportminiszter
Határid´ó: 2002. január 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1148/2001. (XII. 29.) Korm.
határozata
a Debrecenben felépítend´ó új, többcélú
rendezvénycsarnok felépítésének és a meglév´ó
Hódos Imre Sportcsarnok felújításának
finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Debrecen városa
által elnyert, a 2002. évi feln´ótt tornász világbajnokság
megrendezése érdekében egy új, többcélú sportcsarnok
épüljön Debrecenben. A Kormány a Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Korlátolt Felel´ósség´ú Társaság
(székhelye: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4., cégjegyzék száma:
09-09-008449) (a továbbiakban: kötelezett) által felvett
bankhitelt készfizet´ó kezességvállalással biztosítja, illetve
a hitel visszafizetéséhez szükséges összeget az Ifjúsági és
Sportminisztérium költségvetési fejezetébe betervezi. A
Kormány a kezességvállalás feltételéül szabja, hogy Debrecen Város Önkormányzata megállapodást köt az Ifjúsági
és Sportminisztériummal a felépül´ó csarnok üzemeltetésére, legkés´óbb a készfizet´ó kezesi szerz´ódés megkötéséig.
2. A Kormány a fenti célok megvalósítása érdekében az
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 33. §-ának (1) bekezdése és a 42. §-a,
illetve a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 36. §-ának (1) és
43. §-ának (2) bekezdése, valamint az ezt módosító, a
Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 30. §-ának (9) bekezdése alapján, a 151/1996. (X. 1.) Korm. rendeletben
el´óírtaknak megfelel´óen készfizet´ó kezességet vállal a
Debrecenben felépítend´ó új, többcélú rendezvénycsarnok
felépítésének és a meglév´ó Hódos Imre Sportcsarnok felújításának finanszírozása céljából a kötelezett által felveend´ó 3,5 Mrd Ft és a hozzá kapcsolódó kamat, valamint
egyéb járulékos költségek erejéig a mellékletben foglaltak
szerint.
3. A kötelezettnek a hitel nyújtására legalább három
pénzintézet hitelajánlatát be kell kérni.
4. A készfizet´ó kezességet a Debrecenben felépítend´ó
új, többcélú rendezvénycsarnok felépítésének és a meglév´ó
Hódos Imre Sportcsarnok felújításának finanszírozására
vonatkozó, kedvez´ó feltételek mellett megkötend´ó hitelszerz´ódések megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint a
beruházás határid´óben történ´ó befejezéséhez f´úz´ód´ó érdek indokolja.
5. A Kormány felkéri az érintett minisztereket, hogy a
beruházási hitel visszafizetéséhez szükséges összeg fedezetét a 2003. és 2004. évekre vonatkozó költségvetési törvény
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el´ókészítése során az Ifjúsági és Sportminisztérium fejezetében tervezzék be.
Felel´ós:

ifjúsági és sportminiszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: folyamatos
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 1148/2001. (XII. 29.) Korm. határozathoz
Adatlap
a Kormány központi költségvetés terhére történ´ó
egyedi kezességvállalásaihoz

1. Felhatalmazás megjelölése: 2000. évi CXXXIII. törvény 36. §-ának (1) bekezdése, illetve az ezt módosító 2001.
évi LXXV. törvény 30. §-ának (9) bekezdése.
2. Nemzeti érdekek megnevezése: a Debrecenben felépítend´ó többcélú rendezvénycsarnok felépítésének zökken´ómentes lebonyolításához, illetve az ezzel lehet´óvé
váló, a 2002. évi feln´ótt Tornász Világbajnokság megrendezéséhez f´úz´ód´ó nemzeti érdek.
3. Kezességvállalás indoka: Debrecenben felépítend´ó
többcélú rendezvénycsarnok felépítésének és a meglév´ó
Hódos Imre Sportcsarnok felújításának kedvez´ó feltételekkel történ´ó finanszírozása.
4. Kezességvállalás mértéke vagy összege: legfeljebb
3,5 Mrd Ft és a hozzá kapcsolódó, kamat valamint egyéb
járulékos költségek és annak járulékai.
5. Kezességvállalás feltételei: a 151/1996. (X. 1.) Korm.
rendeletben el´óírtaknak megfelel´óen, kezességvállalási díj
kikötése nélkül.
6. Közbeszerzésr´ól szóló törvény alkalmazása: nem tartozik a Kbt. hatálya alá.
7. Hitelfelvev´ó vagy fizetésre kötelezett megnevezése:
Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Korlátolt Felel´ósség´ú Társaság (székhelye: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.,
cégjegyzék száma: 09-09-008449).
8. Hitelnyújtó megnevezése: versenyeztetés útján kerül
kiválasztásra, legalább 3 ajánlat beszerzésével.
9. Kezesség típusa: készfizet´ó kezesség.
10. A típus megválasztásának indoka: a beruházás határid´óben történ´ó befejezéséhez, valamint a kedvez´ó feltételekkel történ´ó hitelfelvételhez f´úz´ód´ó érdek indokolja.
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11. A kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség t´ókeösszegének esedékessége évenként: a versenyeztetés útján kiválasztandó pénzintézettel kötend´ó hitelszerz´ódés szerint.
12. A kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség t´ókeösszege és járulékai együttes összegének esedékessége évenként: a versenyeztetés útján kiválasztandó pénzintézettel kötend´ó hitelszerz´ódés szerint.
13. A kezesség érvényesítésének valószín´úsége évenként: 0.
14. A kezességre vonatkozó szerz´ódés aláírásának várható id´ópontja: 2002. január hó.

A Kormány
1149/2001. (XII. 29.) Korm.
határozata
a 2002. évi tavaszi és ´ószi gabonavetési hitelekhez
szükséges állami kezességvállalásról,
illetve a 1060/2001. (VI. 26.) Korm. határozat
módosításáról, valamint a 2001. és 2002. évi
költségvetési törvényben 2002. évre biztosított
15,0 Mrd Ft kezességvállalási keret felhasználásáról
1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény
36. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján a 2002. évi tavaszi és ´ószi
gabonavetésekhez felvett hitelek t´ókeösszegének 70%-ára
13 300 millió forint összeghatárig sortartó kezességet vállal. A kezességvállalás és az érvényesítés szabályait a
102/2001. (XII. 11.) FVM rendelet tartalmazza.
Felel´ós: földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: azonnal
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2. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2001. évi költségvetési törvényben biztosított állami kezességvállalási keret
1060/2001. (VI. 26.) Korm. határozatban 10 600 millió
forint összegéb´ól
a) 3000 millió forint az agrárgazdasági célok 2002. évi
költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.)
FVM rendeletben szabályozott min´óségi termelést segít´ó
program céljaira,
b) 7600 millió forint a mez´ógazdasági családi gazdálkodók hitelprogramjához
kerüljön felhasználásra.
Felel´ós:

Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
pénzügyminiszter
Határid´ó: azonnal
3. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2001. és 2002. évi
költségvetési törvényben a 2002. évre biztosított 15 000
millió forint kezességvállalási keret a mez´ógazdasági családi gazdálkodók hitelprogramjához kerüljön felhasználásra.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Határid´ó: azonnal
4. A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 43. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kezességvállalási díj megfizetését´ól eltekint.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Határid´ó: azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.
A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhet´ó a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2001. évi éves el´ófizetési díj: 48 720 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 84 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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